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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS – MG. Aviso de publicação do
Processo Licitatório nº 31/2020 – Tomada de Preços n° 003/2020. Contratação de empresa especializada em engenharia com fornecimento
de mão de obra, material, serviços de usinagem e equipamentos para
execução de obras de Recapeamento Asfáltico em diversas vias públicas do Município de Lavras / MG, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Regulação Urbana e Defesa Civil. Data de
abertura: 09h00min do dia 03/03/2020. O Edital encontra-se na sede da
Prefeitura Municipal, à Av. Dr. Sylvio Menicucci, nº 1575, Bairro Presidente Kennedy ou pelo site www.lavras.mg.gov.br. Telefone: (35)36944021. Rodrigo Moreti Pedroza – Diretor de Suprimentos.

COWAN PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N° 07.760.020/0001-00
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 (Em milhares de reais)
Ativo
Nota 2017
2016
Passivo
Nota 2017 2016
Circulante
Circulante
Tributos a recuperar
141
1
Dividendos a pagar
7
2.160 26.109
Adiantamento a fornecedores
108
Obrigações tributárias
8
104
1.543
Créditos e valores a receber
4
2.500 2.586
Fornecedores
51
447
2.641 2.695
Obrigações sociais
50
47
31
46
Débitos diversos
2.396 28.192
Não circulante
Não circulante
Imposto de renda e contribuição social
9
108.297 107.494
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas
5
1.044
849
Depósitos judiciais
1
49
109.341 108.343
Partes relacionadas
5
763
1.609
Patrimônio líquido
10
764
1.658
Capital social
6.111
6.111
Propriedade para investimento
6
325.000 325.000
Reservas de lucros
132.357 108.514
Imobilizado
22
29
78.222 78.222
Ajuste de avaliação patrimonial
325.786 326.687
216.690 192.847
328.427 329.382
328.427 329.382
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2015
Lucro líquido do exercício
Dividendos mínimos propostos
Constituição de reserva de lucros a realizar
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Prejuízo do exercício
Compensação de prejuízo com reserva
Reversão de dividendos a distribuir (nota explicativa 7)
Saldos em 31 de dezembro de 2017

Capital
social
6.111
6.111
6.111

Reservas de lucros
Legal a realizar
1.222
80.156
27.136
1.222
107.292
(106)
23.949
1.222
131.135

Ajuste de
avaliação
Lucros
Total acumulados patrimonial
Total
81.378
78.222 165.711
27.821
- 27.821
(685)
(685)
27.136
(27.136)
108.514
78.222 192.847
(106)
(106)
(106)
106
23.949
- 23.949
132.357
78.222 216.690

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)
1. Contexto operacional - A Companhia tem por atividade principal
A Companhia adota as seguintes práticas contábeis para registro e
a participação no capital social de outras sociedades, detendo a
divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais:
propriedade do imóvel rural denominado Fazenda Ana da Cruz,
(i) os ativos contingentes são reconhecidos somente quando
com aproximadamente 1.400 hectares, localizado nos municípios
há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas
de Nova Lima e Sabará, ambos pertencentes à denominada Região
em julgado, sendo apenas divulgados em nota explicativa
Metropolitana de Belo Horizonte/MG. Este imóvel foi adquirido em
aqueles para os quais haja perspectiva de êxito provável; (ii) os
10 de fevereiro de 1977 para fins de investimento, tendo em vista
passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem
a perspectiva de valorização imobiliária dessa área pela crescente
avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem
urbanização dos municípios onde está localizada. Adicionalmente
mensuráveis com suficiente segurança, enquanto aqueles cujas
ao potencial de valorização imobiliária, nos últimos anos outras
perdas forem avaliadas como possíveis são apenas divulgados
duas importantes oportunidades de realização do ativo representado
em nota explicativa e os avaliados como perdas remotas
pela Fazenda Ana da Cruz são: 1) o desenvolvimento da atividade
não são provisionados, nem divulgados; e (iii) as obrigações
imobiliária, tendo em vista o imóvel estar localizado próximo a
legais são registradas como exigíveis, independentemente da
região de crescente urbanização e a forte valorização imobiliária
avaliação sobre as probabilidades de êxito de processos em que a
ocorrida nos últimos dez anos; e 2) o arrendamento do imóvel para o
Companhia tenha questionado ou não a inconstitucionalidade de
desenvolvimento da atividade de mineração. A Fazenda é superficiária
tributos. h) Estimativas contábeis: A elaboração de demonstrações
de importantes jazimentos de minério de ferro, estando localizada no
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais. Os direitos minerários são
requer que a administração use de julgamento na determinação e
de titularidade de empresa ligada que, no momento, executa estudos
registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos
de viabilidade para o desenvolvimento da atividade de mineração
sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor de realização
no local. Caso a atividade de mineração se viabilize, o imóvel
de propriedade para investimentos, provisão para imposto de renda
representado pela Fazenda Ana da Cruz terá seu uso redirecionado,
e contribuição social, etc. A liquidação das transações envolvendo
passando a Companhia a se beneficiar do arrendamento das áreas
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados,
necessárias ao desenvolvimento dessa atividade e/ou dos royalties
devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A
gerados a partir dessa. O direcionamento da Fazenda Ana da Cruz para
Administração da Companhia revisa as estimativas e premissas pelo
qualquer uma das situações mencionadas acima, certamente requererá
menos anualmente.
a adaptação do seu estatuto social quanto ao seu objeto social e
4. Créditos e valores a receber - Corresponde à indenização pela
possivelmente em relação a sua denominação social. Isto resultará
utilização das vias da “Fazenda Ana da Cruz” (direito de passagem
na necessidade de rever os procedimentos contábeis aplicados na
minerário) a ser recebida da Phoenix Mineração e Comércio Ltda.,
classificação, avaliação e apresentação do referido imóvel e das
de acordo com a Sentença Arbitral da CAMARB – Câmara de
demonstrações contábeis da Companhia.
Arbitragem Empresarial – Brasil, Procedimento Arbitral número
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações
08/15, decorrente do litígio relacionado ao Termo de Autorização de
financeiras - As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão
Passagem anteriormente pactuado entre ambas.
sendo apresentadas em conformidade com as normas internacionais
5. Partes relacionadas
de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards
Ativo não circulante:
2017
2016
– IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board
Construtora Cowan S.A.
763
1.609
(IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as
Passivo não circulante:
regras previstas na legislação societária brasileira (lei das sociedades
Marcelo Borja de Filgueiras Moraes
95
339
por ações) e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas
Synval Filgueiras de Moraes Junior
71
255
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo
Silvane Borja Filgueira de Moraes Nolli
71
255
Conselho federal de Contabilidade (CFC). Embora o principal ativo
807
Cowan Petróleo e Gás S.A.
da Companhia seja um imóvel destinado para fins de investimento que
1.044
849
ainda não atingiu a fase de geração própria de caixa, a Administração
6. Propriedade para investimento - Corresponde a um imóvel rural
considerou, na elaboração das demonstrações contábeis, o pressuposto
denominado Fazenda Ana da Cruz, situado nos municípios de Nova
da continuidade operacional, uma vez que não há expectativa de
Lima e Sabará, que está avaliado pelo valor justo. O valor justo foi
que os seus ativos serão realizados e ou que os seus passivos serão
determinado por especialistas externos com experiência e competência
liquidados por valores significativamente diferentes dos seus
profissional, objetividade e conhecimento técnico do bem avaliado.
correspondentes valores registrados no balanço patrimonial. Além
Para realizar este trabalho, os especialistas externos consideraram
disso, não há planos nem intenção da Administração para liquidar
informações a respeito da utilização do bem avaliado, e emitiram
ou encerrar as operações da Companhia. Em 16 de abril de 2018, a
relatório datado de 31 de dezembro de 2016 que foi aprovado pela
Administração da Companhia aprovou as demonstrações contábeis e
Administração da Companhia. Com base no mencionado laudo de
autorizou sua divulgação.
avaliação, em 31 de dezembro de 2016, o valor do referido imóvel
3. Resumo das principais práticas contábeis - As práticas contábeis
foi revisado e atualizado para R$ 325.000. A diferença (R$ 38.000)
a seguir descritas foram adotadas consistentemente em todos os
entre o valor dessa avaliação e o da anterior (R$ 287.000 em 2014)
períodos apresentados nestas demonstrações contábeis. a) Resultado
foi registrado no resultado do exercício. Os procedimentos adotados
do exercício: É apurado em conformidade com o regime contábil de
estão em consonância com o pronunciamento técnico CPC 28 e a
competência de exercícios. As receitas são reconhecidas no resultado
interpretação técnica ICPC 10, ambos do Comitê de Pronunciamentos
em função de sua realização. Uma receita não é reconhecida se há
Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade –
incerteza quanto a sua realização. b) Ativos circulantes: Estão
CFC. A Administração da Companhia, com base em análise realizada,
apresentados pelo seu valor líquido de realização. c) Propriedade
constatou que não há indicadores de variações relevantes (aumento ou
para investimento: É a propriedade mantida para auferir receita
redução) do valor justo da propriedade para investimento, na data base
de aluguel ou para valorização de capital ou para ambos, mas não
de 31 de dezembro de 2017.
para venda no curso normal dos negócios, utilização na produção
7. Dividendos a pagar - Em 29 de dezembro de 2017, os acionistas
ou fornecimento de produtos ou serviços ou para propósitos
da Companhia, reunidos em Assembleia Geral Ordinária, aprovaram
administrativos. Está avaliada pelo valor justo cujas alterações
a reversão de parte dos dividendos a pagar (R$ 23.949) para a reserva
futuras no valor justo serão reconhecidas no resultado do exercício
de lucros a realizar.
em que ocorrerem. A Administração da Companhia contrata técnicos
8. Obrigações tributárias - Em 2017 a Companhia aderiu ao
especializados para revisar o valor justo da propriedade a cada 2 (dois)
Programa Especial de Regularização Tributária (PERT), instituído
anos, ou quando há indícios de ocorrência de variações relevantes
pela Lei nº 13.496/2017, para quitar débitos tributários federais,
(aumento ou redução). d) Redução ao valor recuperável de ativos:
usufruindo dos benefícios das reduções dos encargos legais e da
O imobilizado, outros ativos não circulantes e os ativos circulantes
possibilidade de liquidação parcial com a utilização dos saldos de
relevantes são revisados anualmente com o objetivo de verificar a
prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL, próprios e
existência de indício de perdas não recuperáveis. A Administração
da empresa ligada Cowan Petróleo e Gás S.A.
efetuou a análise de seus ativos e constatou que não há indicadores
9. Imposto de renda e contribuição social diferidos (não circulante)
de desvalorização dos mesmos, bem como estes são realizáveis em
Passivo
2017
2016
prazos satisfatórios. e) Imposto de renda e contribuição social :
Avaliação de propriedades para investimento
Foram calculados à alíquota de 34% sobre a diferença entre o custo
- Sobre custo atribuído (2010)
40.297
40.297
de aquisição e o valor justo atribuído à propriedade para investimento.
- Mensuração subsequente (2012)
49.300
49.300
Os impostos ativos diferidos decorrentes de prejuízo fiscal e base
- Mensuração subsequente (2014)
5.780
5.780
negativa da contribuição social foram constituídos, levando-se em
Mensuração
subsequente
(2016)
12.920
12.920
consideração a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros.
108.297 108.297
f) Passivos circulantes e não circulantes: Estão demonstrados pelos
Ativo Sobre prejuízo fiscal e base de cálculo
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
negativa da contribuição social
(803)
correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data
108.297 107.494
dos balanços. g) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais:
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HOJE EM DIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ
A Prefeitura Municipal de Ubá e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
- FUNDEP, no uso de suas atribuições, tornam pública a disponibilização da
Retificação Nº 02, referente ao Edital 01/2020. Informamos que a Retificação
Nº 02 será publicada, em sua íntegra, no endereço eletrônico da FUNDEP –
Gestão de Concursos (www.gestaodeconcursos.com.br) e da Prefeitura
Municipal de Ubá (www.uba.mg.gov.br)

MUNICÍPIO DE CURVELO
ERRATA – TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020
Objeto: Contr. empr. especializada para realização de estudo técnico de
reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo Urbano, no Município
de Curvelo/MG – A CPL informa errata do edital à disposição dos
interessados, Av. D. Pedro II, 487, Centro, 2a a 6a feira, de 8h a 10h e
de 12h a 18h..
Curvelo, 11/2/2020. – Valquíria M D- Presidente CPL

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, submetemos a apreciação de V.Sas. e sociedade em geral, as demonstrações contábeis da COWAN PARTICIPAÇÕES
S.A. relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de reais)
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido (prejuízo) por ação)
Fluxos de caixa das atividades operacionais:
2017
2016
Receitas (despesas) operacionais:
Nota
2017
2016
Lucro
líquido
(prejuízo)
do exercício
(106) 27.821
Avaliação de propriedade para
Ajustes para reconciliar o lucro líquido
investimento
6
- 38.000
(prejuízo) do exercício às disponibilidades
Outras receitas
11
758
5.623
obtidas das (aplicadas nas) atividades
Gerais e administrativas
(1.202) (1.276)
operacionais:
(269)
(710)
Tributárias
Juros e variações monetárias ativa e passivas
20
276
(713) 41.637
Depreciações
7
2
Resultado financeiro:
Resultado da avaliação de propriedade para
Receitas financeiras
868
855
investimento
(líquido
de
impostos)
(25.080)
Despesas financeiras
(261)
(375)
(79) 3.019
607
480
Variações nos ativos e passivos
Resultado antes do imposto de renda e
Diminuição (aumento) em obrigações tributárias
(1.439) 1.365
contribuição social
(106) 42.117
Aumento no imposto de renda e contribuição social
- (14.296)
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
803
419
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(106) 27.821
Diminuição (aumento) em fornecedores
(396)
445
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Aumento (diminuição) nos tributos a recuperar
(140)
24
(0,02)
4,55
por ação
Diminuição em adiantamento a fornecedores
108
14
Os créditos tributários decorrentes do prejuízo fiscal e da base de
Diminuição (aumento) nos créditos e valores a
cálculo negativa da contribuição social foram utilizados, em 2017,
receber
86 (2.229)
para quitação de parte dos débitos tributários federais próprios e da
Diminuição em depósitos judiciais
48
empresa ligada Cowan Petróleo e Gás S.A., conforme nota explicativa
Diminuição (aumento) nos débitos diversos
(15)
20
8. Em 2016, a Administração da Companhia decidiu apresentar as
Aumento em obrigações sociais
3
24
obrigações tributárias líquidas dos créditos tributários, em virtude
Disponibilidades líquidas obtidas das (aplicadas
da expectativa da ocorrência do pagamento das obrigações e da
(1.021) 3.101
nas) atividades operacionais
realização dos créditos (fluxo de caixa) durante os mesmos exercícios.
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:
10. Patrimônio líquido - a) Capital social: O capital social subscrito
(28)
Aquisição de bens do ativo imobilizado
e integralizado está representado por 6.111.040 ações ordinárias todas
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
nominativas e sem valor nominal, sendo que cada ação dá direito a
(28)
atividades de investimentos
um voto nas deliberações da Assembleia Geral dos Acionistas. b)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:
Reserva legal: A constituição da reserva legal é obrigatória para todas
Diminuição (aumento) dos mútuos ativos com
as companhias brasileiras e representa a apropriação de 5% do lucro
partes relacionadas
873 (1.520)
líquido do ano, como determinado na legislação societária brasileira
Diminuição (aumento) dos mútuos passivos com
e no estatuto da Companhia, até o limite de 20% do capital social.
148 (1.553)
partes relacionadas
A reserva legal tem como objetivo manter a integridade do capital e
Disponibilidades líquidas obtidas das (aplicadas
somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar
1.021 (3.073)
nas) atividades de financiamentos
o capital. c) Reserva de lucros a realizar: Corresponde a parte do
Diminuição nas disponibilidades
acréscimo patrimonial, líquido do imposto de renda e contribuição
Disponibilidades no início do exercício
social, apurado em decorrência da utilização do critério de avaliação
Disponibilidades no final do exercício
a valor justo de propriedade para investimento, cujo efeito no fluxo
demonstrações contábeis, o pressuposto da continuidade operacional.
de caixa da Companhia somente ocorrerá após a venda efetiva do
As demonstrações contábeis da Companhia não incluem quaisquer
respectivo ativo (nota explicativa 6). d) Dividendos: Aos acionistas
ajustes que seriam requeridos caso as suas atividades não apresentem
é assegurado dividendo mínimo correspondente a 25% do lucro
o resultado esperado, que dependem do sucesso de suas operações
líquido do exercício, ajustado em conformidade com a legislação
futuras. Entretanto, a manutenção das atividades da Companhia,
societária brasileira e o estatuto. e) Dividendos adicionais propostos:
nas atuais circunstâncias, dependerá do suporte financeiro dos
Corresponde à parcela sobre o lucro líquido do exercício que excede
seus acionistas e ou de terceiros, até que elas se tornem rentáveis.
ao previsto legalmente para distribuição aos acionistas até que ocorra
Assim sendo, o conjunto das demonstrações contábeis deve ser lido
a deliberação definitiva pela assembleia geral dos acionistas. f) Ajuste
considerando esse contexto. Responsabilidade da administração
de avaliação patrimonial: Corresponde ao acréscimo patrimonial,
pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável
líquido do imposto de renda e contribuição social, proporcionado pela
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
utilização do critério de avaliação da propriedade para investimento
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
pelo custo atribuído, ajustando o saldo existente em 31 de dezembro
e pelos controles internos que ela determinou como necessários
de 2010 decorrente do custo de aquisição. Este procedimento
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
decorreu da adoção inicial do padrão IFRS e a mensuração foi feita
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
pelo valor justo. As alterações posteriores no valor justo estão sendo
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é
reconhecidas no resultado do exercício em que ocorrem.
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar
11. Outras receitas operacionais - Correspondem, substancialmente,
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
à receita auferida a título de indenização pelo direito de passagem
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
minerário, que caracteriza numa autorização de simples passagem
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
(sem transferência de uso e gozo e sem que se constitua relação de
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha
serviência) pelas vias destacadas na planta de georreferenciamento
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
da “Fazenda Ana da Cruz”, em observância à Sentença Arbitral
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações
da CAMARB – Câmara de Arbitragem Empresarial – Brasil,
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que
Procedimento Arbitral nº 08/15, decorrente do litígio entre a
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de
Companhia e a Phoenix Mineração e Comércio Ltda. relacionado ao
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
Termo de Autorização de Passagem pactuado entre ambas.
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
12. Instrumentos financeiros - Os instrumentos financeiros da
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
Companhia, classificados como ativos ou passivos financeiros, estão
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
mensurados conforme práticas contábeis mencionadas na nota
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
explicativa 3, incluem os saldos de tributos a recuperar, créditos e
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
valores a receber, partes relacionadas, dividendos a pagar, obrigações
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
tributárias e sociais, fornecedores e imposto de renda e contribuição
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
social. Os valores contábeis desses instrumentos financeiros
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
apresentados no balanço patrimonial se aproximam, substancialmente,
demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo
de seus correspondentes valores de realização. Durante os exercícios
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
de 2017 e 2016 a Companhia não aplicou em derivativos ou quaisquer
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
outros ativos de risco em caráter especulativo ou como instrumentos
auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
de hedge.
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se
Administração
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
Saulo Wanderley - Diretor Presidente
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
Juarez Mariano Machado - Diretor
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.
Fábio Brasileiro Assunção - Diretor
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
Responsável técnico
é maior do que proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
Márcio Luís Andrade - Contador CRC/MG 64.661/O-0
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais.Obtemos entendimento dos
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não
Aos Administradores da Cowan Participações S.A. Belo Horizonte com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
MG. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Cowan
internos da Companhia.Avaliamos a adequação das políticas contábeis
Participações S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das
divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe
patrimonial e financeira da Cowan Participações S.A. em 31 de
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades
continuidade operacional. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios
e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
opinião. Ênfase: Sem modificar a nossa opinião, chamamos a atenção
que identificamos durante nossos trabalhos.
para o fato de que, conforme mencionado na nota explicativa 1, o
Belo Horizonte, 25 de abril de 2018.
principal ativo da Companhia é um imóvel destinado para fins de
Gilberto Galinkin - Contador CRC MG-035718/O-8
investimento e que, por isso, ela ainda não atingiu a fase de geração
Baker Tilly Brasil Auditores Independentes
própria de caixa. A Administração, por não ter expectativa de que os
CRC- MG 005455/O-1
ativos e os passivos da Companhia serão realizados e ou liquidados,
Paulo Cézar Santana - Contador CRC MG-020.161/O-0
respectivamente, por valores significativamente diferentes dos
Baker Tilly Brasil Auditores Independentes
correspondentes valores registrados no balanço patrimonial, conforme
CRC- MG 005455/O-1
mencionado na nota explicativa 2, considerou, na elaboração das
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4 RECOMPOSIÇÃO SALARIAL

IMPACTO DO AUMENTO PARA
A SEGURANÇA É DE R$ 9 BI
VALOR EQUIVALE A 10% DA DESPESA DO ESTADO EM 2020

Minas, a terceira
economia do Brasil,
sequer garante o
cumprimento do
piso nacional
WADSON RIBEIRO
WADSON@HOJEEMDIA.COM.BR

OS PROFESSORES
MINEIROS SE LEVANTAM

CLARISSA BARÇANTE/ALMG

DAREDAÇÃO
I primeiroplano@hojeemdia.com.br

Se aprovado, o projeto de
Lei 1.451/20, enviado pelo
governo mineiro à Assembleia e que trata do aumento para servidores da
Segurança, deve gerar impacto financeiro nas contas do Estado de R$ 9 bilhões, até 2022.
A informação consta de
relatório e ofício enviados
naterça-feira(11)aoLegislativo pelo secretário de Planejamento e Gestão (Seplag) de Minas, Otto Levy.
Os dados sobre o impacto
foram entregues junto a
uma emenda ao projeto,
estendendo os aumentos
a todos os funcionários administrativos das forças
de Segurança.
O valor chama a atenção:
a recomposição salarial
das categorias da área até
2022equivaleria,porexemplo, a cerca de 10% do total
de despesas previstas pelo
Estado apenas para este
ano (R$ 96 bi), conforme a
Lei Orçamentária Anual
(LOA) em vigor.
Representaria, ainda, o
equivalente a quase 70%
do déficit no orçamento

_
IMPASSE PL passou pela Comissão de Constituição e Justiça, mas não evoluiu na FFO
de Minas também previsto para 2020 (R$ 13,2 bi). A
quantia a ser desembolsada somaria ainda R$ 2 bi a
mais, ao fim de três anos,
que o total da dívida por
atraso nos repasses estaduais aos municípios mineiros (R$ 7 bi). A maior
fatia do impacto previsto
diz respeito aos vencimentos da PM: este ano,
o montante atingiria cerca de R$ 700 milhões; em
2021, R$ 1,8 bi e, em 2022,
R$ 3,2 bi. No caso da Polí-

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITACARAMBI -MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 07/2020 - PROCESSO Nº. 09/2020.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
FUTURA E EVENTUAL DE SERVIÇO GRAVAÇÃO EM STÚDIO,
PARA ATENDER TODAS AS DEMANDA DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS. Credenciamento: 28/02/2020 de 08h00min as
08h20min. Início da Sessão:08:20hs. Nívea Maria de Oliveira - Prefeita
Municipal. Informações e Esclarecimentos: (38)3613-2171. Edital
disponível
para
fornecimento
via
email
licitação@Itacarambi.mg.gov.br, site: www.itacarambi.mg.gov.br, ou
diretamente no Setor de Licitação e Contratos.
Itacarambi-MG, 12 de fevereiro de 2020.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 08/2020 - PROCESSO Nº. 10/2020.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) VEÍCULOS ZERO KM,
UTILITÁRIOS PARA TRANPORTE DE PASSAGEIROS EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONVÊNIOS DE SAÍDAS Nº 1491000256/2019/SEGOV/PADEM
E Nº 1491001262/2019/SEGOV/PADEM RESPECTIVAMENTE.
Credenciamento: 28/02/2020 de 10h00min as 10h20min. Início da
Sessão: 10:20hs. Nívea Maria de Oliveira - Prefeita Municipal.
Informações e Esclarecimentos: (38)3613-2171. Edital disponível
para fornecimento via email licitação@Itacarambi.mg.gov.br, site:
www.itacarambi.mg.gov.br, ou diretamente no Setor de Licitação e
Contratos. Itacarambi-MG, 12 de fevereiro de 2020.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 10/2020 - PROCESSO Nº. 12/2020.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, Credenciamento: 28/02/2020 de 14h30min
as 15h00min. Início da Sessão: 15:00hs. Nívea Maria de Oliveira Prefeita Municipal. Informações e Esclarecimentos: (38)3613-2171.
Edital
disponível
para
fornecimento
via
email
licitação@Itacarambi.mg.gov.br, site: www.itacarambi.mg.gov.br, ou
diretamente no Setor de Licitação e Contratos.
Itacarambi-MG, 12 de fevereiro de 2020.

cia Civil, a quantia saltaria de R$ 209 milhões, este ano, para R$ 965 milhões, em 2022.
A recomposição dos
servidores da Segurança
será paga em três parcelas: 13%, em julho; 12%
em setembro de 2021; e
12% em setembro de
2022. O reajuste acumulado será de 41,7%.
Ontem, a reportagem
procurou a Seplag para obtermaisinformaçõessobre
o impacto de R$ 9 bilhões.
O órgão respondeu que
“as informações referentes ao projeto de lei que
trata do reajuste dos servidores da Segurança Pública são prestadas durante a
tramitação na Assembleia Legislativa”.

POLÊMICA
O PL passou, na terça, por
duas comissões do Legislativo. Depois de aprovado
na de Constituição e Justiça, em meio a críticas sobre
umsupostotratamentodiferenciado do Estado ao
pessoal da Segurança, seguiu para a de Fiscalização
Financeira e Orçamentária
(FFO), onde não evoluiu.
Omotivo foia suspensão
da reunião por falta de
quórum,apósoPTapresentar emenda, apontada como inconstitucional por
deputados favoráveis ao
PL, que estenderia os percentuais todas as categoriasdoExecutivo.Ontem,a
informação era de que não
havia nova data para apreciação do projeto na FFO.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE VARGINHA-MG
AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 024/2020
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
O Município de Varginha(M.G.), pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no C.N.P.J./MF sob o nº 18.240.119/0001-05, com sede
na Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva, neste ato representado
por seu Prefeito Municipal, Sr. Antônio Silva, torna público a abertura
de procedimento licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS –
do tipo Menor Preço, no regime de empreitada por preço global, em
conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e pela
Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei nº 147/2014, para
contratação de serviços na área de engenharia incluindo mão de
obra, materiais e disponibilização de equipamentos necessários
para execução de cercamento com alambrado da área destinada
a APP, situada entre os Bairros Jardim Ribeiro e Imaculada,
mediante as condições estabelecidas em Edital. Data de Protocolo:
até 03 / 03 / 2020 às 08h30min. Data Abertura: 03 / 03 / 2020 às
09h00. Informações / Edital: Deptº de Suprimentos do Município –
Fone (0**35) 3690 – 1812. Aquisição do Edital: Mediante acesso ao
site www.varginha.mg.gov.br na aba Editais de Licitação.
Varginha (M.G.), 11 de fevereiro de 2020.
Antônio Silva - Prefeito Municipal

A exemplo do que vem ocorrendo com a educação pública
brasileira, em Minas a situação não é muito diferente. A baixacompreensãosobreaimportânciadesevalorizaroprofessor e demais profissionais da educação, alinhada a uma visão neoliberal que pretende diminuir as obrigações do Estadonas áreassociais, estãoproduzindonesse primeiro ano de
governo Romeu Zema um quadro preocupante, que poderá
levar à perda de qualidade do ensino público em Minas.
A primeira grande greve da Educação sob o governo
Zema, deflagrada por tempo indeterminado no último
dia 11 de fevereiro, pretende, de acordo com seus líderes, reivindicar o cumprimento do piso salarial nacional
fixado em R$ 2.886,24. Para se ter uma ideia, o governo do Maranhão, um dos estados mais pobres do país,
anunciou há dez dias um piso salarial para seus professores no valor de R$ 6.358,96, passando a ser o maior
piso pago para professores em todo o país. Enquanto
Minas, a terceira economia do Brasil, sequer garante o
cumprimento do piso nacional. Outras reivindicações
dos professores são ainda a defesa do emprego e do
direito a uma educação pública e de qualidade social.
Governar exige escolher prioridades e definitivamente a
prioridade desse governo não é com a educação pública.
Aliás, durante sua campanha ao governo de Minas, Romeu
Zema afirmou que ao invés de escolas públicas, o Estado
poderia dar um cartão com saldo suficiente para que cada
estudante pudesse optar em qual escola particular iria se
matricular – o que mostra o completo desconhecimento do
papel pedagógico, social e cultural que as escolas estaduais
cumprem pelos quatro cantos de Minas. Ainda bem que no
Brasil ainda existem legislações que proíbem esses devaneios ultraliberais e imputam aos entes federados suas responsabilidades com a educação pública.
Obcecado em incluir Minas no Regime de Recuperação
Fiscal, que prevê a privatização das empresas públicas e a
impossibilidade de conceder reajustes ao funcionalismo,
dentre várias outras medidas que funcionam como contrapartida dos estados para ingressarem no regime, o governo
sempre se apoiou nessa justificativa para não conceder reajustes.Contudo,enviouàAssembleiaLegislativaumaproposta de reajuste de 41, 75% para os servidores da segurança
pública escalonada para os próximos três anos. Nada contra
reajustarossaláriosdePM,s,Bombeiros,AgentesPenitenciários,Policiais Civis, quetão bem cumprem suas funções. Meu
questionamentoéporque servidores de outras áreas comoa
Educação, por exemplo, sequer receberam o 13˚ salário de
2019. Outras categorias não acumulam perdas inflacionarias e não merecem reposições idênticas?
Agreve em curso tem o mérito de pôr àprova umreceituário de políticas econômicas esociais altamente perversas aos
mineiros.Fazerparte do Regime de RecuperaçãoFiscalé não
poderreajustarossaláriosdofuncionalismo,entregaropatrimônio público à iniciativa privada, perpetuar o Estado como
um exportador de produtos com pouco valor agregado e
inviabilizar um novo salto tecnológico e industrial. A gestão
moderna prometida por Zema é a divisão dos servidores
estaduais entre os que merecem ter aumentos e receber em
dia e aqueles que não merecem. É administrar a decadência
econômica sem apresentar saídas estruturantes para retomar o desenvolvimento.
Nesse momento, essa greve merece o apoio dos estudantes, dos pais e da sociedade como um todo. A educação é
coisasériaeéachavepara superarmososubdesenvolvimento brasileiro e, não pode ser tratada em segundo plano.

Presidente do PCdoB-MG. Também foi presidente da
União Nacional dos Estudantes (UNE) e secretário de
Estado.

Este documento foi assinado digitalmente e eletronicamente por EDIMINAS S/A EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL MG, titular do JORNAL HOJE EM DIA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador e utilize o código C6E7-69ED-E337-544A.

13 FEV 2020
BELO HORIZONTE

  
          
  
    
  
        ! "#  

$
%      &
'
( &  
&
)))*!&  * $* &!& & &"+"&' "+! &  ! & &*
  "&, ' -" -. /!  01 2   & 3
 4 ! * 4&  "&, '     %     ( #
 5' 6& '   ' 6& ' ( &* 78 $,9& 8  &  
 &' )))*!&  * $* !  8 ' :2: 5*

!"#"$%&!' (&)$*$ '+ ," '!'*'%&-(.
'/012 34 '305647829 *27:2;;<7:05 =>?0:5 )@ AB-CADE
;2:4112 34
*26F;5 7@ GCD-CADE H ! "#$%&'()%(*%()% *% +',')-./%0 % 12()&-)20 *3&%4%')#&- 5#(','$-6 *% 3-&-,-)#7 )2&(- $896',2 :#% $2& ;2)'<2 *% !=>?5
@>5ABA"C=@CAD@ - -9%&)#&- *- 12(,2&&E(,'- 3896',- BF GHIJGKL7
-()%&'2&;%()% ;-&,-*- $-&- 2 *'- JK *% 4%<%&%'&2 *% JGJG7 M0 (2<% N2&-07 4',',$',' $-&- 2 *'- AI-AJ-CACA7 M0 GLOGG N0P 5-'2&%0 '(42&;-./%0 $2*%&Q2
0%& 29)'*-0 $%62 )%6%42(% RSTU SVWLXGLGH &-;-6 JYK 4 72 1084 35 ;4K408L;5
MMM9F5;5:58L96N9N2/9>;P 3-&-,-)# R5ZU7 KJ *% 4%<%&%'&2 *% JGJGP
+=:02 ;532 #4;;40;5 .2641 H "#$%&'()%(*%()% *% +',')-./%0 % 12()&-)20P

!"#"$%&!' (&)$*$ '+ ," )-.' /"!!')'0(1
!"#$ %&'()*! $ #!+$ ,$-$ ,. $'."-/"$ ,! %"!*.00! ()*)-$-1")! #2 34567839:
;!#*!""<#*)$ #2 88=67839 >'?.-!@ ;!#-"$-$AB! ,. .C%".0$ .0%.*)$()D$,$
%$"$ *!#0-"/AB! ,$ +.#-)($AB! C.*E#)*$ ,$ /#),$,. ,. $-.#AB!
.0%.*)$()D$,$ .C 0$&,.: (!*$()D$,$ #$ F/$ .G$0: 06#2: '$)""! H.(+.,.".:
%$"$ $-.#,." $ 0.*".-$")$ C/#)*)%$( ,. 0$&,. ,. I!+$ J.""$#$KLMN
O#-".P$ ,!0 O#+.(!%.0 Q ,)$ 3R ,. C$"A! ,. 7878 S0 37@T8 U!"$0N L$)0
)#V!"C$AW.0 %.(! -.(.V!#. T4KT77RN9833N
I!+$ J.""$#$: 37 ,. V.+.".)"! ,. 7878N
O($)#. L$")$ F)'.)"! X)".0 Q X".0),.#-. ,$ ;XYN

2017
2.160
104
51
50
31
2.396
108.297
1.044
109.341
6.111
132.357
78.222
216.690
328.427

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2016
Prejuízo do exercício
Compensação de prejuízo com reserva
Reversão de dividendos a distribuir (nota explicativa 7)
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Prejuízo do exercício
Compensação de prejuízo com reserva
Saldos em 31 de dezembro de 2018

Reservas de lucros
Legal a realizar
1.222
107.292
(106)
23.949
1.222
131.135
(34.245)
1.222
96.890

Lucros
Ajuste de
(prejuízos)
avaliação
Total acumulados patrimonial
108.514
78.222
(106)
(106)
106
23.949
132.357
78.222
(34.245)
(34.245)
34.245
98.112
78.222

Total
192.847
(106)
23.949
216.690
(34.245)
182.445

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)
1. Contexto operacional - A Companhia tem por atividade principal
a participação no capital social de outras sociedades, detendo a
propriedade do imóvel rural denominado Fazenda Ana da Cruz,
com aproximadamente 1.150 hectares, localizado nos municípios
de Nova Lima e Sabará, ambos pertencentes à denominada Região
Metropolitana de Belo Horizonte/MG. Este imóvel foi adquirido em
10 de fevereiro de 1977 para fins de investimento, tendo em vista
a perspectiva de valorização imobiliária dessa área pela crescente
urbanização dos municípios onde está localizada. Adicionalmente
ao potencial de valorização imobiliária, nos últimos anos outras
duas importantes oportunidades de realização do ativo representado
pela Fazenda Ana da Cruz são: 1) o desenvolvimento da atividade
imobiliária, tendo em vista o imóvel estar localizado próximo a
região de crescente urbanização e a forte valorização imobiliária
ocorrida nos últimos dez anos; e 2) o arrendamento do imóvel para o
desenvolvimento da atividade de mineração. A Fazenda é superficiária
de importantes jazimentos de minério de ferro, estando localizada no
Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais. Os direitos minerários são
de titularidade de empresa ligada que, no momento, executa estudos
de viabilidade para o desenvolvimento da atividade de mineração
no local. Caso a atividade de mineração se concretize, o imóvel
representado pela Fazenda Ana da Cruz terá seu uso redirecionado,
passando a Companhia a se beneficiar do arrendamento das áreas
necessárias ao desenvolvimento dessa atividade e/ou dos royalties
gerados a partir dessa. O direcionamento da Fazenda Ana da Cruz para
qualquer uma das situações mencionadas acima, certamente requererá
a adaptação do seu estatuto social quanto ao seu objeto social e
possivelmente em relação a sua denominação social. Isto resultará
na necessidade de rever os procedimentos contábeis aplicados na
classificação, avaliação e apresentação do referido imóvel e das
demonstrações contábeis da Companhia.
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações
financeiras - As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão
sendo apresentadas em conformidade com as normas internacionais
de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards
– IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as
regras previstas na legislação societária brasileira (lei das sociedades
por ações) e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo
Conselho federal de Contabilidade (CFC). Embora o principal ativo
da Companhia seja um imóvel destinado para fins de investimento que
ainda não atingiu a fase de geração própria de caixa, a Administração
considerou, na elaboração das demonstrações contábeis, o pressuposto
da continuidade operacional, uma vez que não há expectativa de
que os seus ativos serão realizados e ou que os seus passivos serão
liquidados por valores significativamente diferentes dos seus
correspondentes valores registrados no balanço patrimonial. Além
disso, não há planos nem intenção da Administração para liquidar
ou encerrar as operações da Companhia. Em 15 de abril de 2019, a
Administração da Companhia aprovou as demonstrações contábeis e
autorizou sua divulgação.
3. Resumo das principais práticas contábeis - As práticas contábeis
a seguir descritas foram adotadas consistentemente em todos os
períodos apresentados nestas demonstrações contábeis. a) Resultado
do exercício: É apurado em conformidade com o regime contábil de
competência de exercícios. As receitas são reconhecidas no resultado
em função de sua realização. Uma receita não é reconhecida se há
incerteza quanto a sua realização. b) Ativos circulantes: Estão
apresentados pelo seu valor líquido de realização. c) Propriedade para
investimento: É a propriedade mantida para auferir receita de aluguel
ou para valorização de capital ou para ambos, mas não para venda no
curso normal dos negócios, utilização na produção ou fornecimento
de produtos ou serviços ou para propósitos administrativos. Está
avaliada pelo valor justo cujas alterações futuras no valor justo
serão reconhecidas no resultado do exercício em que ocorrerem. A
Administração da Companhia contrata técnicos especializados para
revisar o valor justo da propriedade a cada 2 (dois) anos, ou quando há
indícios de ocorrência de variações relevantes (aumento ou redução).
d) Redução ao valor recuperável de ativos: O imobilizado, outros
ativos não circulantes e os ativos circulantes relevantes são revisados
anualmente com o objetivo de verificar a existência de indício de
perdas não recuperáveis. A Administração efetuou a análise de seus
ativos e constatou que não há indicadores de desvalorização, exceto
quanto ao valor justo da propriedade para investimento para o qual
foi necessária a apropriação de perda, conforme mencionado na nota
explicativa número 6, bem como estes são realizáveis em prazos
satisfatórios. e) Imposto de renda e contribuição social : Foram
calculados à alíquota de 34% sobre a diferença entre o custo de
aquisição e o valor justo atribuído à propriedade para investimento.
Os impostos ativos diferidos decorrentes de prejuízo fiscal e base
negativa da contribuição social são constituídos, levando-se em
consideração a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros.
f) Passivos circulantes e não circulantes: Estão demonstrados pelos
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, submetemos a apreciação de V.Sas. e sociedade em geral, as demonstrações contábeis da COWAN PARTICIPAÇÕES
S.A. relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

COWAN PARTICIPAÇÕES S.A.

Capital
social
6.111
6.111
6.111

PRIMEIRO PLANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG. Aviso de Licitação. O
Município de Santa Cruz do Escalvado-MG, torna público, para conhecimento dos interessados
que fará realizar licitação na modalidade de Tomada de Preço nº 003/2020, no dia 03 de março
de 2020 às 13:00 hs, para contratação de empresa para executar obras de pavimentação em
bloquete sextavado e drenagem no Córrego dos Henriques, Santa Cruz do Escalvado/MG de
acordo com o Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 5191.000.162/2016 – MGI.
Maiores informações pelo telefone (31) 3883-1153, do Setor de Licitação. Santa Cruz do Escalvado, 11 de fevereiro de 2020. Sônia Maria Untaler - Prefeita Municipal.
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CNPJ/MF N° 07.760.020/0001-00
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)
Ativo
Nota 2018
2017
Passivo
Nota 2018
Circulante
Circulante
Tributos a recuperar
83
141
Dividendos a pagar
7
2.160
2
2.500
Créditos e valores a receber
4
Obrigações tributárias
8
288
85
2.641
Fornecedores
163
Obrigações sociais
129
180
Débitos diversos
2.920
Não circulante
Imposto de renda e contribuição social
9
91.297
Não circulante
Partes relacionadas
5
1.057
Realizável a longo prazo
Provisões para riscos
201
Depósitos judiciais
2
1
92.555
Partes relacionadas
5
2.817
763
Patrimônio líquido
10
2.819
764
Capital social
6.111
Propriedade para investimento
6
275.000 325.000
Reservas de lucros
98.112
Imobilizado
16
22
78.222
Ajuste de avaliação patrimonial
277.835 325.786
182.445
277.920 328.427
277.920

/

correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data
dos balanços. g) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais:
A Companhia adota as seguintes práticas contábeis para registro e
divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais:
(i) os ativos contingentes são reconhecidos somente quando
há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas
em julgado, sendo apenas divulgados em nota explicativa
aqueles para os quais haja perspectiva de êxito provável; (ii) os
passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem
avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem
mensuráveis com suficiente segurança, enquanto aqueles cujas
perdas forem avaliadas como possíveis são apenas divulgados
em nota explicativa e os avaliados como perdas remotas
não são provisionados, nem divulgados; e (iii) as obrigações
legais são registradas como exigíveis, independentemente da
avaliação sobre as probabilidades de êxito de processos em que a
Companhia tenha questionado ou não a inconstitucionalidade de
tributos. h) Estimativas contábeis: A elaboração de demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
requer que a administração use de julgamento na determinação e
registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos
sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor de realização
de propriedade para investimentos, provisão para imposto de renda
e contribuição social, etc. A liquidação das transações envolvendo
essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados,
devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A
Administração da Companhia revisa as estimativas e premissas pelo
menos anualmente.
4. Créditos e valores a receber - Em 2017, corresponde à indenização
pela utilização das vias da “Fazenda Ana da Cruz” (direito de
passagem minerário) a ser recebida da Phoenix Mineração e Comércio
Ltda., de acordo com a Sentença Arbitral da CAMARB – Câmara de
Arbitragem Empresarial – Brasil, Procedimento Arbitral número
08/15, decorrente do litígio relacionado ao Termo de Autorização de
Passagem anteriormente pactuado entre ambas.
5. Partes relacionadas
2018
2017
Ativo não circulante:
2.817
763
Construtora Cowan S.A.
Passivo não circulante:
Marcelo Borja de Filgueiras Moraes
101
95
Synval Filgueiras de Moraes Junior
76
71
Silvane Borja Filgueira de Moraes Nolli
75
71
Cowan Petróleo e Gás S.A.
805
807
1.057
1.044
6. Propriedade para investimento - Corresponde a um imóvel
rural denominado Fazenda Ana da Cruz, situado nos municípios
de Nova Lima e Sabará, que está avaliado pelo valor justo. O valor
justo foi determinado por especialistas externos com experiência e
competência profissional, objetividade e conhecimento técnico do
bem avaliado. Para realizar este trabalho, os especialistas externos
consideraram informações a respeito da utilização do bem avaliado, e
emitiram relatório datado de 30 de setembro de 2018 que foi aprovado
pela Administração da Companhia. Com base no mencionado
laudo de avaliação, em 30 de setembro de 2018, o valor do referido
imóvel foi revisado e atualizado para R$ 275.000. A diferença
negativa (R$ 50.000) entre o valor dessa avaliação e o da anterior
(R$ 325.000 em 2016) foi registrado no resultado do exercício,
líquido da provisão para imposto de renda e contribuição social (R$
17.000). Essa desvalorização do imóvel decorreu de perda no valor
de comercialização de imóveis similares na região (R$ 36.000) e
redução da área da propriedade, conhecida após concluído, em 2018,
o processo de georreferenciamento (R$ 14.000). Os procedimentos
adotados estão em consonância com o pronunciamento técnico
CPC 28 e a interpretação técnica ICPC 10, ambos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal
de Contabilidade – CFC. A administração da Companhia, com base
em análise realizada, constatou que não há indicadores de variações
relevantes (aumento ou redução) do valor justo da propriedade para
investimento, entre 30 de setembro de 2018 (data base do laudo de
avaliação acima mencionado) e 31 de dezembro de 2018 (data base
das demonstrações contábeis).
7. Dividendos a pagar - Em 29 de dezembro de 2017, os acionistas
da Companhia, reunidos em Assembleia Geral Ordinária, aprovaram
a reversão de parte dos dividendos a pagar (R$ 23.949) para a reserva
de lucros a realizar.
8. Obrigações tributárias
Em 2017 a Companhia aderiu ao Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT), instituído pela Lei nº 13.496/2017, para quitar
débitos tributários federais, usufruindo dos benefícios das reduções
dos encargos legais e da possibilidade de liquidação parcial com
a utilização dos saldos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo
negativas da CSLL, próprios e da empresa ligada Cowan Petróleo e
Gás S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação)
Receitas (despesas) operacionais:
Avaliação de propriedade para
investimento
Gerais e administrativas
Outras (despesas) receitas operacionais
Tributárias

Nota
6
11

Resultado financeiro:
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado antes do imposto de renda e
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Prejuízo do exercício
Prejuízo do exercício por ação

6

2018

2017

(50.000)
(1.024) (1.202)
(201)
758
(151)
(269)
(51.376)
(713)
223
(92)
131

868
(261)
607

(51.245)
17.000
(34.245)
(5,60)

(106)
(106)
(0,02)

9. Imposto de renda e contribuição social diferidos (não circulante)
2018
2017
Avaliação de propriedades para investimento
- sobre custo atribuído (2010)
40.297
40.297
- sobre ajustes a valor justo (2012 a 2018)
51.000
68.000
91.297 108.297
10. Patrimônio líquido - a) Capital social: O capital social subscrito
e integralizado está representado por 6.111.040 ações ordinárias todas
nominativas e sem valor nominal, sendo que cada ação dá direito a
um voto nas deliberações da Assembleia Geral dos Acionistas. b)
Reserva legal: A constituição da reserva legal é obrigatória para todas
as companhias brasileiras e representa a apropriação de 5% do lucro
líquido do ano, como determinado na legislação societária brasileira
e no estatuto da Companhia, até o limite de 20% do capital social.
A reserva legal tem como objetivo manter a integridade do capital e
somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar
o capital. c) Reserva de lucros a realizar: Corresponde a parte do
acréscimo patrimonial, líquido do imposto de renda e contribuição
social, apurado em decorrência da utilização do critério de avaliação
a valor justo de propriedade para investimento, cujo efeito no fluxo
de caixa da Companhia somente ocorrerá após a venda efetiva do
respectivo ativo (nota explicativa 6). d) Dividendos: Aos acionistas
é assegurado dividendo mínimo correspondente a 25% do lucro
líquido do exercício, ajustado em conformidade com a legislação
societária brasileira e o estatuto. e) Ajuste de avaliação patrimonial:
Corresponde ao acréscimo patrimonial, líquido do imposto de renda
e contribuição social, proporcionado pela utilização do critério de
avaliação da propriedade para investimento pelo custo atribuído,
ajustando o saldo existente em 31 de dezembro de 2010 decorrente do
custo de aquisição. Este procedimento decorreu da adoção inicial do
padrão IFRS e a mensuração foi feita pelo valor justo. As alterações
posteriores no valor justo estão sendo reconhecidas no resultado do
exercício em que ocorrem.
11. Outras receitas operacionais - Em 2017, correspondem,
substancialmente, à receita auferida a título de indenização pelo
direito de passagem minerário, que caracteriza numa autorização
de simples passagem (sem transferência de uso e gozo e sem que se
constitua relação de serviência) pelas vias destacadas na planta de
georreferenciamento da “Fazenda Ana da Cruz”, em observância à
Sentença Arbitral da CAMARB – Câmara de Arbitragem Empresarial
– Brasil, Procedimento Arbitral nº 08/15, decorrente do litígio entre a
Companhia e a Phoenix Mineração e Comércio Ltda. relacionado ao
Termo de Autorização de Passagem pactuado entre ambas.
12. Instrumentos financeiros - Os instrumentos financeiros da
Companhia, classificados como ativos ou passivos financeiros, estão
mensurados conforme práticas contábeis mencionadas na nota
explicativa 3, incluem os saldos de tributos a recuperar, créditos e
valores a receber, partes relacionadas, dividendos a pagar, obrigações
tributárias e sociais, fornecedores e imposto de renda e contribuição
social. Os valores contábeis desses instrumentos financeiros
apresentados no balanço patrimonial se aproximam, substancialmente,
de seus correspondentes valores de realização. Durante os exercícios
de 2018 e 2017 a Companhia não aplicou em derivativos ou quaisquer
outros ativos de risco em caráter especulativo ou como instrumentos
de hedge.
Administração
Saulo Wanderley - Diretor Presidente
Juarez Mariano Machado - Diretor
Fábio Brasileiro Assunção - Diretor
Responsável técnico
Márcio Luís Andrade - Contador CRC/MG 64.661/O-0
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores da Cowan Participações S.A.
Belo Horizonte - MG.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Cowan
Participações S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Cowan Participações S.A. em 31 de
dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião. Ênfase: Sem modificar a nossa opinião, chamamos a atenção
para o fato de que, conforme mencionado na nota explicativa 1, o
principal ativo da Companhia é um imóvel destinado para fins de
investimento e que, por isso, ela ainda não atingiu a fase de geração
própria de caixa. A Administração, por não ter expectativa de que os
ativos e os passivos da Companhia serão realizados e ou liquidados,
respectivamente, por valores significativamente diferentes dos
correspondentes valores registrados no balanço patrimonial, conforme
mencionado na nota explicativa 2, considerou, na elaboração das
demonstrações contábeis, o pressuposto da continuidade operacional.

Este documento foi assinado digitalmente e eletronicamente por EDIMINAS S/A EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL MG, titular do JORNAL HOJE EM DIA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador e utilize o código DBF0-5D26-04D9-AFE0.

2018
2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Prejuízo do exercício
(34.245) (106)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício
às disponibilidades aplicadas nas atividades
operacionais:
Resultado da avaliação de propriedade para
investimento (líquido de impostos)
33.000
Provisões para riscos
201
Juros e variações monetárias ativa e passivas
(135)
20
Depreciações
6
7
(1.173)
(79)
Variações nos ativos e passivos
Diminuição nos créditos e valores a receber
2.498
86
Aumento (diminuição) em obrigações tributárias
184 (1.439)
Aumento (diminuição) nos débitos diversos
149
(15)
Aumento (diminuição) em fornecedores
112 (396)
Aumento em obrigações sociais
79
3
Diminuição (aumento) nos tributos a recuperar
58 (140)
Aumento (diminuição) em depósitos judiciais
(1)
48
Aumento no imposto de renda e contribuição social
diferidos
803
Diminuição em adiantamento a fornecedores
108
Disponibilidades líquidas obtidas das (aplicadas
1.906 (1.021)
nas) atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de
financiamentos:
Aumento (diminuição) dos mútuos ativos com
partes relacionadas
(1.833)
873
Diminuição (aumento) dos mútuos passivos com
(73)
148
partes relacionadas
Disponibilidades líquidas aplicadas nas (obtidas
(1.906) 1.021
das) atividades de financiamentos
Diminuição nas disponibilidades
Disponibilidades no início do exercício
Disponibilidades no final do exercício
As demonstrações contábeis da Companhia não incluem quaisquer
ajustes que seriam requeridos caso as suas atividades não apresentem
o resultado esperado, que dependem do sucesso de suas operações
futuras. Entretanto, a manutenção das atividades da Companhia,
nas atuais circunstâncias, dependerá do suporte financeiro dos
seus acionistas e ou de terceiros, até que elas se tornem rentáveis.
Assim sendo, o conjunto das demonstrações contábeis deve ser lido
considerando esse contexto. Responsabilidade da administração
pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
é maior do que proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da Companhia. Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
continuidade operacional.Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações
e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos.
Belo Horizonte, 26 de abril de 2019.
Gilberto Galinkin - Contador CRC MG-035718/O-8
Baker Tilly Brasil Auditores Independentes
CRC- MG 005455/O-1
Paulo Cézar Santana - Contador CRC MG-020.161/O-0
Baker Tilly Brasil Auditores Independentes
CRC- MG 005455/O-1
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE NINHEIRA
A PM Ninheira informa que
o extrato da CHAMADA PÚBLICA 001/2020 se encontra na íntegra no site: www.
diariomunicipal.com.br e o
edital esta disponível em:
www.ninheira.mg.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
FRONTEIRA/MG
AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2020 "TÉCNICA E PREÇO" O Prefeito Municipal
no uso de suas atribuições legais, torna
público que fará realizar no dia 16 de março
de 2020 ÀS 09:00, no DEPARTAMENTO
DE LICITAÇÃO - na Av. Minas Gerais nº
110 - Centro - Fronteira/MG, Tomada de
Preços objetivando a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA
ELABORAÇÃO
DE
PROJETO
EXECUTIVO, COMPOSTO DE TODOS
OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À
EXECUÇÃO COMPLETA DA OBRA DE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA
ESCOLA
MUNICIPAL
ZIZA
FERREIRA, NESTA CIDADE. Fronteira,
12 de fevereiro de 2020 - MÁRCIO
ANTÔNIO FERREIRA - Presidente da
Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINAS NOVAS/MG
Torna público o Pregão Presencial
nº 021/2020. Objeto Reg. Preços p/
eventual
aquis.
veículos
automotores. Abertura: 28/02/2020
às 09:00 horas. Inform.: (33) 37641252. Jurandir. F. de J. Filho.
Pregoeiro.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MINAS NOVAS/MG
Torna público o Pregão Presencial
nº 019/2020. Objeto Reg. Preços
prest. serv. confecção de prótese
dentária. Recursos Portaria 3168 de
09/12/19 do Ministério da Saúde.
Abertura: 28/02/2020 às 14:15
horas. Inform.: (33) 3764-1252.
Jurandir. F. de J. Filho. Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVA LIMA-MG
AVISO DE REVOGAÇÃO
Processo Administrativo 310/2019
Pregão Presencial
Registro de Preço: nº 154/2019
Objeto: Eventual contratação de
empresa especializada para a realização de exames laboratoriais
não processados pelo Laboratório
Municipal do Município de Nova
Lima. O Município de Nova Lima
decide através do Prefeito, revogar
o processo Licitatório em epígrafe,
tendo em vista o interesse público, de acordo com o Art. 49 da Lei
8.666/93.
Nova Lima, 12 fevereiro 2020.
Vitor Penido de Barros, Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CURRAL DE DENTRO/MG
AVISO DE LICITAÇÕES
A Prefeitura Municipal de Curral de Dentro/
MG, torna público a realização de licitações
nas modalidades TOMADA DE PREÇOS
001/2020, tipo menor preço GLOBAL,
destinado a Contratação de empresa para
execução de obra de Reforma da Farmácia
de Minas, conforme Portaria 229/Ministério
da Saúde, bem como projeto de engenharia,
cujos envelopes de habilitação e propostas
deverão ser entregues até às 09:00 horas do
dia 03 (três) de março de 2020 - TOMADA
DE PREÇOS 002/2020, tipo menor preço
GLOBAL, destinado a Contratação de
empresa para execução de obra
Pavimentação Asfáltica (Rua Getúlio
Vargas) na sede do Município, conforme
projeto de engenharia, cujos envelopes de
habilitação e propostas deverão ser
entregues até às 10:30 horas do dia 03 (três)
de março de 2020. Maiores informações,
bem como Editais completos, junto a
Prefeitura Municipal de Curral de Dentro/
MG, com sede na Avenida João Alves
Gomes, 44 - Centro, pelo telefone (38)
3845-9419
e-mail:
pmcddlicita@gmail.com
e
site:
www.curraldedentro.mg.gov.br - Curral de
Dentro/MG, 12 de fevereiro de 2020.
Comissão de Licitações.
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CÂMARA MUNICIPAL DE ESMERALDAS/MG
ANULAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO CONTRATUAL
A Câmara Municipal de Esmeraldas, torna público para conhecimento dos
interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação do Extrato do Contrato
Administrativo n° 007/2020. Data da Publicação no dia 31/01/2020, Jornal Hoje
em Dia, Primeiro Plano, Pág. 05, Col. 02. Informações: Tel.: (31) 3538-2000.

TAQUARIL MINERAÇÃO S.A.
CNPJ/MF N° 12.374.235/0001-22.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em milhares de reais)
Ativo
Nota
2018
2017
Passivo
Nota
2018
2017
Reapresentado
Reapresentado
Circulante
Circulante
Disponibilidades
6
Fornecedores
488
353
Créditos e valores a receber
994
30
90
35
Obrigações sociais e tributárias
1.000
30
578
388
Não circulante
Partes relacionadas
3.297
8
Não circulante
Realizável a longo prazo:
Depósitos judiciais
Imobilizado
Intangível

5

4
14.946
14.950
15.950

3
12.674
1
12.678
12.708

Patrimônio líquido
Capital social
Capital a integralizar
Capital integralizado
Prejuízos acumulados

6
15.500
(1.514)
13.986
(1.911)
12.075
15.950

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)
Capital Social
Adiantamentos
para aumento
Capital
Capital a
Capital
Prejuízos
de capital
subscrito integralizar integralizado acumulados
Saldos em 31 de dezembro de 2016 (antes dos ajustes)
11.740
11.740
(12.076)
473
Ajustes de exercícios anteriores
10.477
Saldos em 31 de dezembro de 2016 (reapresentados)
11.740
11.740
(1.599)
473
Adiantamentos para futuro aumento de capital
1.773
Aumento do capital social conforme AGE de 29/12/2017
3.760
(1.514)
2.246
(2.246)
(75)
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2017 (reapresentados)
15.500
(1.514)
13.986
(1.674)
Prejuízo do exercício
(237)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
15.500
(1.514)
13.986
(1.911)
-

15.500
(1.514)
13.986
(1.674)
12.312
12.708

2018
Despesas operacionais:
Gerais e administrativas
Resultado financeiro:
Despesas financeiras
Prejuízo do exercício
Prejuízo do exercício por ação

2017
Reapresentado

(227)

(71)

(10)
(237)
(0,015)

(4)
(75)
(0,005)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)
2018

Total
137
10.477
10.614
1.773
(75)
12.312
(237)
12.075

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)
1. Contexto operacional: A Companhia tem por atividade principal
a exploração e aproveitamento de jazidas e resíduos de minérios
ferrosos e não ferrosos em todo o território nacional, compreendendo
pesquisa, extração, transporte, beneficiamento, comercialização
de minérios ferrosos e não ferrosos próprios ou de terceiros,
beneficiamento para terceiros e a compra e venda de minérios ferrosos
ou não ferrosos. A Companhia encontra-se em fase pré-operacional
que implica no desenvolvimento de projeto para implantação do
Complexo Minerário Serra do Taquaril (CMST), nos municípios de
Nova Lima e Sabará, Minas Gerais, que terá por objetivo a extração,
beneficiamento e comercialização de minério de ferro. Em 2012, o
Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), sucedido
pela Agência Nacional de Mineração (ANM), aprovou o Plano de
Aproveitamento Econômico Integrado da Companhia relacionado
aos direitos minerários do mencionado projeto. A Administração
da Companhia trabalha para obter o licenciamento ambiental do
projeto necessário à obtenção da concessão de lavra. A expectativa da
Administração é que as receitas geradas na produção, beneficiamento
e comercialização do minério de ferro suplantarão com larga margem
os custos e as despesas operacionais correspondentes, considerando
também a amortização dos investimentos realizados e planejados.
2. Mudança de prática contábil: A Companhia apropriou ao
resultado de exercícios anteriores (despesas gerais e administrativas,
os gastos incorridos no total de R$ 12.501 (R$ 10.477 nos
exercícios de 2010 a 2016 e R$ 2.024 em 2017) correspondentes ao
desenvolvimento de projeto para implantação de complexo minerário,
que compreendem estudos topográficos, geológicos, geoquímicos e
geofísicos; perfuração exploratória; valas; amostragens; e atividades
relacionadas com a avaliação de viabilidade técnica e comercial da
extração do recurso mineral. A Administração revisou essa política
contábil por entender que esses gastos deveriam ter sido registrados
no ativo imobilizado, visto que eles correspondem às atividades de
exploração e avaliação de recursos minerais que serão recuperados
quando da venda de minério de ferro. A Administração entende,
baseada na legislação contábil, que o esforço financeiro que tem sido
feito de longa data na tentativa de viabilizar o projeto CMST deve ser
ativado e, após o licenciamento do projeto, ser depreciado contra as
receitas decorrentes da venda de minério de ferro. A Administração
entende que com essa alteração, as demonstrações contábeis fornecem
informações mais adequadas sobre os investimentos feitos até o
momento, e sobre a posição patrimonial e financeira, do desempenho
ou dos fluxos de caixa da Companhia e, consequentemente, para a
tomada de decisões econômicas de seus usuários. Como consequência,
as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de
2017 foram refeitas, e estão sendo reapresentadas, para adequação ao
novo padrão de apresentação e possibilitar a comparabilidade com as
demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de
2018. Os efeitos decorrentes da referida mudança de prática contábil
nos balanços patrimoniais em 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2017,
bem como na demonstração do resultado do exercício findo em 31 de
dezembro de 2017, estão apresentados a seguir:
Reapresentados
Publicados Ajustes
Balanços patrimoniais
Em 01 de janeiro de 2017
Imobilizado
44 10.624 (*) 10.668
Prejuízos acumulados
(12.076) 10.477
(1.599)
Em 31 de dezembro de 2017
Imobilizado
26 12.648 (*) 12.674
Prejuízos acumulados
(14.175) 12.501
(1.674)
Demonstração dos resultados
Em 31 de dezembro de 2017
Despesas gerais e administrativas
(2.095) 2.024
(71)
(*) Incluem o valor de R$ 147 correspondente a reclassificação do
ativo intangível para o imobilizado.
3. Base de preparação e apresentação das demonstrações
financeiras: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão
sendo apresentadas em conformidade com as normas internacionais
de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards
– IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB) e as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as
regras previstas na legislação societária brasileira (lei das sociedades
por ações) e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados
pelo Conselho federal de Contabilidade (CFC). A Administração da
Companhia considerou, na elaboração das demonstrações contábeis,
o pressuposto da continuidade operacional, ou seja, que a Companhia
iniciará as suas operações e continuará a operar em futuro previsível
e, portanto, será capaz de realizar os seus ativos e liquidar os seus
passivos no curso normal dos seus negócios. Em 09 de outubro de
2019, a Administração da Companhia aprovou as demonstrações
contábeis e autorizou sua divulgação.
4. Resumo das principais práticas contábeis: As práticas
contábeis à seguir descritas foram adotadas consistentemente em
todos os períodos apresentados nestas demonstrações contábeis.
a) Resultado do exercício: É apurado em conformidade com o
regime contábil de competência de exercícios. As receitas são
reconhecidas no resultado em função de sua realização. Uma receita
não é reconhecida se há incerteza quanto a sua realização. b) Ativos
circulantes: Estão apresentados pelo seu valor líquido de realização.
c) Ativo imobilizado: A Companhia reconhece um ativo imobilizado
resultante dos (i) pagamentos realizados para aquisição de bens e
direitos minerários, e (ii) gastos com o desenvolvimento de projeto
para implantação de complexo minerário, que compreendem,
principalmente, estudos topográficos, geológicos, geoquímicos e
geofísicos; perfuração exploratória; valas; amostragens; e atividades
relacionadas com a avaliação de viabilidade técnica e comercial da
extração do recurso mineral, e estão diretamente associados com
recursos minerais específicos (minério de ferro). Esses ativos serão
amortizados pelo método das unidades produzidas, com base na
relação existente entre a quantidade de minério extraída no período
de apuração e a possança conhecida da mina (quantidade estimada
de minérios da jazida). d) Redução ao valor recuperável de ativos:
O imobilizado e os ativos circulantes relevantes são revisados
anualmente com o objetivo de verificar a existência de indício de
perdas não recuperáveis. A Administração analisou os valores dos
seus ativos na data do balanço e constatou que não há indicadores de
desvalorização, bem como eles são realizáveis em prazos satisfatórios.
e) Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda
e a contribuição social, quando aplicavel, são calculados pelas
alíquotas estabelecidas pela legislação em vigor na data do balanço,

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas, submetemos a apreciação de V.Sas. e
sociedade em geral, as demonstrações contábeis da TAQUARIL
MINERAÇÃO S.A. relativas ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2018.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

aplicados sobre o lucro tributável e, quando aplicável, consideram
a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição
social limitada a 30% do lucro real. f) Passivos circulantes e não
circulantes: Estão demonstrados pelos valores conhecidos ou
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos e variações monetárias incorridas até a data dos balanços.
g) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais: A Companhia
adota as seguintes práticas contábeis para registro e divulgação
de ativos e passivos contingentes e obrigações legais: (i) os ativos
contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou
decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado, sendo apenas
divulgados em nota explicativa aqueles para os quais haja perspectiva
de êxito provável; (ii) os passivos contingentes são provisionados
quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança, enquanto
aqueles cujas perdas forem avaliadas como possíveis são apenas
divulgados em nota explicativa e os avaliados como perdas remotas
não são provisionados, nem divulgados; e (iii) as obrigações legais
são registradas como exigíveis, independentemente da avaliação
sobre as probabilidades de êxito de processos em que a Companhia
tenha questionado ou não a inconstitucionalidade de tributos. h)
Estimativas contábeis: A elaboração de demonstrações contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que
a administração use de julgamento na determinação e registro de
estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas
estimativas e premissas incluem o valor residual do intangível, o
valor residual do ativo imobilizado etc. A liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes
dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua
determinação. A Administração da Companhia revisa as estimativas
e premissas pelo menos anualmente.
5. Imobilizado: Corresponde, substancialmente, aos gastos com o
projeto para implantação do Complexo Minerário Serra do Taquaril
(CMST), nos municípios de Nova Lima e Sabará, Minas Gerais, que
terá por objetivo a extração, beneficiamento e comercialização de
minério de ferro.
6. Patrimônio líquido: 6.1 Capital social: O capital social subscrito
está representado por 15.500.000 (15.500.000 em 2017) ações
ordinárias todas nominativas e sem valor nominal, sendo que cada
ação dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral
dos Acionistas. 6.2 Reserva legal: A constituição da reserva legal
é obrigatória para todas as companhias brasileiras e representa a
apropriação de 5% do lucro líquido do ano, como determinado na
legislação societária brasileira e no estatuto da Companhia, até o
limite de 20% do capital social. A reserva legal tem como objetivo
manter a integridade do capital e somente poderá ser utilizada para
compensar prejuízos ou aumentar o capital.
7. Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros da
Companhia, classificados como ativos ou passivos financeiros,
estão mensurados conforme práticas contábeis mencionadas na nota
explicativa 3, incluem os saldos de créditos e valores a receber,
fornecedores, obrigações tributárias e obrigações com partes
relacionadas. Os valores contábeis desses instrumentos financeiros
apresentados no balanço patrimonial se aproximam, substancialmente,
de seus correspondentes valores de realização. Durante os exercícios
de 2018 e 2017 a Companhia não aplicou em derivativos ou quaisquer
outros ativos de risco em caráter especulativo ou como instrumentos
de hedge.
Administração
Saulo Wanderley Filho - Diretor Presidente
Bruno Wanderley - Diretor Financeiro
Responsável técnico
Márcio Luís Andrade - Contador CRC/MG 64.661/O-0
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores da Taquaril Mineração S.A.
Belo Horizonte - MG
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Taquaril
Mineração S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da Taquaril Mineração S.A., em 31 de
dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos
de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Ênfases: Sem modificar a nossa opinião, chamamos a atenção para
os assuntos relatados nos itens 1 e 2 a seguir: 1. A Administração da
Companhia revisou a política contábil até então adotada para os gastos
com desenvolvimento de projeto para implantação de complexo
minerário, e decidiu reconhecer no ativo imobilizado, tendo como
contrapartida a conta de prejuízos acumulados, o valor de R$ 12.501
mil que havia sido reconhecido como despesas gerais, durante os
exercícios de 2010 a 2016 (R$ 10.477) e 2017 (R$ 2.024), conforme
mencionado na nota explicativa número 2 (mudança de prática
contábil). Os efeitos decorrentes desse assunto nos balanços
patrimoniais em 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2017 e na
demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro
de 2017, estão apresentados na mencionada nota explicativa. 2. A
Companhia encontra-se em fase pré-operacional que implica no
desenvolvimento de projeto para implantação de complexo minerário
que terá por objetivo a extração, beneficiamento e comercialização de
minério de ferro, conforme mencionado na nota explicativa número 1.

Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Prejuízo do exercício
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício
às disponibilidades aplicadas nas atividades
operacionais:
Depreciações e amortizações
Variações nos ativos e passivos
Aumento nos fornecedores
Aumento nas obrigações sociais e tributárias
Aumento nos créditos e valores a receber
Aumento nos depósitos judiciais
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
(obtidas das) atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de
investimentos:
Aquisição de ativo imobilizado
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de
financiamentos:
Aumento dos mútuos passivos com partes
relacionadas
Adiantamento para aumento do capital social
Disponibilidades líquidas obtidas das
atividades de financiamentos
Aumento (diminuição) nas disponibilidades
Disponibilidades no início do exercício
Disponibilidades no final do exercício

2017
Reapresentado

(237)

(75)

10
(227)

22
(53)

135
55
(964)
(1)

280
25
(7)
(3)

(1.002)

242

(2.281) (2.024)
(2.281) (2.024)

3.289
-

8
1.773

3.289
6
6

1.781
(1)
1
-

A Administração entende que conseguirá viabilizar o licenciamento
ambiental do referido projeto minerário que permitirá à Companhia
iniciar as suas operações e continuar a operar em futuro previsível.
Como consequência, entende também que a Companhia será capaz
de realizar os seus ativos e liquidar os seus passivos no curso
normal dos seus negócios, e, por isso, considerou, na elaboração das
demonstrações contábeis, o pressuposto da continuidade operacional.
Entretanto, a manutenção das atividades da Companhia dependerá
da identificação de reservas minerais economicamente viáveis, bem
como do suporte financeiro do seu acionista e ou de terceiros até
que essas reservas minerais se tornem rentáveis. As demonstrações
contábeis da Companhia não incluem quaisquer ajustes que seriam
requeridos caso as suas atividades não apresentem o resultado
esperado, que dependem do sucesso de suas operações futuras.
Assim sendo, o conjunto das demonstrações contábeis deve ser lido
considerando esse contexto.Responsabilidade da administração
pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo
da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
é maior do que proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão
ou representações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
internos da Companhia. Avaliamos a adequação das políticas contábeis
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
continuidade operacional.Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações
e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles
internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Belo Horizonte, 11 de outubro de 2019.
Gilberto Galinkin
Contador CRC MG-035718/O-8
Baker Tilly Brasil Auditores Independentes
CRC- MG 005455/O-1
Paulo Cézar Santana
Contador CRC MG-020.161/O-0
Baker Tilly Brasil Auditores Independentes
CRC- MG 005455/O-1

Este documento foi assinado digitalmente e eletronicamente por EDIMINAS S/A EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL MG, titular do JORNAL HOJE EM DIA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador e utilize o código 8566-C995-D9A6-D817.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE MINAS/MG
A Prefeitura Municipal de Bonito de Minas/MG, torna público a realização
do Pregão Presencial nº 004/2020 - Processo nº 005/2020. Objeto:
Aquisição de refeições e marmitex no municipio. Sessão de recebimento
de propostas e julgamento: 27/02/2020 às 09:00 horas. Maiores
informações: licitacao@bonitodeminas.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG
2° AVISO: PREGÃO ELETRÔNICO PMI/SMA/SUCON N° 119/2019,
PROCESSO PMI/SMA/SUCON N° 282/2019, cujo objeto consiste em:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
em postos de trabalho ocupados pelas categorias profissionais
de agente de serviços, eletricista, recepcionista, secretária (o)
executiva (o) e serventes, para atender às necessidades da
Secretaria Municipal de Administração e da Secretaria Municipal
de Sáude, no município de Itabira/MG, pelo período de 12 (doze)
meses, conforme disposições dos anexos do presente edital. A data
limite para recebimento e abertura das propostas será dia 28/02/2020,
às 09:30 horas e início da disputa do pregão será dia 28/02/2020,
às 10:00 horas. O Edital encontra-se à disposição dos interessados
no site www.licitacoes-e.com.br ou na Coordenadoria de Contratos da
Prefeitura Municipal de Itabira/MG, pelo e-mail contratositabira@yahoo.
com.br, telefone: (31)3839-2208 / (31)3839-2518, de 2a a 6a feiras, de
12:00 às 18:00 horas.
Itabira, 12 de fevereiro de 2020.
Maria Regina Silva Oliveira Camilo
Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL/MG
Torna Público o aviso de CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO, realizada
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, caderno 2, Página 9 e no jornal
"Hoje em Dia", Página 12, em 28/01/2020, referente ao PROCESSO Nº 003/
2020 - TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020, objetivando a contratação de
empresa especializada para construção de quadra poliesportiva na comunidade
de lagoinha, Município de Monte Azul/MG, com vistas atender o contrato de
repasse Nº 843779/2017/MC/CAIXA. Nova publicação será realizada
oportunamente pelos mesmos meios. Monte Azul/MG, 12/02/2020 - Carlos
Carmelo José Santos - Presidente da Comissão de Licitação.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE AZUL/MG
Torna Público o aviso de CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO, realizada
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, caderno 2, Página 9 e no jornal
"Hoje em Dia", Página 12, em 28/01/2020, referente ao PROCESSO Nº 004/
2020 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, objetivando a contratação de
empresa especializada para construção de quadra poliesportiva na comunidade
de bom jesus, Município de Monte Azul/MG, com vistas a atender o contrato
de repasse Nº 843779/2017/MC/CAIXA. Nova publicação será realizada
oportunamente pelos mesmos meios. Monte Azul/MG, 12/02/2020 - Carlos
Carmelo José Santos - Presidente da Comissão de Licitação.
SPE TRANSMISSORA DE ENERGIA LINHA VERDE II S.A.
CNPJ nº 29.532.071/0001-17 - NIRE 31300119769
Ata de AGE em 17/01/20. 1. Data, Hora e Local: Aos 17/01/20, às 10h, na sede social da Cia. na Av. Barão
Homem de Melo, 4.282/6º, sl. 24, Estoril, BH/MG. 2. Convocação: Tendo em vista a presença dos acionistas
representando a totalidade do capital social da Cia., conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença
de Acionistas, restaram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do Art. 124 da
Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”). 3. Presença: A totalidade de acionistas da Cia., conforme assinaturas feitas no Livro de Presença de Acionistas. 4. Composição da Mesa: Presidente: Claudio
Marchiori; Secretário: Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto. 5. Ordem do Dia: Reuniram-se os acionistas
da Cia. para deliberar sobre (i) criação de ações preferenciais; (ii) o aumento do capital social da Cia. em
R$ 20.000.000,00, mediante a emissão de 312.500 ações preferenciais; (iii) a alteração dos Arts. 5º e 7º do
Estatuto Social; e (iv) a consolidação do estatuto social refletindo as alterações aprovadas. 6. Deliberações:
Instalada a assembleia, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, as acionistas
presentes com direito a voto deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer objeções ou ressalvas,
o seguinte: 6.1. Aprovar a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o
Art. 130, §1º, da Lei das S.A., assim como sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do Art. 130, §2º, da Lei das S.A.; (i) Criação de ações preferenciais: 6.2. Aprovar a criação
de ações preferenciais, que conferirão aos seus titulares todos os direitos atribuídos pelo Estatuto Social
às ações ordinárias da Cia., com exceção do direito de voto. Além disso, serão resgatáveis, conversíveis em
ordinárias, e terão prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, em caso de liquidação da Cia., sendo
certo que: (i) seu resgate ocorrerá a critério de seus titulares, total ou parcialmente, mediante o pagamento
do respectivo preço de emissão, conforme disposto no Acordo de Investimento celebrado entre as acionistas
em 11/04/19 (“Acordo de Investimento”); (ii) a conversão em ordinárias ocorrerá a critério de seus titulares,
total ou parcialmente, na proporção definida de acordo com o mecanismo de ajuste de capital previsto
no Acordo de Investimento. (ii) Aumento do capital social, mediante a emissão de ações preferenciais:
6.3. Aprovar o aumento do capital social da Cia. em R$ 20.000.000,00, mediante a emissão de 312.500
novas ações preferenciais, nominativas, sem valor nominal e sem direito a voto nas Assembleias Gerais,
com preço de emissão de R$64,00 por ação, de modo que o capital social da Cia. aumente, dos atuais
R$33.729.637,85, para R$ 53.729.637,85. As ações emitidas serão subscritas e integralizadas pela acionista Terna Plus S.r.l.. 6.3.1. Em decorrência da deliberação 6.3. acima, a acionista Quebec Holding Eireli
renuncia expressamente ao seu direito de preferência para subscrição do aumento de capital, previsto
no Art. 171 da Lei das S.A.. 6.3.2. Diante disso, as novas ações emitidas foram totalmente subscritas e
integralizadas neste ato, conforme disposto no Boletin de Subscrição que compõe o Anexo I da presente ata.
(iii) Alteração dos Arts. 5º e 7º do Estatuto Social. 6.4. Em decorrência da deliberação 6.3 acima, aprovar a
alteração dos Arts. 5º e 7º do Estatuto Social da Cia. que passam a vigorar com a redação prevista no Anexo
II desta ata. (iv) Reforma e consolidação do estatuto social. 6.5. Aprovar a consolidação do Estatuto Social
da Cia., refletindo as alterações mencionadas no item 6.4 acima, que passará a vigorar com a redação
constante do Anexo II à presente ata. 7. Encerramento e Assinaturas: nada mais havendo a tratar, foram
suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem
restrições ou ressalvas, foi assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes. Mesa: Cláudio
Marchiori - Presidente, Arnaldo de Mesquita Bittencourt Neto - Secretário. JUCEMG sob o nº 7698697 em
06/02/20. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
AVISO DE PUBLICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA
Nº 11/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS
- Realizará Chamada Pública com vista ao credenciamento das empresas
especializadas interessadas em prestar serviços de procedimentos diagnósticos
por endoscopia, com e sem sedação, com e sem biópsia, sendo estes: Grupo: 02
- Procedimentos Finalidade Diagnóstica; Subgrupo: 02.09 - Diagnóstico por
endoscopia; Forma de Organização: 02.09.01 - Aparelho digestivo e Grupo: 04Procedimentos Cirúrgico; Subgrupo: 04.07 - Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos
anexos e parede abdominal; Forma de Organização: 04.07.01 - Esôfago, estômago
e duodeno; Cirurgia 04.07.02 - Intestinos, reto e anus, todos constantes da Tabela
de Procedimentos, Medicamentos, OPM do SUS para assistências às unidades
de saúde da rede municipal em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.O
Edital encontra-se a disposição na Diretoria de Compras, na Av. Ubiratan Honório
de Castro, 826, bairro Santa Mônica, telefone 0xx 34-3239-2488, das 12 às 17
horas e no sitio do Município www.uberlandia.mg.gov.br. A entrega dos Envelopes,
com documentação, deverá ser feita diretamente na Diretoria de Compras da
Prefeitura Municipal de Uberlândia, situada nesta cidade na Av. Ubiratan Honório
de Castro, 826, bairro Santa Mônica, telefone 0xx 34-3239-2488, até o dia 31/12/
2020.Uberlândia-MG, 10 de fevereiro de 2020.GLADSTONE RODRIGUES DA
CUNHA FILHO.Secretário Municipal de Saúde
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 905/2019

CR ITÉRIO D E JULGAMENTO "MAIOR DESCONTO LINEAR POR
LOTE".PREFEITUR A MUNICIPAL DE UBER LÂNDIA - SECR ETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: Seleção e contratação de pessoas jurídicas
prestadoras de Serviços Laboratoriais para a Realização de Exames de
Análises Clínicas, Anatomopatológico e Citopatológicos, para assistências às
unidades de saúde da rede municipal, incluindo o Hospital Maternidade e
Municipal Odelmo Leão Carneiro - HMMDOLC constantes da Tabela de
Procedimentos, Medicamentos, OPM do SUS de acordo com as diretrizes do
Sistema Único de Saúde - SUS e outros não pertencentes à Tabela SUS, em
atendimento à Secretaria acima citada. A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 02/03/
2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 10
de fevereiro de 2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA
FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAIBA/MG - PROCESSO 006/2020 - TOMADA
DE PREÇO 001/2020, torna público para conhecimento dos interessados que
realizará no dia 02/03/2020 as 08h00min, em sua sede na Avenida João
Teixeira Filho, Nº 335, Bairro Centro Comunitário - Jaíba/MG. Licitação na
modalidade de Tomada de Preço, do Tipo Menor preço, regime de execução
empreitada por preço global, tendo como objeto a Contratação de empresa
especializada em obras e serviços de engenharia, para Reformulação da
Instalação Eletrica da UBS do NS2, conforme especificações constantes
do Projeto Básico, Planilha de quantitativos e custos, Memorial Descritivo,
Cronograma Físico-Financeiro, que integram o edital, disponível no site www.
jaiba.mg.gov.br, esclarecimentos poderão ser obtidos no e’mail licitacoes@
jaiba.mg.gov.br ou no setor de Licitações de segunda a sexta-feira de 08:00 as
13:00 hs nos dias úteis. Jaíba/MG, 12 de fevereiro de 2020. Karoliny Cordeiro
Pereira - Presidente da CPL.
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FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE VARGINHA – FHOMUV
AVISOS DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 026/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 – do tipo
“MENOR PREÇO”, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O
SERVIÇO E RADIOTERAPIA, mediante as condições estabelecidas em Edital.
Data da sessão: 02/03/2020, às 14h. Retirada do Edital: www.fhomuv.com.br.
Informações: (035) 3690-1008/1009/1010/1011 – edital@fhomuv.com.br.
LICITAÇÃO Nº 027/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2020 – do tipo
“MENOR PREÇO”, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
ESPECÍFICOS E ONCOLÓGICOS, mediante as condições estabelecidas em
Edital. Data da sessão: 05/03/2020, às 8h. Retirada do Edital: www.fhomuv.com.
br. Informações: (035) 3690-1008/1009/1010/1011 – edital@fhomuv.com.br.
LICITAÇÃO Nº 030/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2020 – do tipo
“MENOR PREÇO”, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE
SISTEMA DE EXAUSTÃO E CLIMATIZAÇÃO DA LAVANDERIA DA FHOMUV,
mediante as condições estabelecidas em Edital. Data da sessão: 10/03/2020,
às 8h. Retirada do Edital: www.fhomuv.com.br. Informações: (035) 36901008/1009/1010/1011 – edital@fhomuv.com.br.
LICITAÇÃO Nº 031/2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2020 – do tipo
“MENOR PREÇO”, tendo por objeto a AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DE
ETIQUETAS, mediante as condições estabelecidas em Edital. Data da sessão:
11/03/2020, às 8h. Retirada do Edital: www.fhomuv.com.br. Informações: (035)
3690-1008/1009/1010/1011 – edital@fhomuv.com.br.

EDITAL DE COMUNICAÇÃO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Montagens Industriais em Geral
do Estado de Minas Gerais - SITRAMONTI-MG, entidade sindical com sede na
Rua Juramento, nº 800, Bairro Saudade, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.285-408,
Registro Sindical no Ministério do Trabalho e Emprego 46211.002758/200863 - CNPJ: 08.675.575/0001-16, Código Sindical: 921560.326.98002-7 no uso
de suas atribuições estatutárias e na forma da Lei, em especial no que dispõe o
Art. 605 da Consolidação das Leis Trabalhistas, comunica a todas as empresas de
Montagens, Manutenções e prestação de serviços de Montagens Industriais em
geral, eletromecânicas e congêneres, com base territorial e prestação de serviços
no Estado de Minas Gerais, que deverão descontar na folha de pagamento de seus
trabalhadores, ocupantes de cargos e funções, inclusive administrativos, lotados nas
empresas e obras, relativa ao mês de março de 2020, e em contratações posteriores
em folha suplementar, o valor correspondente a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
URBANA, prevista no Artigo 582 da CLT, com observância, ainda, dos demais
artigos do capítulo III da seção V do mesmo diploma legal, além das portarias
reguladoras. A importância a ser descontada deverá ser com AUTORIZAÇÃO
PRÉVIA E EXPRESSA dos trabalhadores e corresponder a 1/30 (Um trinta
avos) da remuneração de cada trabalhador, devendo o recolhimento ser efetuado
até o dia 30 de abril de 2020, nos estabelecimentos financeiros credenciados
pelo SITRAMONTI-MG, com posterior remessa dos seguintes documentos para
sede da entidade sindical: 1) relação nominal dos trabalhadores contribuintes,
indicando o cargo e remuneração percebida da GRCSU - Guia de Recolhimento
da Contribuição Sindical Urbana, devidamente quitada, correspondente. O não
recolhimento da Contribuição à entidade sindical, implicará na aplicação da
multa dos 10% (Dez por cento) sobre o valor da contribuição, nos 30 (Trinta)
primeiros dias, acrescidas de 2% (Dois por cento) por mês subsequente
de atraso, mais 1% (Um por cento) de juros ao mês, ou fração de mês.
Belo Horizonte/MG, 13 de fevereiro de 2020
José Geraldo Domingues
Presidente do SITRAMONTI-MG
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA-MG
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS/
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
AVISO: PREGÃO PRESENCIAL PMI/SMA/SUCON n° 127/2019,
PROCESSO n° 298/2019, cujo objeto consiste na Contratação de
empresa para prestação de serviços de confecção e fornecimento
de talões para estacionamento rotativo no município de Itabira/
MG. A data limite para recebimento e abertura das propostas será dia
28/02/2020, às 14:30 horas quando será iniciada a disputa do pregão,
no Auditório da Prefeitura Municipal de Itabira/MG. O edital poderá ser
solicitado por meio do e-mail, contratositabira@yahoo.com.br.
Itabira, 12 de fevereiro de 2020.
Maria Regina Silva Oliveira Camilo
Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA
• Extrato de Publicação - Termo de Cooperação. Termo de Cooperação que entre
si celebram a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais e o Municipio de Jequitinhonha. Objeto: O presente instrumento visa à cooperação
técnico - administrativa a ser prestada pelo Município ao TREMG, em atividades inerentes
à realização do recadastramento biométrico. Fundamento legal:Art. 116 da Lei 8.666/93, na
Resolução do TSE nº 23.440/2015, na Lei 11.788/2008, na Resolução do TRE n° 977/2014
(no caso de estagiários) e na Portaria Conjunta - PRE/CRE nº 105/2019. Vigência: 30/01/
2020 a 07/05/2020. Tribunal Regional Eleitoral de Minas. Luis Eduardo Araújo Santo. Juiz
Eleitoral. Município de Jequitinhonha. Roberto Alcântara Botelho. Prefeito Municipal.
• Aviso de Licitação. Processo: 010/2020 Modalidade Pregão Presencial 005/2020.
A Prefeitura Municipal de Jequitinhonha/MG torna público, que fará realizar licitação na
modalidade Pregão Presencial, objetivando Registro de Preço para eventual e futura aquisição
de Cartuchos e Tonners visando o atendimento ás Secretarias Municipais Programas Sociais
com participação exclusiva para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte ou Equiparadas
com entrega dos envelopes de habilitação e proposta até as 09:00:00 do dia 03 de Março
de 2020, nos termos da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. Aos interessados,
demais informações bem como edital completo estarão à disposição na Prefeitura Municipal
de Jequitinhonha, situada na Avenida Pedro Ferreira, 159 - Centro. Telefone (33) 3741 1312
- Jequitinhonha, 11 de fevereiro de 2020 - Carina Ferreira dos Santos - Pregoeira Oficial.

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE
CNPJ nº. 17.297.516/0001-42
Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo
Convocação
Ficam convocados os integrantes do Conselho Deliberativo do AMÉRICA
FUTEBOL CLUBE para comparecerem à Reunião Extraordinária do
Órgão, que se realizará na Sede Social do Clube, situada na Av. dos
Andradas, nº 3.000, piso G1, do “Boulevard Shopping”, nesta Capital,
no dia 18 de Fevereiro de 2.020, às 19:00 horas, em primeira chamada
ou às 19:30 horas, em segunda chamada, para:
a) Conhecer sobre os planos e o Orçamento do Clube para o Exercício,
conforme artigo 40 inciso XIII do Estatuto Social.
b) Outros assuntos do interesse social.
Belo Horizonte, 12 de Fevereiro de 2.020.
Márcio Vidal Gomes da Gama
Presidente do Conselho Deliberativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE/MG
A Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG, torna público que realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial, nos termos das Leis 8.666/93 e 10.520/02, Processo
019/2020 - Pregão Presencial 012/2020 - Tipo menor preço por item - Realização dia
02 de março de 2020 às 15h00min. Objeto: Contratação de empresa especializada
para a prestação de serviços de remanufatura de cartuchos e toners. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço: Avenida João Bernardino de Souza,
714 - Centro, onde o Edital e Anexos poderão ser retirados, outras informações através
do telefone: 038 - 3843-8110. Novorizonte/MG, 12 de fevereiro de 2020.
ARLEY COSTA MENDES - Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVORIZONTE/MG
A Prefeitura Municipal de Novorizonte/MG, torna público que realizará licitação na
modalidade Pregão Presencial, nos termos das Leis 8.666/93 e 10.520/02, Processo
018/2020 - Pregão Presencial 011/2020 - Tipo menor preço por item - Realização dia
02 de março de 2020 às 09h00min. Objeto: Contratação de empresa para o
fornecimento parcelado de material didático e expediente em geral. Maiores
informações poderão ser obtidas no endereço: Avenida João Bernardino de Souza 714
- Centro, onde o Edital e os Anexos poderão ser retirados, outras informações através
do telefone: 038 - 3843-8110. Novorizonte/MG, 12 de fevereiro de 2020.
ARLEY COSTA MENDES - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL 15/2020 - SRP. Será realizado no dia 27 de Fevereiro de 2020 às 9:00 hs o Processo Licitatório de n° 017/2020, na Modalidade
de Pregão Presencial de n° 015/2020-SRP, do Tipo Menor Preço por Item,
cujo objeto é a aquisição de material de expediente para atender Secretarias
e Setores da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, com reserva de itens
para participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte
e Micro Empreendedor Individual.
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇOS nº 001/2020. Será realizado no dia 02 de Março de
2020 às 14:00 hs o Processo Licitatório de n° 018/2020, na Modalidade de
Tomada de Preços de n° 001/2020, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em engenharia, para execução
de obras de pavimentação asfáltica em CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado a Quente na Rua José da Silva Né, no Bairro Santa Maria, incluindo
assentamento de meio-fio, sarjetas e sinalização horizontal, no município de
Coromandel-MG, conforme convênio n° 1491000297/2019/SEGOV.
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO.
TOMADA DE PREÇOS nº 002/2020. Será realizado no dia 03 de Março de
2020 às 9:00 hs o Processo Licitatório de n° 019/2020, na Modalidade de
Tomada de Preços de n° 002/2020, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto
é a contratação de empresa especializada em engenharia, para reforma do
Posto de Saúde Humberto Batista Ruas, localizado no Distrito de Lagamar
dos Coqueiros, no município de Coromandel-MG.
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGAO PRESENCIAL 004/2020-SRP. A Prefeitura
Municipal de Coromandel-MG, torna público a prorrogação do Processo Licitatório de n° 005/2020, na Modalidade de Pregão Presencial de n° 004/2020SRP, do Tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a aquisição de tiras reagentes para dosagem de glicemia capilar e lancetas automáticas descartáveis
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, para o dia 02 de Março de 2020 às 9:00 horas.
Motivo: retificação do termo de referência.
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGAO PRESENCIAL 005/2020-SRP. A Prefeitura
Municipal de Coromandel-MG, torna público a prorrogação do Processo Licitatório de n° 006/2020, na Modalidade de Pregão Presencial de n° 005/2020SRP, do Tipo Menor Preço por Item, cujo objeto é a aquisição de materiais
de limpeza, produção e embalagens para atender as Secretarias e Setores
da Prefeitura Municipal de Coromandel-MG, com reserva de itens para participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, para o dia 28 de Fevereiro de 2020 às 9:00 horas.
Motivo: retificação do edital. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.
mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br, pelo telefone 34-3841-1344,
ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 10 de Fevereiro de 2020. Nilda Maria dos Anjos Dorneles- Pregoeira.

Este documento foi assinado digitalmente e eletronicamente por EDIMINAS S/A EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL MG, titular do JORNAL HOJE EM DIA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador e utilize o código DC65-7770-3A0A-4228.
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4 GIRO POR MINAS

PROJETOS FERROVIÁRIOS EM MINAS SÃO APRESENTADOS

VANDER BRAS/FLICKR PBH

SEINFRA/DIVULGAÇÃO

RIQUEZA ARQUITETÔNICA E CULTURAL
Projetos a serem priorizados na implantação de
uma nova estrutura ferroviária estão sendo discutidos em Minas Gerais. Ao
todo, 60 propostas foram
apresentadasdurante
workshop realizado pela
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
(Seinfra). Segundo a pasta,

a análise levou em conta a
previsão e complexidade
de implantação e a demanda potencial. Agrupadas
em áreas temáticas, são 23
de transporte regional de
passageiros, 15 de cargas,
11 de transporte turístico,
sete contornos e trechos
urbanos e quatro de plataformas logísticas. Entre as
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ANUNCIE AQUI (31) 3236-8001
CIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MG – CASEMG EM
LIQUIDAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA O Liquidante da Companhia de Armazéns e Silos do
Estado de Minas Gerais – CASEMG – EM LIQUIDAÇÃO, nos termos
da Lei 6.404/76 art. 210, inciso VI, convoca os acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 13 de março de 2020,
às 11:30 horas (horário de Brasília) na sede da CASEMG situada à
Rua dos Goitacazes, n.º 15, 09º Andar, Bairro Centro – Belo Horizonte/
MG, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: Pauta
AGE 1:Demonstrações Contábeis do 1º semestre de 2019, acompanhadas do Relatório da Auditoria externa e parecer do Conselho Fiscal;
2: Relatório do Liquidante e Relatório de Prestação de contas do 1º
semestre de 2019 e parecer do Conselho Fiscal. Toda documentação
atinente, encontra-se disponível na sede Administrativa da CASEMG à
Rua dos Goitacazes, n.º 15, 09º Andar, Bairro Centro – Belo Horizonte/
MG no horário de 08:30 às 17:00hs, nos termos do art. 133,§1º da Lei
6.404/1976. Belo Horizonte, 11 de fevereiro de 2020. 11/02/2020 Abílio
Eustáquio De Andrade Neto - Liquidante

propostas para o transporte de cargas foram elencadas a ferrovia entre Unaí
(MG) e Anápolis (GO) e a
reativação de linhas, como a ligação entre Itaú de
Minas, São Sebastião do Paraíso e Ribeirão Preto (SP).
Para o transporte de passageiros, foram selecionados os trechos entre

Divinópolis e Lavras, ligando o Centro-Oeste ao Sul
de Minas, Uberaba – Araxá
– Ibiá (Triângulo), a ligação
entre BH – Brumadinho e
BH Eldorado, via Barreiro.
Estão previstos outros sete encontros para apresentação e acompanhamento
das próximas etapas dos
estudos elaborados.

A edição deste ano das visitas guiadas ao Cemitério do
Bonfim, na região Noroeste de Belo Horizonte, vai começar no próximo domingo, às 9h. A atividade permite ao
participante conhecer a riqueza arquitetônica e cultural
da necrópole mais antiga da capital mineira. Os visitantes
também têm a oportunidade de contato com histórias do
ponto de vista etnográfico e religioso, como os túmulos
de devoção marginal. Os interessados em participar devem se inscrever, gratuitamente, pelo e-mail agenda.visitasbonfim@pbh.gov.br ou pelo telefone (31) 3277-7286. As
vagas são limitadas.

TAQUARIL MINERAÇÃO S.A.
CNPJ/MF 12.374.235/0001-22
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Taquaril Mineração S.A.,
sociedade anônima fechada, com sede na
Cidade de Nova Lima, Estado de Minas
Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, nº 891,
pavimento 08, sala 806, Bairro Vila da Serra,
CEP 34006-065, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 12.374.235/0001-22 (“Companhia”), em
cumprimento ao disposto no artigo 10 do
Estatuto Social da Companhia, convoca todos
os acionistas para se reunirem na Assembleia
Geral de Acionistas, a realizar-se na sede da
Companhia, no dia 20 de fevereiro de 2020, às
10:00 hrs, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: (i) Deliberar sobre a prestação de
contas dos administradores, exame, discussão
e votação das demonstrações contábeis
relativas aos exercícios sociais encerrados em
31 de dezembro de 2017 e em 31 de dezembro
de 2018; (ii) Deliberar sobre o resultado
dos exercícios supra citados; (iii) Eleger os
membros da Diretoria para novo mandato. A
Companhia disponibilizou em sua sede minuta
de procuração caso algum acionista que não
possa comparecer à Assembleia opte por
enviar um representante. A procuração deve
ser outorgada a outro acionista ou advogado
e apresentada com reconhecimento da firma
do acionista outorgante. As demonstrações
completas, na forma do art. 133 da Lei 6.404/76,
referentes aos exercícios encerrados em 31 de
dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018,
encontram-se à disposição dos acionistas na
sede da Companhia desde 11 de janeiro de
2020. A Diretoria ressalta a importância do
comparecimento pessoal do acionista ou da
constituição de procurador para representá-lo
na Assembleia. Belo Horizonte, 12 de fevereiro
de 2020. Saulo Wanderley Filho - Diretor
Presidente.
COWAN PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 07.760.020/0001-00
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Cowan Participações S.A.,
sociedade anônima fechada, com sede na Rua
Maria Luiza Santiago, nº 200 - 21º andar / sala
2103 / parte, Bairro Santa Lucia, na Cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
CEP 30360-740, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 07.760.020/0001-00 (“Companhia”), em
cumprimento ao disposto no artigo 11 do Estatuto
Social da Companhia, convoca todos os acionistas
para se reunirem na Assembleia Geral de
Acionistas, a realizar-se na sede da Companhia,
no dia 20 de fevereiro de 2020, às 14:00 hrs, a fim
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i)
Deliberar sobre a prestação de contas dos
administradores, exame, discussão e votação das
demonstrações contábeis relativas aos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017
e em 31 de dezembro de 2018; (ii) Deliberar
sobre o resultado dos exercícios supra citados;
(iii) Eleger os membros da Diretoria para novo
mandato. A Companhia disponibilizou em sua
sede minuta de procuração caso algum acionista
que não possa comparecer à Assembleia opte
por enviar um representante. A procuração deve
ser outorgada a outro acionista, administrador
da Companhia ou advogado e apresentada com
reconhecimento da firma do acionista outorgante
no prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas antes
da Assembleia, nos termos do art. 13 do Estatuto
Social. As demonstrações completas, na forma do
art. 133 da Lei 6.404/76, referentes aos exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de
dezembro de 2018, encontram-se à disposição
dos acionistas na sede da Companhia desde 11 de
janeiro de 2020. A Diretoria ressalta a importância
do comparecimento pessoal do acionista ou da
constituição de procurador para representá-lo na
Assembleia. Belo Horizonte, 12 de fevereiro de
2020. Saulo Wanderley - Diretor Presidente.
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