
ECOVIA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.
CNPJ: 20.307.234/0001-93

Ativo 2017 2016
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 474 195
Contas a receber 753 528
Outras contas a receber 11 7
Estoques 30 160
Impostos a recuperar 19 13

Total do ativo circulante 1.287 903
Não circulante
Realizável a longo prazo:
Ativo %scal diferido 50 23

Total do realizável a longo prazo 50 23
Imobilizado 21 10
Intangível 3.313 2.259

3.334 2.269
Total do ativo não circulante 3.384 2.292

Total do ativo 4.671 3.195

2017 2016
Receita operacional bruta 5.619 6.804
Impostos incidentes sobre serviços prestados (514) (480)

Receita operacional líquida 5.105 6.324
Custo dos serviços prestados (4.150) (5.537)

Lucro bruto 955 787
Receitas e despesas operacionais
Despesas comerciais (7) (7)
Despesas administrativas (168) (177)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (6) (15)

Receitas e depesas operacionais líquidas (181) (199)
Lucro antes das receitas e despesas -nanceiras 774 588
Receitas %nanceiras 20 37
Despesas %nanceiras (398) (195)

Resultado -nanceiro líquido (378) (158)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição
social 396 430
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (135) (139)
Diferido 28 22

Lucro líquido do período 289 313

2017 2016
Lucro líquido do período 289 313

Resultado Abrangente da Companhia 289 313

Capital
social

Reserva
de

retenção
de lucros

Lucros
acum-
lados

Patri-
mônio
líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2015 500 499 - 999
Lucro líquido do exercício - - 313 313
Dividendos distribuídos - (499) (313) (812)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 500 - - 500
Lucro líquido do período - - 289 289
Dividendos distribuídos - - (289) (289)
Saldos em 31 de dezembro de 2017 500 - - 500

2017 2016
Lucro líquido do período 289 313

Itens que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização 369 304
Encargos %nanceiros sobre %nanciamentos,
empréstimos e debêntures 234 120
Provisão para urbanização de aterros 64 31
Imposto de renda e contribuição social correntes
e diferidos 107 117

(Aumento) / redução nos ativos operacionais:
Contas a receber (225) 68
Contas a receber de clientes - partes relacionadas - 1
Impostos a recuperar (6) 4
Estoques 130 (113)
Outras contas a receber (4) (3)

Aumento / (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores e outras contas a pagar 91 131
Contas a pagar - partes relacionadas (516) 515
Salários, benefícios e encargos sociais 24 27
Impostos, taxas e contribuições 27 9

Caixa gerado pelas atividades operacionais 585 1.524
Pagamento de imposto de renda e contribuição
social correntes (132) (115)
Empréstimos e %nanciamentos - juros pagos (156) (79)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 297 1.330
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisições de imobilizado (13) (5)
Adição de intangível (1.421) (1.836)
Valor justo de ativo intangível - -

Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimento (1.434) (1.841)
Fluxo de caixa das atividades de -nanciamento
Empréstimos e %nanciamentos - captação 1.621 1.125
Empréstimos e %nanciamentos - pagamento principal (205) (7)
Dividendos a pagar - (556)

Caixa líquido gerado pelas atividades de
-nanciamento 1.416 562
Aumento líquido do saldo de caixa e equivalentes
de caixa 279 51
Caixas e equivalentes de caixa no início do período 195 144
Caixas e equivalentes de caixa no %m do período 474 195

Variação líquida do saldo de caixa e equivalentes
de caixa 279 51

Passivo e patrimônio líquido 2017 2016
Circulante

Fornecedores e outras contas a pagar 442 866
Empréstimos e %nanciamentos 314 191
Salários, bene%cios e encargos sociais 202 178
Impostos, taxas e contribuições 146 119
Imposto de renda e contribuição social 29 27
Dividendos e juros capital próprio a pagar 602 313

Total do passivo circulante 1.735 1.694
Não circulante
Exigível a longo prazo:
Empréstimos e %nanciamentos 2.339 968
Provisões 97 33

Total do passivo não circulante 2.436 1.001
Patrimônio líquido

Capital social 500 500
Total do patrimônio líquido 500 500

Total do passivo e patrimônio líquido 4.671 3.195

BALANÇOS PATRIMONIAIS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

(Valores expressos em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (Valores expressos em

milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

(Valores expressos em milhares de reais)

Domênico Barreto Granata
CPF: 013.014.936-51 - Administrador

Marcos Otávio Gondaline
Contador - CRC 1SP137002/O-4-S-MG

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016

(Valores expressos em milhares de reais)

Relatório da Administração
Senhores Sócios, Em cumprimentos às determinações legais, submetemos a V.Sas. as demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de
2017 e 2016. AAdministração. Conselheiro Lafaiete, 23 de Maio de 2018.
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PREFEITURAMUNICIPALDE IBIRACATU/MG
A Pref. torna público a abertura do Proc. Licit. 57/2018, PP 026/2018 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS AOS PROGRAMAS E DEMANDAS DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO - Credenciamento: 06/06/18 às 08h30min - Abertura da sessão
06/06/18 às 08h45min. e-mail: pmibiracatulicitacao@gmail.com - Cleiton
Aparecido Pereira Binas - Pregoeiro O(cial.

HOSPITAL CÉSAR LEITE
Concorrência Pública Nº 006/2018,
Abertura de prazo paraContrarrazões,
em relação à interposição de Recurso,
manifestada pela Empresa Azuos
Pavimentações e Construções Eireli.
Assim, ficamasdemais licitantes, desde
logo, intimadas para apresentar
Contrarrazões, por igual prazo (05)
cinco dias úteis, que começa a correr a
partir do término do prazo da referida
recorrente (às 17hs18min da data de
hoje), sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos, fica Suspensa a
abertura dos envelopesmarcada para o
dia 24/05/2018, Comissão de Licitação,
Manhuaçu-MG18demaiode2018.

PREFEITURAMUNICIPALDE IBIRACATU/MG
A Pref. torna público a abertura do Proc. Licit. 56/2018, TP 002/2018
- Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia civil
para conclusão de obras de escola na localidades de São Domingos -
Credenciamento: 11/06/18 às 07h30min - Abertura da sessão 11/06/18 às
07h45min. e-mail: pmibiracatulicitacao@gmail.com - Cleiton Aparecido
Pereira Binas - Presidente da CPL.

MAG DATA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS EM PROJETOS DE MINERAÇÃO S.A.
CNPJ: 14.605.116/0001-69

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios 6ndos em 31 de dezembro 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)

Ativo 2017 2016
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 13.829 12.584
Impostos a recuperar 17 17

Total do ativo circulante 13.846 12.601

Não Circulante
Investimentos 846 846
Total do ativo não circulante 846 846

Total do ativo 14.692 13.447

Passivo 2017 2016
Circulante
Fornecedores 4 -
Obrigações tributárias 5 5
Dividendos a pagar 4.747 1.682
Total do passivo circulante 4.756 1.687
Não Circulante
Créditos de sócios no país 7 7
Total do passivo não circulante 7 7
Patrimônio líquido
Capital social 9.680 9.680
Reserva legal 249 187
Reserva de lucros - 1.886
Total do patrimônio líquido 9.929 11.753
Total do passivo e patrimônio líquido 14.692 13.447

2017 2016
Receita (Despesas) operacionais:
Despesas adminstrativas (4) (10)
Resultado antes do resultado 6nanceiro (4) (10)
Receitas 'nanceiras 1.245 1.538

Resultado 'nanceiro líquido 1.245 1.538
Lucro/(prejuízo) antes do imposto de renda e
da contribuição social 1.241 1.528
Contribuição social - -
Imposto de renda - -
Lucro líquido do exercício 1.241 1.528

2017 2016
Lucro líquido do exercício 1.241 1.528
Outros componentes do resultado abrangente - -
Outros componentes do resultado abrangente
do exercício/período - -
Total do resultado abrangente do exercício/
período 1.241 1.528

2017 2016
Fluxo das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício 1.241 1.528
Variação em:
Fornecedores 4 -
Impostos a recuperar (0) 0
Obrigações tributárias - 0
Fluxo de caixa originado nas atividades
operacionais 1.245 1.528
Aumento das disponibilidades 1.245 1.528

Saldo de disponibilidades no início do exercício 12.584 11.049
Saldo de disponibilidades no 'nal do exercício 13.829 12.584
Aumento das disponibilidades 1.245 1.535

Capital Social Reserva Legal Reserva de lucros Lucros Acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015 9.680 111 1.160 - 10.951
Lucro Líquido do exercício - - - 1.528 1.528
Dividendos propostos - - - (726) (726)
Constituição reservas - 76 726 (802) -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 9.680 187 1.886 - 11.753

Lucro Líquido do exercício - - - 1.241 1.241
Dividendos propostos - - (2.476) (589) (3.065)
Constituição reservas - 62 590 (652) -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 9.680 249 - - 9.929

Relatório da Administração: Senhores acionistas de acordo com as
disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas.
os documentos relativos às Demonstrações Financeiras, relativas ao

exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, permanecendo à
disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários. ADiretoria.

As demonstrações 'nanceiras completas encontram-se disponíveis na sede da companhia.

Leonardo Augusto Simões Costa - Diretor

Thiago Mendes da Motta Couto - Diretor

Marcelo Araújo de Oliveira
Técnico Contábil CRC-RJ 081.671/O-0

Demonstrações dos resultados - Exercícios 6ndos em 31 de
dezembro 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)

Demonstrações dos Duxos de caixa - Exercícios 6ndos em 31 de
dezembro 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)

Demonstrações de resultados abrangentes - Exercício 6ndo em
31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de reais)
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