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AGROPECUÁRIA SANTANA DO DESERTO S/A
CNPJ 03.951.859/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 - (Em R$)
2015
2014
6.636.499
5.112.177 Receita Operacional Bruta
46.661
103.459
Receita de Vendas
22.192.632
18.772.779
195.599
226.471
Variação por Valor Justo
(4.671.191)
35.621.545
3.905
12.682
Impostos Sobre Receita Bruta
(757.944)
(631.743)
664.051 Receita Operacional Bruta
16.763.497
53.762.581
8.194
3.123
Custo
das
Vendas
(13.458.420)
(11.125.500)
6.890.858
6.121.963
Lucro Bruto
3.305.077
42.637.081
(Despesas)/Receitas Operacionais
(10.141.957) (26.386.238)
Não Circulante
Despesas Gerais
(1.596.158)
(1.721.943)
3.110.668
2.813.956
Realizável a Longo Prazo
Despesas com Aeronave
(1.911.142) (14.190.741)
42.021.483
32.916.272
Empréstimos
Despesas com Helicóptero
(6.192.445) (10.056.122)
45.132.151
35.730.228
Total do Ativo Imobilizado
Despesas Tributárias
(428.318)
(478.332)
Ativo Biológico
4 (f)
177.515.955
161.015.955
Outras Receitas
122.271
4 (e)
40.743.554
40.743.554
Imobilizado, Líquido
Resultado na Venda de Ativos
(13.894)
(61.371)
(43.100.358) (18.653.563) Receitas/(Despesas) Financeiras
Intangível, Líquido
(17.534.021)
(1.064.073)
175.159.151
183.105.946
Total do Não Circulante
Receitas Financeiras
12.777.234
375.266
227.182.160
224.958.137
Total do Ativo
Despesas Financeiras
(30.311.255)
(1.439.339)
Resultado Operacional
(24.370.901)
15.186.770
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis).
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício
(24.370.901)
15.186.770
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis).
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Explicativa nº 4(e). e) Passivo Circulante e Não Circulante: São demonstrados pelos valores
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
monetárias incorridas até a data do balanço. Quando os vencimentos das parcelas ultrapassam os
Ajuste de
Lucros/
(Em R$)
próximos doze meses, os referidos valores são classificados no Passivo Não Circulante.
Capital
Avaliação do
Prejuízos
2015
2014
Descrição
Social Valor Patrimonial Acumulados
Total 4. DETALHAMENTO DAS CONTAS
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
a) Caixa e Equivalentes de Caixa
Saldos em 31/12/2013
129.215.955
40.743.553
(33.840.333) 136.119.175 Descrição
Lucro/Prejuízo
do
Exercício
(24.370.901)
15.186.770
2015
2014
Aumento de Capital
31.800.000
31.800.000 Caixa
16.278
- Ajustes p/ Conciliar o Resultado Gerado nas Disponibilidades
Lucro do Exercício
15.186.770
15.186.770 Bancos
895.583
44.508
Depreciação e Amortização
2.581.499
2.500.569
1.390.736
2.219.468
Saldos em 31/12/2014
161.015.955
40.743.553
(18.653.563) 183.105.945 Aplicações Financeiras
Variação Cambial
16.122.237
4.885.985
2.302.597
2.263.977
Aumento de Capital
16.500.000
16.500.000 Total
Juros s/ Empréstimos
1.385.355
1.231.042
b)
Ativo
Biológico
Ajuste de Exercício Anterior
(75.893)
(75.893)
Variação por Valor Justo do Ativo Biológico
(1.557.612) (35.621.545)
2015
2014
Lucro do Exercício
(24.370.901) (24.370.901) Descrição
1.
Variação
dos
Ativos
e
Passivos
Operacionais
(1.743.287)
(3.161.886)
Bovinos
40.512.771
37.021.995
Saldos em 31/12/2015
177.515.955
40.743.553
(43.100.357) 175.159.151 Fretes
Clientes
(34.264)
(27.473)
119.035
108.817
Estoques
(1.007.100)
(3.975.559)
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis).
Custos a Apropriar
18.596.691
14.861.781
Impostos a Recuperar
9.040
75.570
Variação por Valor Justo
16.024.403
22.253.207
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Total
75.252.900
74.245.800
Despesas Antecipadas
(125.489)
1.275.188
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014
c) Imobilizado
Outros Créditos
126.758
(339.665)
1. Contexto Operacional: A Agropecuária Santana do Deserto S/A é uma sociedade anônima de Descrição
Taxa de Depreciação (%)
2015
2014
Fornecedores
(56.798)
53.449
capital fechado, com sede em Santana do Deserto. A sociedade tem por objetivos sociais, Fazendas
87.891.376
87.401.588
Obrigações Sociais e Fiscais
(39.650)
(162.200)
desenvolver atividades agropecuárias como a criação de bovinos, suínos, caprinos, ovinos e aves e o Terrenos
117.468
117.468
Adiantamento de Clientes
5.070
771.066
771.066
cultivo de milho, trigo, soja, cana de açúcar, algodão, laranja, café e atividades de apoio a Imóveis
Contas a Pagar
(367.338)
(61.196)
10
894.254
894.254
agricultura e pecuária e agro-industriais em fazendas, campos ou pastos de sua propriedade. 2. Imóveis de Uso
Caixa
Gerado
(Aplicado)
nas
Atividades
Operacionais
(7.329.192)
(14.979.065)
19.939.822
18.635.347
Declaração De Conformidade: As presentes Demonstrações Contábeis são de responsabilidade da Ativo Biológico
20
19.363 2. Atividades de Investimentos
Administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, Equipamentos de Informática
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado
386.431
720.776
10
829.856
758.456
que compreendem as disposições da legislação societária prevista na Lei nº 6.404/76, incluindo suas Máquinas e Implementos
10
157.081
96.448
posteriores alterações com o advento da Lei nº 11.638/07 e Medida Provisória 449/08, Móveis e Utensílios
Aquisição do Ativo Imobilizado e Intangível
(1.200.401)
(3.682.003)
20
1.638.718
1.228.428 Caixa Gerado (Aplicado) nas Atividades de Investimentos
posteriormente convertida na Lei nº 11.941/09 e também obedecendo às normas estabelecidas pela Veículos
(813.970)
(2.961.227)
10
877.270
877.270 3. Atividades de Financiamentos
NBC T 19.41. 3. Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do Resultado: O resultado é Instalações
5
40.260.032
40.260.032
apurado pelo regime da competência dos exercícios. A aplicação desse regime implica no Helicóptero
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
(10.300.000)
(7.341.566)
(4.818.221)
reconhecimento das receitas, custos e despesas quando gastas ou incorridas, independente do seu (-) Depreciações
Aumento de Capital
16.500.000
31.800.000
146.035.377
146.241.499
efetivo recebimento ou pagamento. b) Ativo Biológico: O ativo biológico corresponde a gados, Total
Recebimento de Empréstimo/Financiamento
(1.440.158)
equinos, matrizes/leiteiras, asininos, touros e eucaliptos consumíveis ou de produção, relativos à d) Intangível
Pagamento
de
Empréstimo/Financiamento
(6.878.059)
(4.961.921)
Taxa de Depreciação (%)
2015
2014
atividade de pecuária. Os gados consumíveis ou de produção, na data de fechamento destas Descrição
8.181.783
16.538.079
20
20.983 Caixa Gerado (Aplicado) nas Atividades de Financiamentos
demonstrações contábeis, estão mensurados pelo seu valor justo menos as despesas de venda. O Direitos Sobre Software
(17.187) 4. Variação das Disponibilidades
(38.621)
(1.402.213)
valor justo do ativo biológico menos as despesas de venda é determinado no seu reconhecimento Amortizações
3.796
inicial e ao final de cada data de balanço. A mensuração de ganho ou a perda na variação do valor Total
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período
2.263..977
3.666.190
justo do ativo biológico é determinada pela diferença entre o valor justo menos as despesas de venda e) Ajuste de Avaliação do Valor Patrimonial
Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período
2.302.597
2.263.977
Município
Hectares
Valor
e os custos incorridos com o ativo biológico até o momento da avaliação, sendo qualquer variação Descrição
Variação
(38.621)
(1.402.213)
Corumbá
5.768
9.869.284
registrada diretamente no resultado do exercício. O valor justo de cada ativo biológico foi Fazenda Campo Leda
(As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis).
Corumbá
5.537
9.474.698
determinado através de técnicas de avaliação de acordo com o tipo de ativo biológico. Na data de Fazenda Joazeiro
Corumbá
5.949
10.179.683 5. Eventos Subsequentes e Outras Informações Relevantes: Gestão de Riscos Financeiros - Os
fechamento destas demonstrações contábeis, a Agropecuária Santana do Deserto possuía Fazenda Loba
Corumbá
5.784
9.897.005 principais fatores de riscos que a Empresa está exposta refletem aspectos operacionais e
essencialmente gados consumíveis e gados de produção. Os gados consumíveis são aqueles Fazenda S B do Mosquiteiro
Corumbá
7.616
13.032.651 econômico-financeiros. Os riscos estratégico-operacionais, tais como comportamento de demanda,
passíveis de serem vendidos como ativo biológico para a produção de carne. Os gados para Fazenda Santa Bárbara
Corumbá
1.432
2.449.483 concorrência e mudanças relevantes no contexto do segmento, são analisadas, planejadas
produção são os demais tipos utilizados na condução da operação da Fazenda com a finalidade de Fazenda S. Miguel I
Aquidauana
8.004
13.695.884 estrategicamente e tratadas no modelo de gestão da Empresa. Já os riscos econômico-financeiros,
contribuir para a geração de outros ativos biológicos, por exemplo, as vacas matrizes, os touros, Fazenda Rio Negro
Aquidauana
9.080
15.537.402 são pautados pelo comportamento de variáveis econômicas, taxas de câmbio, taxas de juros, entre
equinos e asininos. O valor justo dos gados foi determinado através dos preços praticados no Fazenda Central
Santana do Deserto
243
415.976 outros fatores externos. Tais riscos são geridos por meio de políticas de acompanhamento e
mercado de gado na região do Mato Grosso do Sul e através das métricas utilizadas no mercado. Fazenda Santa Sofia
Santana do Deserto
622
1.065.007 monitoramento determinadas pela Administração. Diante dos fatos citados, a Empresa possui uma
Desta forma, para os gados consumíveis, a mensuração foi baseada na arroba e faixa etária dos Fazenda Santa Clara
Santana do Deserto
496
848.036 política sólida e conservadora de gestão de recursos, instrumentos e riscos financeiros, geridas pela
gados. Já para os gados para produção, a mensuração foi baseada no preço por cabeça. Valores Fazenda Piedade
86.465.110 Administração. A política desenvolvida tem como firme propósito de preservar a liquidez, a solidez
demonstrados na Nota Explicativa nº 4 (b) e 4 (c). c) Ativo Circulante e Não Circulante: Os Subtotal
45.721.556 e garantir recursos financeiros para o desenvolvimento sustentável dos negócios da Empresa.
ativos são apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as Valor do Ano de 2012
50.531
40.743.554
variações monetárias auferidas até a data do balanço. d) Imobilizado e Intangível: Estão Valor do Ajuste
1.378.301
demonstrados ao custo de aquisição. A depreciação e amortização dos ativos são calculadas pelo Benfeitorias Fazenda Rio Negro
A DIRETORIA
47.965
método linear, com base nas taxas mencionadas nas Notas Explicativas nº 4 (c) e (d), e leva em Benfeitorias Fazenda Santa Clara
José Carlos Roque
87.891.376
consideração o tempo de vida útil estimado dos bens e direitos com os respectivos valores residuais. Total
A Administração fez uma revisão do valor de recuperabilidade das fazendas de nossa propriedade. f) Patrimônio Líquido: Em 31/12/2015 o capital social é de R$ 177.515.955, totalmente
Técnico Contábil - CRC 1SP122.775/O-2
Os valores das fazendas foram ajustados a valor de mercado. Valores demonstrados na Nota integralizado, representado por 177.515.955 ações ordinárias nominativas sem valor nominal.
ATIVO
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Duplicatas a Receber
Ativo Biológico
Impostos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Outros Créditos
Total do Circulante

BALANÇOS PATRIMONIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014 - (Em R$)
Nota
2015
2014 PASSIVO
Circulante
Empréstimos
4 (a)
2.302.597
2.263.977
Fornecedores
161.842
127.578
Obrigações Sociais
4 (b)
75.252.900
74.245.800
Obrigações
Fiscais
58.351
67.391
Contas a Pagar
1.411.629
1.286.140
Adiantamento
de Clientes
519.306
721.956
Total do Circulante
79.706.625
78.712.842 Passivo Não Circulante
Exigível a Longo Prazo
Contas a Pagar
Empréstimos
1.440.158
- Total do Não Circulante
4 (c)
146.035.377
146.241.499 Patrimônio Líquido
4 (c)
19.939.822
18.626.840
Capital Social
Ajuste de Avaliação do Valor Patrimonial
4 (c)
126.095.555
127.614.659
Prejuízos Acumulados
4 (d)
3.796
147.475.535
146.245.295 Total do Patrimônio Líquido
227.182.160
224.958.137 Total do Passivo

Nota

2015

2014

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas de
Agropecuária Santana do Deserto S/A. - Santana do Deserto – (MG).
Examinamos as demonstrações contábeis da Empresa Agropecuaria Santana do Deserto S/A.,
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2015 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, assim como o resultado das principais práticas contábeis e demais
notas explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Contábeis. - A
Administração da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
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.
Responsabilidade dos Auditores Independentes - Nossa responsabilidade é a de expressar uma

opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de
exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de
obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para elaboração e adequada
apresentação das demonstrações contábeis da Empresa para planejar os procedimentos de auditoria
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia
desses controles internos da Empresa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das

práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração,
bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião. Opinião Sobre as Demonstrações Contábeis - Em nossa opinião, as demonstrações
contábeis acima referidas, apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Agropecuária Santana do Deserto S/A., em 31 de Dezembro de 2015,
o desempenho de suas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo
com as práticas adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro..
Santana do Deserto ( MG), 18 de Março de 2016.
AKW Auditores Independentes S/S
Jozi Kimura
2SP015438/O-0
Contador - 1SP037445/O-0
88 cm -12 819620 - 1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A empresa Diniz Participações e Empreendimentos Ltda. - EPP CNPJ:
17.407.117/0001-97 NIRE 3120973450-2, com sede à rua Padre Silveira Lobo, 770, Bairro São Luiz em Belo Horizonte/MG, CEP 31270740, por suas sócias administradoras Célia Abreu Silveira Rosa e Elenir
Silveira Costa Silva, na forma dos seus atos constitutivos, convoca os
senhores sócios-quotistas para se reunirem em assembléia geral extraordinária, a ser realizada no dia 28/04/2016, às 17h00min, na Rua Pernambuco, n˚. 353, pilotis, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (1) alteração do contrato social para contemplar hipóteses de exclusão de sócio minoritário
por justa causa; (2) alteração do objeto social da empresa; (3) alteração
do parágrafo segundo da clásula sétima do contrato social (4) aprovação de contas do ano calendário de 2015 (5) outros assuntos de interesse
da sociedade. Belo Horizonte aos 12 de abril de 2016.
4 cm -12 819123 - 1
DMAES – Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento
de Ponte Nova/MG– EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E DESERÇÃO DE ITENS – Processo 010/2016 – Pregão 006/2016 – O Diretor Geral do DMAES, no uso de suas atribuições legais, torna público,
que: Homologo o processo, ratificando a adjudicação da Pregoeira ao(s)
vencedores, e acatando inteiramente a decisão da mesma efetivada em
07/04/2016, após Parecer Jurídico e do Controle Interno favoráveis,
juntados ao Processo, em conformidade com a legislação vigente, e
declaro frustrado/deserto ou sem vencedor/sem acordo os itens 06, 07,
12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 32, 33, 34, 36 e 37. Ponte Nova (MG),
11/04/2016. Guilherme Resende Tavares/Diretor Geral.
3 cm -12 819340 - 1
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO
– FUMCULT– CONGONHAS – MG-TERMO DE RATIFICAÇÃO
Nº FUMCULT/026/2016- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº
FUMCULT/024/2016- Ratifico, na forma do artigo 26, da Lei 8.666/93
e suas alterações, as conclusões do parecer da Procuradoria Jurídica,
favorável à inexigibilidade de licitação, de acordo com o artigo 25,
caput, da mesma Lei, para a contratação da empresa ABSS de Azevedo Produções - ME., através da prestação de serviços, para a realização e apresentação de um evento denominado “Roteiro de Minas”, em
05 (cinco) etapas, a ser realizado no Museu de Congonhas, nos dias:
26/04/2016 (terça-feira); 24 e 25/05/2016 (terça e quarta-feira); 21 e
22/06/2016 (terça e quarta-feira); 19 e 20/07/2016 (terça e quarta-feira)
e 23 e 24/08/2016 (terça e quarta-feira), podendo o Setor de Contratos
e Licitações da FUMCULT, celebrar o contrato.Sérgio Rodrigo ReisDiretor-Presidente da FUMCULT.12/04/2016.
4 cm -12 819163 - 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS-MG–
REVOGAÇÃO DE ITENS DE LICITAÇÃO Ficam revogados os itens
18 e 37 do Edital de Licitação Pregão Presencial com Ata de Registro
de Preços nº 43/2016 - P.A.L. nº 83/2016, com fulcro no permissivo
constante no artigo 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, c/c a Súmula 473, do
Supremo Tribunal Federal. Mantidas as demais exigências editalícias.
Informações complementares poderão ser obtidas através dos telefones (037) 3229-6826 / 3229-6827. Divinópolis, 12 de abril de 2016.
Simone de Freitas Guimarães. Pregoeira.
2 cm -12 819491 - 1
GRANJA WERNECK S.A.-CNPJ/MF 17.270.901/0001-04 -NIRE
3130003698-7 -AVISO AOS ACIONISTAS: A Granja Werneck S.A.
(“GWSA” ou “Companhia”) vem informar aos seus acionistas que:
Em 31 de março de 2016, foi aprovada proposta de aumento do capital social da Companhia no valor total de R$ 150.013,50, mediante a
emissão de 42.861 novas ações ordinárias nominativas e sem valor
nominal, ao preço de emissão de R$ 3,50 por ação, que, se integralmente subscritas, farão com que o capital social da Companhia passe
a ser de R$1.699.978,35 (um milhão seiscentos e noventa e nove mil
novecentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos), dividido
em 4.035.829 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal (“Aumento de Capital”). (i) Exercício do Direito de Preferência e da Subscrição de Sobras - Em cumprimento ao artigo 171 da
Lei nº 6.404/76, será assegurado aos acionistas da Companhia o direito
de preferência para subscrever as novas ações emitidas em decorrência do Aumento de Capital, bem como o direito de concorrer no rateio
das eventuais sobras, na proporção da participação de cada um desses acionistas no capital social da Companhia, excluída a participação
dos acionistas que não manifestarem interesse na subscrição das sobras
ou no exercício do direito de preferência, observado o seguinte procedimento. Os acionistas da GWSA terão direito de preferência para
subscrever novas ações, na proporção do número de ações que detinham, no dia 31 de março de 2016, pelo prazo decadencial de 30 dias,
iniciando-se em 13 de abril de 2016 e terminando em 12 de maio de
2016 (“Prazo para Exercício do Direito de Preferência”). Cada uma das
ações da GWSA dará a seu detentor o direito a subscrever 0,01073412
ações no Aumento de Capital. As frações de ações resultantes do exercício do direito de preferência na subscrição do Aumento de Capital
proposto serão arredondadas para cima, para o número inteiro mais próximo, se a fração resultante for igual ou superior a 0,5 de ação; ou para
baixo, para o número inteiro mais próximo, se a fração resultante for
inferior a 0,5 de ação. - (ii) Forma de pagamento - O acionista que se

interessar em subscrever as ações emitidas deverá integralizar o preço
total das ações à vista em moeda corrente nacional no ato da subscrição,
mediante depósito ou transferência bancária, a crédito da conta corrente
número 370500-5, mantida pela Companhia na agência número 0465
do Banco Bradesco (banco número 237). O comprovante de depósito
ou da transferência bancária deverá ser enviado à Companhia, juntamente com o respectivo boletim de subscrição devidamente assinado
pelo subscritor das novas ações, por meio eletrônico, sedex ou em
mãos, mediante recibo. - (iii) Procedimentos relativos às sobras - (i)
A colocação das ações que não forem subscritas no Prazo para Exercício do Direito de Preferência será feita mediante rateio, na proporção
dos valores subscritos, entre os acionistas que tiverem feito constar, no
boletim de subscrição, pedido de reserva para subscrição das sobras, em
cinco dias úteis, após o fim do Prazo para Exercício do Direito de Preferência; (ii) Após o término do prazo para subscrição das sobras, caso
ainda persistam sobras de ações, a Companhia não promoverá novos
rateios de eventuais sobras (ou sobras de sobras), devendo o Conselho
de Administração homologar parcialmente o aumento de capital, ainda
que o montante subscrito não alcance o limite de até R$ 150.013,50
(cento e cinquenta mil treze reais e cinquenta centavos), com a emissão de 42.861 (quarenta e duas mil oitocentas e sessenta e uma) novas
ações ordinárias. (iv) Direitos das novas ações emitidas no Aumento de
Capital - As ações emitidas em função do aumento de capital farão jus
aos mesmos direitos das ações emitidas pela GWSA ora em circulação,
inclusive recebimento integral de dividendos e/ou juros sobre capital
próprio que vierem a ser declarados pela GWSA, independentemente
do exercício a que se refiram. Belo Horizonte, 12 de abril de 2016. Otávio Azeredo Furquim Werneck - Diretor Presidente - Marcelo Valério
Carvalho- Diretor Vice Presidente
13 cm -11 818589 - 1
A INAZ do Pará Serviços de Concursos Públicos Ltda-EPP, organizadora do Concurso da Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni-MG
torna pública a retificação nº 01 do Cronograma. Reabre o prazo de
recursos do gabarito e questões da prova objetiva para os cargos: PEB
EDUCAÇÃO INFANTIL;
- PEB ANOS INICIAIS; AGENTE DE APOIO ESCOLAR-AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR; PEB ÊNFASE ARTES; PEB
ÊNFASE EM CIÊNCIAS EPEB ÊNFASE EM EDUCAÇÃO FÍSICA,
e ALTERA as demais datas. Esta retificação encontra-se disponível no
endereço eletrônico www.paconcursos.com.br.
3 cm -11 819087 - 1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE PATOS DE MINAS – IPREM
AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÇAO PRESENCIAL IPREM 001/2016
Retifica o aviso de Licitação do Pregão Presencial 001/2016 onde lia-se
abertura ás 09:00h do dia 25/06/2016, leia –se abertura ás 09:00h do
dia 25/04/2016. Milton Romero da Rocha Sousa Superintendente Interino do IPREM.
Mais informações e o edital completo junto ao Instituto de Previdência
Municipal de Patos de Minas à rua Major Gote nº 160 Centro.
E-mail: comprasiprem@patosdeminas.mg.gov.br
Fone: (34) 3823-1617 – 3822-9707
3 cm -12 819099 - 1
ISA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 01.513.782/0001-25
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas a participarem da Assembleia Geral Ordinária a se realizar às 9:30 ( nove horas e trinta minutos)
do dia 27 de abril de 2016, em sua sede social à rua Paraíba, 1000 –
sala 1505, Bairro Funcionários, Belo Horizonte-MG, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: 1 - análise e aprovação das demonstrações financeiras e relatório da administração referente ao exercício
findo 31/12/2015; 2 - definição da remuneração global dos Administradores; 3 - aprovar a destinação do lucro liquido do exercício; 4 outros assuntos de interesse da Sociedade. Belo Horizonte, 11 de abril
de 2016. (a) Alberto Luiz Gonçalves Soares – Presidente do Conselho
de Administração.
3 cm -11 818878 - 1
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA
- Pregão PRG 006/2016 – Data da Realização: 28/04/2016 às 09:15
h. O SAAE -Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de
Mariana – torna público que fará realizar licitação, na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PRECO UNITÁRIO, destinada ao FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SERRALHERIA
PARA MANUTENÇÃO DE ALAMBRADOS NAS DIVERSAS UNIDADES DO SAAE, conforme especificado no anexo I do Edital. Edital
completo no setor de licitações do SAAE, à Rodovia dos Inconfidentes,
1440, Vila do Carmo, nesta cidade, no horário de 08:00 às 11:30 e de
13:00 às 17:00 horas ou no site www.saaemariana.mg.gov.br. Comissão
Permanente de Licitações. Informações: Tel (31) 3557-9300.
3 cm -12 819245 - 1

