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Balanços Patrimonial (Em milhares de reais)

1 Informações gerais: 

Contrato de Concessão - 

2 Resumo das principais políticas contábeis: 

2.1 Base de preparação - 

Mudanças nas políticas contábeis e 
divulgações - 

2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação - 

2.3 Caixa e equivalentes 
de caixa - 

- 

As compras e as vendas 

Ativos e passivos 

2.4.4 Impairment
mensurados ao custo amortizado - 

impairment são incorridas somente 
 impairment

impairment

impairment

valor da perda por impairment
impairment 

2.5 Contas a receber de clientes - As contas a receber de clientes 

impairment 2.6 Imobilizado - 

 

2.8 Impairment de ativos não 

(impairment
impairment

impairment

impairment

impairment
reversão do impairment 2.9 Fornecedores - As contas a pagar aos 

2.10 

2.11 Imposto de renda e 
contribuição social corrente e diferido - O imposto de renda e a contribuição social são 

da receita - 

(a) Receita de serviços - A receita de prestação de 

2.13 Distribuição de dividendos - A distribuição de dividendos para os 

2.14 Normas novas e interpretações de normas que ainda não estão em 
vigor - 

modelo de mensuração combinada e estabelece três principais categorias de mensuração para 

3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos:

4 Caixa e equivalentes de caixa
 31/12/2014 31/12/2013

 261 1.073

31/12/2014 31/12/2013

 754.117 796.101

31/12/2014 31/12/2013
Saldo inicial

 754.117 796.101

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de reais)

Em 1º de janeiro de 2013 192.000 1.408 26.593  23.189 243.190

Total do resultado abrangente do exercício     38.315 38.315

  Aumento de capital 

      
Total da contribuição dos acionistas  54.405 1.916   59.588 (61.504) 54.405
Em 31 de dezembro de 2013 246.405 3.324 26.593 59.588  335.910

       
Total do resultado abrangente do exercício      16.863 16.863

    
Total da contribuição dos acionistas 842 16.021 (16.863)
Em 31 de dezembro de 2014 246.405 4.166 26.593 75.609  352.773

 Nota 31/12/2014 31/12/2013

Circulante

Impostos e contribuições a recuperar

Outras contas a receber

Não circulante

Outros ativos não circulantes

8

Total do ativo  822.136 860.464

 Nota 31/12/2014 31/12/2013
Passivo
Circulante
Fornecedores

Obrigações e encargos trabalhistas
Impostos e contribuições a recolher
Outras obrigações a pagar

Não circulante

Outros passivos não circulantes 

Patrimônio líquido

Total do passivo e patrimônio líquido 822.136 860.464

2014 2013
Fluxo de caixa das atividades operacionais

Variações nos ativos e passivos operacionais

Impostos e contribuições a recuperar

Outros ativos
Fornecedores
Obrigações e encargos trabalhistas
Impostos e contribuições a recolher
Outros passivos

Caixa aplicado nas operacionais 97.205 39.820

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais 55.328 (448)
Fluxo de caixa das atividades de investimento

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (4.522) (44.693)

 
(51.618) 40.135

 Nota 31/12/2014 31/12/2013

Lucro bruto 79.277 91.327 
Receitas (despesas) operacionais

 

Lucro operacional 64.328 76.397 

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  17.548 38.951 
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício  16.863 38.315 

2014 2013

Total do resultado abrangente do exercício 16.863 38.315 

(Em milhares de reais)

Demonstração do resultado 
(Em milhares de reais)

Demonstração do resultado abrangente
(Em milhares de reais)

Relatório da Diretoria: 
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                           6 Contas a receber de clientes
31/12/2014 31/12/2013

 8.290 4.842

Valores a receber do Cruzeiro Esporte Clube
31/12/2014

Total 5.535

7 Impostos e contribuições a recuperar
31/12/2014 31/12/2013

Outros
12.069 13.211

Taxa 
anual de                           

depreciação 31/12/2013 Baixas
Transfe-

rência 31/12/2014
Custo 

Instalações

Outros  
  4.637 2.603 (108) (1.722) 5.410
Depreciação acumulada

Instalações

Outras   
(451) (553) 24 (980)

Imobilizado líquido 4.186 2.050 (84) (1.722) 4.430

Taxa 
anual de                           

amortização 31/12/2013
Transfe-

rência 31/12/2014
Custo 

 41.227    1.919 1.722 44.868

 
 (1.086) (1.758)     (2.844)        
40.141 161 1.722               42.024

10 Fornecedores
31/12/2014 31/12/2013

Fornecedores de materiais
Fornecedores de serviços

 11.137 7.394

Encargos 31/12/2014 31/12/2013

431.488 496.751

431.488 496.751

vencimento:
31/12/2014 31/12/2013

356.147 393.735
Cláusulas restritivas - 

12 Tributos diferidos 
31/12/2014 31/12/2013

Imposto de renda 

 

 13.818 12.936

13 Partes relacionadas: 

31/12/2014 31/12/2013

 8.438 13
(b)  Remuneração da administração - A remuneração da administração está registrada no grupo 

14 Provisão para contingência: 

15 Patrimônio líquido: (a) Capital social - Capital autorizado - 

 Capital integralizado - O capital 

tabela a seguir:
Quantidade de ações Valor do 

capital social

 8.214 246.405
(b) Reserva legal

 (c) Reserva estatutária - 

(d) Reserva de subvenção - 

(e) Dividendos

31/12/2014 31/12/2013

  

16 Receita: 
2014 2013

Impostos e contribuições 
 112.804 115.505

17 Custos e despesas por natureza 
2014 2013

Serviços de terceiros

 
Materiais

Outros
Total do custo e despesas administrativas  (48.476)  (79.108)

         (48.476) (79.108)

2014 2013

Variação monetária ativa
 

       372 4.548 
Despesa Financeira

Variação monetária passiva

   (47.152)  (41.994)
   (46.780)  (37.446)

19 Imposto de renda e contribuição social: 
(a) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 12)

31/12/2014 31/12/2013

 4.285 4.263
Passivo 
 Margem de construção 

 14.286 13.579
10.001 9.316

(b) Reconciliação do resultado de imposto de 
renda e da contribuição social - A reconciliação entre o resultado de imposto de renda e de 

2014 2013

Exclusões permanentes
Adições permanentes

(c) Lei no 12.973/14 - 

Risco de mercado - 

Risco de crédito - 

Risco de liquidez - 

20.2 

31/12/2014 31/12/2013

20.3 Estimativa de valor justo - 
impairment) no caso de 

Diretoria Executiva Contadora: 

Aos Administradores e Acionistas

A administração 

Responsabilidade dos auditores independentes: 

obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações 

Auditores Independentes  
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228 cm -13 684952 - 1
AVIsO – PrEGÃO PrEsENCIAl PArA rEGIsTrO DE PrEçOs

PrOCEssO lICITATÓrIO Nº 020/2015
PrEGÃO PrEsENCIAl Nº 005/2015

A Pregoeira do CIsmAs – Consórcio Intermunicipal de saúde dos 
municípios da microrregião do Alto sapucaí, torna público que fará 
realizar, em conformidade com as leis nº 8 .666/93, 10 .520/02 e alte-
rações posteriores, Pregão Presencial para rEGIsTrO DE PrEçOs 
rEFErENTE À AQuIsIçÃO DE mATErIAIs DE CONsumO, 
HIGIENE, lImPEZA, E GENErOs AlImENTÍCIOs DO CIsmAs, 

a ser realizado no dia 05/05/2015 . O Edital completo estará disponível 
a partir do dia 17/04/2015, das 07:00 às 16:00 horas, na sede do CIs-
mAs, situado à rua Antônio simão mauad, 301, bairro Pinheirinho, na 
cidade de Itajubá/mG ou pelo website: www .cismas .com .br . Informa-
ções pelo telefone (35) 3622-1007 e e-mail: licitacao@cismas .com .br .

Juliana Aldrine de O . Nogueira de sá
Pregoeira do CIsmAs

4 cm -13 685033 - 1

CImVAlPI . Aviso de julgamento e adjudicação de licitação . Pregão 
Presencial n°001/2015, tem como objeto é a seleção de proposta para 
registro de Preços objetivando eventual contratação de serviços Téc-
nicos e Especializados na área educacional, com consultoria e assesso-
ria às secretarias municipais de Educação dos municípios integrantes 
do CIMVALPI, especificamente para a elaboração do Plano Decenal 
municipal de Educação 2015-2025 e Plano de Ações Articuladas PAr 
2015-2018 . O Pregoeiro torna público resultado de julgamento do Pre-
gão Presencial n°001/2015, que teve como vencedora a licitante luIZ 

ANTÔNIO rODrIGuEs FONTEs-mE, CNPJ 03 .252 .971/0001-17, 
que apresentou propostas no valor global de r$ 1 .265 .000,00 . A 
empresa vencedora do certame, teve sua proposta adjudicada pelo Pre-
goeiro . maiores informações e cópia do ato administrativo, na CPl do 
CImVAlPI, na rua Jaime Pereira, 127, Ponte Nova/mG . Ponte Nova, 
14 .04 .2015 .

4 cm -14 685695 - 1

Cidadania 

Água e energia: o que é seu é um bem de todos.

ECONOMIZE


