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6. Obrigações sociais
Descrição  2016  2015
Honorários a pagar ...................................................

 .........................................................................
IRRF .........................................................................
Total de obrigações sociais ....................................  19.543  30.855

7. Obrigações tributárias - As obrigações tributárias de curto prazo 
referem-se a tributos correntes e estão assim demonstrados nas datas 

Descrição  2016  2015
 ..........................................

 ..............................................................................
IRRF .............................................................................
Total de Obrigações tributárias ................................ 12.580  11.447

Impostos e contribuições a pagar / tributos reembolsáveis: Repre-

-
tura Municipal de Belo Horizonte, sendo ambos de responsabilidade da 

Os valores envolvidos podem ser assim demonstrados:
Descrição  2016  2015

 ...............................................................
ITBI ................................................................
Total de Obrigações tributárias ..................  12.746.622  11.327.111

8. Adiantamento de terceiros - Em virtude do vencimento do prazo 

do contrato de compra e venda.
Descrição  2016  2015
Adiantamento de terceiros .................................
Total de adiantamento de terceiros................. 4.783.976  4.500.954
9. Parcelamentos 
Descrição  2016  2015

 .........................................................................
IRRF .........................................................................

 ........................................................................
Total de parcelamentos ..........................................  66.754  86.164

10. Patrimônio líquido - 

-
do de acionistas ou grupo de controle.

-
taria um valor substancialmente superior ao número apresentado atual-
mente nas demonstrações contábeis.

11. Despesas administrativas
Descrição  2016  2015
Aluguel ...............................................................
Honorários contábeis .........................................
Honorários/ pró-labore .......................................
Despesas com serviços de terceiros ...................

 ....................................................
Honorários advocatícios .....................................
Anúncios e publicações ......................................
Telefone e comunicação .....................................

 ..........................................
Outras despesas administrativas ........................
Total de despesas administrativas ..................  (488.320)  (514.008)
12. Despesas trabalhistas
Descrição  2016  2015

 ...................................................................
Total de despesas trabalhistas ......................... (44.440)  (45.300)

Descrição  2016  2015
.....................................................

Despesas bancárias .............................................
Despesas com cobranças ....................................
Multas s/ impostos .............................................
Variação monetária passiva ................................
IOF .....................................................................

 ............................................
 .......................... (292.159)  (479.877)

14. Contingências - A Granja Werneck S/A possui em andamento pro-

-

valores justos nessas datas.  A administração desses instrumentos é 
efetuada por meio de estratégias operacionais que visam à obtenção de 
liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em 

no mercado.

-

-

-

Diretoria
 Otávio Azeredo Furquim Werneck Marcelo Valério Carvalho
 Presidente Vice-Presidente

Responsável Técnico
Gabriel Filipe Miranda Diniz

GRANJA WERNECK S/A. - 

156 cm -20 939042 - 1

60 cm -22 940277 - 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Valores em reais)

FLUXO DE CAIXA  2016  2015 

PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES  
ATIVIDADES OPERACIONAIS  
Lucro líquido do exercício  4.932.721   5.903.794 
Aumento (redução) dos itens que não afetam o caixa:  
 Depreciação e Amortização  87.994   88.356 
 Resultado de Equivalência Patrimonial  (1.864.022)  (1.874.000)
   3.156.694   4.118.151 
Redução (aumento) nos ativos:  
 Contas a Receber de Clientes  33.899   145.686 
 Outros Ativos Circulantes  (27.815)  5.600
   6.084   151.287
Aumento (redução) nos passivos:  
 Obrigações Sociais e Tributárias  (6.791)  (289.084)
 Outras Contas a Pagar  (12.791)  (362.520)
   (19.581)  (651.603)
Caixa líq. gerado atividades operacionais  3.143.196   3.617.835 
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  
 (Aumento) Redução do Imobilizado  (140.941)  91.438 
 Participações Societárias  1.371.880   (950.000)
Caixa líq. gerado atividades de investimentos  1.230.939   (858.562)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS  
 Aumento (Redução) dos Empréstimos  
 e Financiamentos  423.726   (92.789)
 Dividendos   (6.753.636)  (6.130.328)
Caixa líquido aplicado pelas   

Aumento (redução) líquido de caixa
e equivalentes de caixa  (1.955.775)  (3.463.844)
 Saldo de caixa e equivalentes-caixa  
 no Início do Período  3.070.038   6.533.882 
 Saldo de caixa e equivalentes-caixa  
 no Final do Período  1.114.264   3.070.038 
Variação no saldo de caixa e  
equivalentes de caixa  (1.955.775)  (3.463.844)

ASAMAR S.A. - CNPJ: 18.007.971/0001 29
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

DE 2016 E 2015 (Valores em reais)
ATIVO 2016 2015
ATIVO CIRCULANTE  
 Caixa e Bancos 8.133  9.411 
 Aplicações Financeiras 1.106.130  3.060.628 
 Estoque - Ativ. Imobiliária 96.181   - 
 Contas a Receber 411.389  445.288 
 Outros Créditos 40.173  12.358 
  1.662.007  3.527.685 
ATIVO NÃO-CIRCULANTE  
 Realizável a Longo Prazo 7.594.141  8.412.730 
 Investimentos 148.107.470  148.244.263 
 Imobilizado 30.754.741  31.344.607 
 Intangível 149.404  5.058 
  186.605.757  188.006.658 
TOTAL DO ATIVO 188.267.764  191.534.343 

PASSIVO 2016 2015
PASSIVO CIRCULANTE  
 Obrigações Sociais e Tributárias 152.051  158.842 
 Contas a Pagar 28.365  41.156 
  180.416  199.998 
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE  
 Contas a Pagar  7.587.716   7.163.990 
 Dividendos a Distribuir  1.590.000   1.590.000 
 Tributos Diferidos  11.030.299   11.224.855 
  20.208.016  19.978.846 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
 Capital Social 25.150.758  25.150.758 
 Reservas de Capital 767.809  767.809 
 Reservas de Lucros 33.992.786  35.765.207 
 Ajustes de Avaliação Patrimonial 107.967.978  109.671.725 
  167.879.331  171.355.500 
TOTAL DO PASSIVO 188.267.764  191.534.343 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Valores em reais)

  2016 2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA   5.157.918   6.139.710 
 Impostos Incidentes s/ Receita Bruta   (188.264)  (224.099)

RECEITA LÍQUIDA  4.969.654   5.915.610 
 Outras Deduções da Receita   (455.663)  (313.816)
LUCRO BRUTO  4.513.990   5.601.795 

RECEITAS E (DESPESAS) OPERACIONAIS  
 Administrativas   (923.951)  (1.226.788)
 Financeiras Líquidas   196.021   650.158 
 Tributárias   (108.483)  (132.195)
   (836.414)  (708.825)

OUTRAS (DESPESAS) E RECEITAS    
 Resultado de Equivalência Patrimonial   1.864.022   1.874.000 
 Outras (Despesas) e Receitas    -     4.925 
   1.864.022   1.878.924 

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES  5.541.598   6.771.894 
 Imposto de Renda   (441.351)  (631.955)
 Contribuição Social   (167.526)  (236.144)

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  4.932.721   5.903.794 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Valores em reais)
                                        Reservas de Capital                                              Reservas de Lucros
  Capital  C. Monetária  Incentivos Deságio na Reserva Constituição  Lucros Outros Result. Total 

 Dividendos   -     -     -     -     -     (2.101.302)  (4.029.026)  -     (6.130.328)
 Resultado do exercício  -     -     -     -     -     -     5.903.794   -     5.903.794 

 Constituição de reserva  -     -     -     -     -     1.924.688   (1.924.688)  -     -   

 Avaliação a Valor Justo - Imobilizado  -     -     -     -     -     -     49.919   26.260.553   26.310.472 
 Avaliação a Valor Justo - Propriedades p/ Inv.  -     -     -     -     -     -     -     74.748.935   74.748.935 
 Equivalência Patrimonial s/ Ganhos Abrang.   -     -     -     -     -     -     -     19.887.092   19.887.092 
 Tributos Diferidos s/ Ajustes de Aval. Patrimonial  -     -     -     -     -     -     -     (11.224.855)  (11.224.855)

 Dividendos   -     -     -     -     -     (1.820.915)  (4.932.721)  -     (6.753.636)
 Resultado do exercício  -     -     -     -     -     -     4.932.721   -     4.932.721 

         
 Constituição de reserva  -     -     -     -     -     48.494   (48.494)  -     -   

         
 Avaliação a Valor Justo - Imobilizado  -     -     -     -     -     -     48.494   (514.592)  (466.098)
 Avaliação a Valor Justo - Propriedades p/ Inv.  -     -     -     -     -     -     -     (636.188)  (636.188)
 Equivalência Patrimonial s/ Ganhos Abrang.   -     -     -     -     -     -     -     (747.524)  (747.524)
 Tributos Diferidos s/ Ajustes de Aval. Patrimonial  -     -     -     -     -     -     -     194.556   194.556 

 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 

(Valores em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL A Asamar S.A. é uma Sociedade 
Anônima de capital fechado com sede na cidade de Belo Horizonte 
– MG, que tem como objeto social principal a incorporação de 
empreendimentos imobiliários.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
As Demonstrações Contábeis estão expressas em Reais e foram 
elaboradas em conformidade com a Lei das Sociedades Anônimas e de 
acordo com os Princípios Fundamentais da Contabilidade incluindo 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPCs). Na apuração do Resultado do Exercício as 
receitas e despesas foram reconhecidas de acordo com o princípio da 
competência. 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

I. ATIVO CIRCULANTE E PASSIVO CIRCULANTE Estão 
demonstrados pelos valores de realização incluindo quando aplicável 
os rendimentos auferidos e os encargos correspondentes.

II. INVESTIMENTO a) Participações Societárias: Os investimentos 
em Coligadas e Controladas são contabilizados pelo método de 
equivalência patrimonial, em conformidade com CPC 18 – IAS 28.  
Propriedades para Investimento: Os imóveis estão mensurados a nível 
I com base em análise da administração pelo método do valor justo. 

III. IMOBILIZADO Os imóveis são mensurados pelo custo 
histórico, acrescido do valor justo a nível I, com base em análise da 
administração, deduzidos da depreciação acumulada, calculada com 
base na vida útil pelo método linear. Os outros itens do imobilizados 
são mensurados pelo custo histórico deduzidos da depreciação 

acumulada calculada com base na vida útil pelo método linear. 

Os ativos intangíveis são mensurados pelo custo, 
deduzido da amortização acumulada, calculada com base na vida útil 

V. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL As 
provisões para o imposto de renda e contribuição social correntes e 
diferidos são registrados pelo regime de competência com base no 
lucro presumido, à alíquota de 15% acrescido do adicional de 10% 
para o imposto de renda, e á alíquota de 9% para a contribuição 

avaliação patrimonial. 

VI. PATRIMÔNIO LÍQUIDO a) Capital Social:  o capital social 
é de R$ 25.150.758, divido em 206.153.757 ações.  Reservas de 
Lucros: representam o saldo remanescente acrescido do lucro apurado 
no exercício de 2016. c) Ajustes de Avaliação Patrimonial: são 

computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de 
competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor 
atribuídos a elementos do ativo, em decorrência da sua avaliação a 
valor justo. 

DIRETORIA:

Diretor Superintendente

Diretor Superintendente

Diretor Adm. e Financeiro

CONTADOR RESPONSÁVEL: 
GLÁUCIA MARA PESSANHA

CRC/MG – 074325

BrAZ mErCEAriA LTDA
CNPJ nº 86 .497 .518/0001-06

NIrE 31204383043
EdITal dE CoNVoCaçÃo

assEmblEIa GEral EXTraordINÁrIa
Fica convocada a sócia senhora marli ruth Pereira Viana, portadora 
do CPF nº 000 .684 .636-00, detentora de 0,16% (dezesseis centésimos 
por cento) do capital social da sociedade Empresaria limitada braZ 
mErCEarIa lTda, para reunião de assembleia Geral Extraordiná-
ria, a ser realizada no dia 29 de março de 2017, às 15:00 horas, na 
sede da sociedade no endereço da avenida Coronel durval de barros, 
nº 908, bairro Parque durval de barros, Contagem minas Gerais, CEP: 
32 .242-310, para deliberar sobre a seguinte matéria constante na ordem 
do dia:
a) Extinção, pelo encerramento da liquidação voluntária da sociedade 
Empresaria limitada braZ mErCEarIa lTda .

Contagem/mG, 10 de março de 2017 .
Vergilio oliveira Viana
sócio administrador

4 cm -10 935596 - 1

CiSAJE - CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE 
SAÚDE Do ALTo JEQuiTiNHoNHA

torna público que fará Processo licitatório n°008/2017, na modali-
dade Pregão Presencial n°008/2017, paracontratação de seguro total, 
em regime de empreitada, para a frota de veículos, conforme as condi-
ções estabelecidas pelo CIsaJE . a sessão ocorrerá no dia 05/04/2017, 
às 08:30h, na sala de reuniões do CIsaJE, situada na rua macau de 
baixo, n° 62, Centro, diamantina/mG, CEP: 39 .100-000 . maiores 
informações: licitacaocisaje@hotmail .com; (38) 3531-2757/1309 . 

2 cm -22 940314 - 1

FuNDo muNiCiPAL DE SAÚDE BrumADiNHo/mG 
-HomoloGo: PaC07/17, Pregão Pres .04/17 .obj .rP aq . hortifruti-
granjeiro, por 12 meses . Venc . emp . amaral .Com Comercio de alimen-
tos ltda . desconto: 9%, boletim diário/CEasa/mG . Junio a . alves/
sec . de saúde .

1 cm -22 940298 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL muLTiFiNALiTário 
Do BAiXo JEQuiTiNHoNHA

Estado de minas Gerais

aVIso dE lICITaçÃo
aVIso dE lICITaçÃo

ProCEsso dE lICITaçÃo dE N° 008/2017
modalIdadE PrEGÃo PrEsENCIal nº 005/2017

o CoNsÓrCIo INTErmuNICIPal mulTIFINalITÁrIo do 
baIXo JEQuITINHoNHa/ CImbaJE, pessoa jurídica de direito 
público, sem fins econômicos, constituída sob a forma de associação 
pública e de natureza autárquica interfederativa, pelas normas da Cons-
tituição da república Federativa do brasil, da lei Federal nº 11 .107, 
de 06 de abril de 2005 e decreto nº 6 .017/07, inscrita no CNPJ sob 
nº 07 .306 .549/0001-58, com sede na rua dr . Érico lemos leite, nº 
455, Centro, CEP: 39 .930-000, município de Jacinto, Estado de minas 
Gerais, neste ato simplesmente denominado “CImbaJE”, representada 
pelo seu Presidente, Emerson Pinheiro ruas, brasileiro, casado, Pre-
feito municipal de santo antonio do Jacinto-mG, inscrito no CPF sob 
o nº 510 .815 .986-20, torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que às 09 horas do dia 03 de abril de 2017, na sede administra-
tiva, situada na rua dr . Erico lemos leite, 455, Centro, na cidade de 
Jacinto-mG, será realizada a sessão para recebimento e abertura dos 
envelopes contendo a Proposta Comercial e documentação de Habili-
tação para o Pregão Presencial nº 005/2017, do tipo mENor PrEço, 
na forma de EXECuçÃo INdIrETa, pelo rEGImE dE EmPrEI-
Tada Por PrEço Global, visando a contratação de empresa para 
execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema 
de iluminação pública, compreendendo os seguintes municípios con-
sorciados ao CImbaJE: almENara, baNdEIra, FElIsburGo, 
JaCINTo, JEQuITINHoNHa, JoaÍma, JordaNIa, PalmÓ-
PolIs, rIo do Prado, rubIm, salTo da dIVIsa, saNTa 
marIa do salTo, saNTo aNTÔNIo do JaCINTo, que será 
regida pela lei Federal nº . 10 .520, de 17 de julho de 2002, resolução 
nº 04/2014, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as dispo-
sições da lei Federal nº 8 .666, de 21 de junho de 1993, com alterações 
posteriores, lei complementar nº 123/2006 alterada pela lei 17/2014, e 

demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, às quais os interes-
sados devem submeter-se sem quaisquer restrições .
 o Edital completo poderá ser obtido pelos interessados junto a CPl, 
em meio através do e-mail: cimbaje@gmail .com , de segunda a sexta-
feira, no horário de 08:00 ás 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas . Quais-
quer dúvidas contatar pelo telefone (33)3723-1270 .
 Jacinto-mG, 21 de março de 2017 .

FrEdErICo lÚCIo dE CarValHo
 Pregoeiro

11 cm -21 939852 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA rEDE 
DE urGÊNCiA Do NorTE DE miNAS-CiSruN

Proc. 016/17 Dispensa 003/17 – Aq. de Serviços de Certificado digi-
tal do tipo e-CNPJ a3 p/ pessoa jurídica com cartão, padrão ICP-bra-
sil, com prazo de validade de 3 (três) anos-Sr. Presidente Ratifica e 
Homologa a favor de Wanderson Cardoso oliveira 07610946605 - 
CNPJ 26 .697 .986/0001-94-CTr 012/17-sig . silvanei b . santos (presi-
dente) e Wanderson C. Oliveira p/ contratada - Vr.R$303,00-21/03/17-
Vig .31/12/17 .
PC 013/2017 - PP 011/2017- aq . de materiais Elétricos e Hidráulicos . 
Cred . 06/04/2017- 08:00 - (38)3221-0009 - solicitação edital via email: 
licitacao@cisrun .saude .mg .gov .br e/ou retirada na Praça Itapetinga, 
nº27, alto são João, montes Claros/mG .
PC 014/2017 - PP 012/2017- aq . de utilitários diversos (Copa, Cozi-
nha, outros) . Credenciamento 06/04/17- 13:30 - (38)3221-0009 - soli-
citação edital via email: licitacao@cisrun .saude .mg .gov .br e/ou retirada 
na Praça Itapetinga, nº27, alto são João, montes Claros/mG .
Proc . 035/2016-PP 025/2016- Cont . de empresa p/ fornec . de pas-
sagens aéreas nacionais. Sr Presidente rescinde CTR 086/16 fir-
mado com a empresa Marfly Viagens e Turismo LTDA-ME-CNPJ 
00 .920 .881/0001-69- inc . II do artigo 79 da lei 8 .666/93, sem ônus 
para as partes . 03/03/2017 .
Proc . 028/2012-PP 028/2012-Contrat . seguro p/ veículos - 8º aditivo 
CTr 038/12 - acresce 05 veículos na apólice 4492000010631 - Vr . 
R$4.651,81- §1º, art. 65, L. 8.666/93 - 10/03/17.

6 cm -22 940199 - 1

 CoDESEL – CiA DE DESENVoLVimENTo 
DE SETE LAGoAS

 - CNPJ .19 .993 .724/0001-01 . Convocação: Ficam os srs . acionistas 
convocados a se reunirem em assembléia Geral ordinária e Extraor-
dinária, a ser realizada no dia 28/04/2017, às 10h . na rua Cerâmica, 
122, Bairro Vapabuçu em S. Lagoas/MG, a fim de discutir e delibe-
rar sobre os seguintes assuntos: Em aGo: a) Exame, discussão e vota-
ção das contas dos administradores e das demonstrações Financeiras 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2016; b) Eleição dos 
membros do Conselho de administração e Fiscal, c) Fixação da remu-
neração global dos administradores da Cia, d) decidir sobre outros 
assuntos de interesse social . Em aGE: a) reforma do Estatuto com a 
mudança de endereço, b) assuntos gerais de interesse da sociedade . 
s .l, 20/03/2017 . leone maciel Fonseca – Pres . do Conselho de adm .

3 cm -20 938798 - 1

CoNSELHo DE SECrETAriAS muNiCiPAiS 
DE SAÚDE DE miNAS GErAiS

EdITal dE CoNVoCaçÃo
assEmblÉIa GEral EXTraordINÁrIa
CosEms/mG - CoNsElHo sECrETarIas 

muNICIPaIs dE saÚdE dE mINas GEraIs

o Conselho de secretarias municipais de saúde – CosEms mG, 
através de sua diretoria Executiva conforme determina o seu Estatuto 
no artigo 6º, I, convoca todos os membros para a assembleia Geral 
Extraordinária marcada para o dia 25 de abril de 2017, às 09:00hs no 
othon Palace Hotel: Endereço: av . afonso Pena, 1050 - Centro, belo 
Horizonte - mG . Pauta: 1- Eleição da diretoria Executiva Cosems; 2 . 
Eleição do Conselho Fiscal . Edital disponível no site: www .cosemsmg .
org .br .

belo Horizonte, 22 de março de 2017 .

lúcio alvim
secretário municipal de saúde de Goianá

Presidente da Comissão Eleitoral 
5 cm -21 939742 - 1


