
SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE 
OUTORGA DO DIREITO DE USO DE 
RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL 
PARA USO INSIGNIFICAMENTE DE 
RECURSOS HIDRICOS.
O Senhor JUCY MERLIN, com sede na 
LINHA 31, KM 08, LT 09 E 10, GL 08/A, 
município de Ouro Preto do Oeste, Estado 
de Rondônia, devidamente cadastrado no 
CPF/MF nº560.334.517-91, torna público 
que requereu junto a COREH/SEDAM, em 
26/04/2019, a solicitação da DISPENSA 
DE OUTORGA DO DIREITO DE USO 
DE RECURSOS HÍDRICOS SUPER-
FICIAL para USO INSIGNIFICANTE 
DE RECURSOS HIDRICOS, cujo ponto 
está localizado na Coordenada Geográfica 
S 10º50’17,38” W 62º10’22,24”, e cuja 
água será utilizada na atividade pecuária 
extensiva.

SERINGUEIRAS/RO, 26 de ABRIL de 2019.

JUCY MERLIN

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA 
MUNICIPAL DE INSTALAÇÃO (LMI) 
AMPLIAÇÃO
A empresa:  A.C. FREIRES – ME, lo-
calizada na: Rua Júlio Guerra nº 4100, 
Bairro: Jardim   Aurélio Bernardes, CNPJ: 
nº 21.912.327/0001-00, torna público que 
requereu à SEMEIA/PM/JP – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, 
em 26 /04/2019, A renovação de Licença 
Municipal de Instalação Ampliação conforme 
Processo n° 2.7886/2015 para a atividade de 
Serviços de lanternagem e pintura de veículos 
automotores

PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA 
MUNICIPALDE OPERAÇÃO (LMO) 
COM AMPLIAÇÃO
A empresa:  A.C. FREIRES – ME, lo-
calizada na: Rua Júlio Guerra nº 4100, 
Bairro: Jardim   Aurélio Bernardes, CNPJ: 
nº 21.912.327/0001-00, torna público que 
requereu à SEMEIA/PM/JP – Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente de Ji-Paraná, 
em 26 /04/2019, A renovação de Licença 
Municipal de Instalação Ampliação conforme 
Processo n° 2.7886/2015 para a atividade de 
Serviços de lanternagem e pintura de veículos 
automotores

PEDIDO DE MUDANÇA 
DE TITULARIDADE

A empresa:  ALCELENE CRISTIANE 
FREIRES – MEI, localizada na: Rua Júlio 
Guerra nº 4100, Bairro: Jardim   Aurélio 
Bernardes, CNPJ: nº 21.912.327/0001-00, 
torna público que requereu à SEMEIA/PM/JP 
– Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Ji-Paraná, em 26 /04/2019, mudança de titula-
ridade, passando a se chamar: A.C. FREIRES 
-ME, com mesmo CNPJ. Anterior, conforme 
Processo n° 2.7886/2015 para a atividade de 
Serviços de lanternagem e pintura de veículos 
automotores.

PEDIDO DE  (LP) LICENÇA PRÉVIA
A Empresa: REIS & PIMENTEL LTDA 
– ME, localizada na R. Amazonas, n° 471, 
Bairro: Primavera, Município de Ji Paraná, 
CNPJ: nº                     14.626.771/0001-01, torna público 
que requereu ao NUCOF/SEDAM em.26/
abril/2019, a (LP) Licença Prévia, para a 
atividade serviço Imunização e controle de 
pragas urbanas.

PEDIDO DE (LI) LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO

A Empresa: REIS & PIMENTEL LTDA 
– ME, localizada na R. Amazonas, n° 471, 
Bairro: Primavera, Município de Ji Paraná, 
CNPJ: nº                     14.626.771/0001-01, torna público 
que requereu ao NUCOF/SEDAM em.26/
abril/2019, a (LI) Licença de Instalação, para 
a atividade serviço Imunização e controle de 
pragas urbanas.

PEDIDO DE (LO) LICENÇA 
DE OPERAÇÃO

A Empresa: REIS & PIMENTEL LTDA 
– ME, localizada na R. Amazonas, n° 471, 
Bairro: Primavera, Município de Ji Paraná, 
CNPJ: nº                     14.626.771/0001-01, torna público 
que requereu ao NUCOF/SEDAM em.26/
abril/2019, a (LO) Licença de Operação,  para 
a atividade serviço Imunização e controle de 
pragas urbanas.

OUTORGA PRA PISCICULTURA
O Sr. JUCY MERLIN, inscrito no CPF de 
nº. 560.334.517-91, com propriedade rural 
localizada na Linha 31, Km 08, Lotes 09 
e 10, Gleba 08/A, no Município de Ouro 
Preto do Oeste, torna publico que requereu 
junto ao NUCOF/SEDAM, a Outorga para 
piscicultura.

SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DO 
DIREITO DE USO DE RECURSOS 

HÍDRICOS
A(O) JAIR ANTUNES DE SOUZA, com 
sede à LINHA 94, KM 13  LT 53 GLEBA 
01 MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO 
GUAPORE – RO, Estado de Rondônia devi-
damente cadastrado no CPF: 139.057.912-34, 
torna público que requereu junto a COREH/
SEDAM, em 12 DE MARÇO DE 2019, a 
solicitação de OUTORGA DO DIREITO DE 
USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPER-
FICIAL para CAPTAÇÃO, cujo ponto está 
localizado na Coordenada Geográfica 11º 39’ 
33.59619’’ S e 62º 30’ 18.82782’’ W , cuja água 
será utilizada na atividade  PISCICULTURA.

SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO, 12 de 
Março de 2019.

JAIR ANTUNES DE SOUZA 
PROPRIETÁRIO

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

A(O) JAIR ANTUNES DE SOUZA, com 
sede à LINHA 94, KM 13  LT 53 GLEBA 
01 MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO 
GUAPORE – RO, Estado de Rondônia devi-
damente cadastrado no CPF: 139.057.912-34, 
torna público que requereu junto a COREH/
SEDAM, em 12 DE MARÇO DE 2019, as RE-
NOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
de tanque para atividade piscicultura, localizado 
na Coordenada Geográfica 11º 39’ 33.59619’’ S 
e 62º 30’ 18.82782’’ W, cuja água será utilizada 
na atividade PISCICULTURA.

SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO, 
12 de Março de 2019.

JAIR ANTUNES DE SOUZA 
PROPRIETÁRIO

SOLICITAÇÃO DE OBTENÇÃO DE 
USO DE OUTORGA DO DIREITO DE 
USO DE RECURSOS HÍDRICOS
A(O) ANTONIO MATEUS VIANA, com 
sede à LINHA TN 09 LOTE 65 GLEBA 04,  
Localizada no município de Alvorada d´ Oes-
te , Estado de Rondônia devidamente cadas-
trado no CNPJ/MF nº 421.208.102-49, torna 
público que requereu junto a COREH/SE-
DAM, em 17 de Abril de 2019, a solicitação  
de OUTORGA DO DIREITO DE USO DE 
RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAL 
OU SUBTERRÂNEO para CAPTAÇÃO 
E/OU LANÇAMENTO DE EFLUENTES, 
cujo ponto está localizado na Coordenada 
Geográfica S 11° 9` 43,15  ̀ ` O 62° 12` 23,03 
``, cuja água será utilizada na  CRIAÇÃO DE 
ANIMAIS NAS ATIVIDADE DE PECUA-
RIA DE LEITE E CORTE .
 
Alvorada d´ Oeste/RO, 17 de Abril de 2019.
 

ANTONIO MATEUS VIANA
CPF: 421.208.102-49

Agricultor Familiar

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N°022/CPL/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
REQUISITANTE: SECRETARIA MU-
NICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
- SEMEC.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 
448/SEMEC/2018.
A Prefeitura Municipal de Seringueiras/
RO, com sede na Avenida Marechal Rondon 
nº 984 centro, Seringueiras-RO - através de 
seu Pregoeiro, LUIS CARLOS MORAIS 
ALFAIA, designado pela portaria Nº. 021/
GAB/PMS/2019 de 16 de Janeiro de 2019, 
TORNA PÚBLICO que realizará Licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, 
tipo de EXECUÇÃO INDIRETA, que 
será julgada pelo MENOR PREÇO POR 
ITEM, tudo em conformidade com as re-
gras estipuladas na Lei n.º 10.520/02, Lei 
Complementar n.º 123/06, alterada pela Lei 
Complementar Nº 147/2014, alterada pela 
Lei Complementar nº 155, de 2016, com 
aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666/93, 
o Decreto Federal nº. 5450 de 31 de maio 
de 2005, Decretos Municipais n.º 056/
PMS/2013 e 038/PMS/2013 e ainda pelo 
Código de Defesa do Consumidor, Lei nº. 
8.078/90, e demais legislações municipais 
pertinentes, segundo as condições e espe-
cificações estabelecidas no Edital e seus 
anexos. O OBJETO DESTA LICITAÇÃO 
É A REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FUTURO E EVEN-
TUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS 
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E 
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA 
FROTA PERTENCENTE A SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
E CULTURA DO MUNICÍPIO DE SE-
RINGUEIRAS - RO, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL, POR PERÍODO ESTIMA-
DO DE 12 MESES, DE ACORDO COM O 
QUANTITATIVO SOLICITADO PELA 
SECRETARIA, EM CONFORMIDA-
DES COM TERMO DE REFERÊNCIA 
E ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES 
COMPLEMENTARES DESCRITAS 
NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. Data 
para cadastro de propostas a partir das 08:00 
horas do dia 30/04/2019, Data para abertura 
de propostas a partir das 08:00 horas do dia 
13/05/2019;  Inicio da sessão pública de 
lances: dia 13/05/2019 às 09:00 horas, ho-
rário de Brasília/DF,  Local https://licitanet.
com.br/, maiores informações através do 
telefone (0xx)69 3623-2693/2694 ou pelo 
e-mail cpl.seringueiras@hotmail.com.

Seringueiras-RO, 26 de Abril de 2019.

LUIS CARLOS MORAIS ALFAIA
PORT. Nº021/GAB/PMS/2019

Pregoeiro Municipal
(Assinado em 26/04/2019 às 08h26min)

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SERINGUEIRAS

JUSTIFICATIVA Nº 05/CPL/2019
PROCESSO Nº 45/2019 
SECRETARIA:SEMSAU
DATA: 26/04/2019 MEM:101/SEMSAU
FIRMA:GIOVANI LEITE CABRAL (GL 
TREINAMENTO)   
CNPJ: 18.107.742/0001-86
VALOR: R$ 6.804,00 (SEIS MIL, OITO-
CENTOS E QUATRO REAIS)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE INSTALAÇÃO E FOR-
NECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, 
RACKS, SWITCHS, MANUTENÇÃO 
E FORMATAÇÃO DE COMPUTADO-
RES, MONITORES E NOBREAKS, DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
E CENTRO DE SAÚDE NARCÍSEO 
FERREIRA. 

ORDENADOR DE DESPESAS,
De acordo com o que dispõe a Lei nº 8.666 
de 21 de Junho de 1993 e suas alterações 
trazido pelo decreto nº 9.412, de 18 de junho 
de 2018.
“Artigo 24 – É dispensável a licitação:
II – Para outros serviços e compras de valor 
até 10% (dez por cento) do limite previsto 
na alínea “a” do inciso II do artigo anterior 
e para alienações, nos casos previstos nesta 
Lei, desde que não refiram a parcelas de um 
mesmo serviço, compra ou alienação de 
maior Vulto que possam a ser realizada de 
uma só vez.

Assim sendo, solicitamos de V. Excia., a 
adjudicação e homologação desta licitação.

ADJUDICAÇÃO

CARLOS WILLEN DOBELIN
PRESIDENTE- CPL

GESSIKA CORREIA DE SOUZA 
1º MEMBRO

MARTA UENE DE FREITAS SOARES
2º MEMBRO

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MIRANTE DA SERRA

AVISO DE CHAMADA 
PÚBLICA Nº 02/2019

O Município de Vale do Paraíso/RO, atra-
vés da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura, Esportes e Turismo- SEMECE, 
torna se publico aos interessados, a Cha-
mada Publica nº 02/2019, para aquisição 
de Gêneros Alimentícios diretamente da 
Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, destinado ao atendimento 
ao Programa de Alimentação Escolar, em 
atendimento a Lei nº 11.947/2009 e Reso-
lução FNDE/CD n 26/2013 e n 04/2015. O 
recebimento da documentação e do projeto 
de venda ocorrerá de 30 de abril de 2019 
á 16 de maio de 2019, das 07 às 13 horas 
na sede da Prefeitura Municipal de Vale do 
Paraíso/ RO na sala da SEMECE, sendo que 
a abertura dos envelopes e classificação das 
propostas será realizada no dia 17 de maio 
de 2019, as 10:00 horas. O edital com os 
dados completos encontra se disponível 
gratuitamente aos interessados na Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura, Esportes e 
Turismo- SEMECE, endereço AV Paraíso 
2601, sede da Prefeitura Municipal e no site 
do Portal da Transparência.

Vale do Paraíso, 25 de Abril 2019.

CLEREA SOARES DA 
SILVA VALADARES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO., 
CULTURA, ESPORTES ETURISMO
PORTARIA Nº 5091 DE 02/06/2017

RONALDO ESTEVÃO DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL 
DO VALE DO PARAÍSO

SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RE-
GULARIDADE DO USO DOS RECURSOS HÍ-
DRICOS QUE INDEPENDEM DE OUTORGA
O Senhor UANDRO MARCELO TIMM, com 
sede à Linha 98 SUL, LOTE 66, KM 05  ZONA 
RURAL, MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO 
GUAPORÉ, Estado de Rondônia devidamente 
cadastrado no CPF nº 630.563.642-72 , torna públi-
co que requereu junto a COREH/SEDAM, em 23 
DE ABRIL DE 2019, a solicitação de Declaração 
de Regularidade do Uso dos Recursos Hídricos 
que Independem de Outorga, cujo pontos estão 
localizados nas Coordenadas Geográficas Latitude: 
11°46’22.63”S e Longitude: 62°34’0.43”O / Lati-
tude: 11°46’22.26”S e Longitude: 62°33’47.07”O, 
cuja água será utilizada na atividade de criação 
animal (bovinocultura). 
 
SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ/RO, 23 de ABRIL 
de 2019. 

 
 UANDRO MARCELO TIMM

PROPRIETARIO(A)

PEDIDO DE OUTORGA 
A (o) Edegildo de Souza Correia, localizado 
no lote 20 gleba 02 setor Muqui, CNPJ ou 
CPF n.º 597.292.282-72, torna público que 
requereu a Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Ambiental – SEDAM, em 26 
de abril de 2019, o pedido de dispensa de 
Outorga de direito de uso de recursos hídri-
cos, para fins de: bovinocultura  na seguinte 
local norte latitude 11°14’36.84”S longitude 
61°49’19.36”O. 

Presidente Médici – RO, 26 de abril de 2019

Edegildo de Souza Correia 
Proprietário/Responsável

Rondônia, sábado e domingo, 27 e 28 de abril de 2019 - Correio Popular
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                                         IGREJA BATISTA EM RENOVAÇÃO ESPIRITUAL                  
                                                                  Rua 28 de Novembro, S/Nº – Mirante da Serra – RO 
                                                                             CNPJ  05.880.885/0001 – 84 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA 
IGREJA BATISTA EM RENOVAÇÃO ESPIRITUAL 

  

A Igreja Batista em Renovação Espiritual em Mirante da Serra-RO, inscrita no 
CNPJ nº 05.880.885/0001-84, situada à Rua 28 de Novembro, S/Nº, nesta 
cidade, representada legalmente pelo  Pastor Presidente Jandir Louzada de 
Melo, brasileiro, casado, portador do RG 963847 SSP/RO, CPF 169.028.316-
53, residente e domiciliado à Rua Jorge Teixeira, Chácara nº 1, nesta cidade,  no 
uso de suas atribuições legais, CONVOCA todos os membros para participar da 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2019, com 
início às 9 horas em seu Templo Sede,  que funcionará conforme o que 
prescreve o artigo 8º, § 2º e 3º de seu Estatuto, sendo em primeira convocação 
com a metade mais um dos membros e, em segunda convocação , trinta minutos 
após, com ¼ (um quarto) de seus membros, para deliberarem sobre os seguintes 
assuntos: 
 

 Reativação da Igreja; 
 

 Ratificação das Atas de Eleição e Posse da Diretoria Executiva lavradas 
no Livro 03 como segue: Ata 305, folhas 19 e 19v; Ata 314, folhas 24v e 
25; Ata 317, folhas 26v e 27; Ata 318, folhas 27 e 27v; Ata 324, folhas 30 
e 30v; Ata 325, folhas 31 e 31v; Ata 329, folhas 33 e 33v; Ata 331, folhas 
35 e 35v; Ata 336, folhas 38v e 39; Ata 337, folha 39; Ata 341, folhas 2,3 
e 4 do Livro 04, referente a Posse do Pastor Davi Peres; 

 

 Eleição e Posse da Nova diretoria ano 2019; 
 

 Outros assuntos de interesse da Igreja. 
 
 
 
 

Mirante da Serra-RO, 26 de abril de 2019. 
 
 

 
______________________________________________ 

Jandir Louzada de Melo 
 Pastor Presidente 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO

A prefeita Municipal a senhora, Leonilde Alflen Garda, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posterio-
res, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de 
Licitação, resolve HOMOLOGAR a Licitação Modalidade 
Pregão N° 13/CPL/2019, Processo Nrº 138/2019, Objeto: 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMINAS, DENTES E BA-
TERIAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E 
MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS-RO, RECUR-
SOS ORIUNDO DO CONVENIO 055/FITHA/2018, 
EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES 
E CONDIÇÕES COMPLEMENTARES DESCRITAS 
NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, em favor da em-
presa L.M PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP,  CNPJ 
15.070.344/0001-44, no valor total de R$ 26.120,70.

Seringueiras, 23 de abril de 2019.
_________________________

Leonilde Alflen Garda
Prefeita Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO

A prefeita Municipal a senhora, Leonilde Alflen Garda, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posterio-
res, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de 
Licitação, resolve HOMOLOGAR a Licitação Modalidade 
Pregão N° 13/CPL/2019, Processo Nrº 138/2019, Objeto: 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMINAS, DENTES E BA-
TERIAS) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E 
MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS-RO, RECUR-
SOS ORIUNDO DO CONVENIO 055/FITHA/2018, 
EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES 
E CONDIÇÕES COMPLEMENTARES DESCRITAS 
NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, em favor da em-
presa BUSSIOLI PECAS P/ VEICULOS LTDA,  CNPJ 
34.721.449/0001-60, no valor total de R$ 2.790,00.

Seringueiras, 23 de abril de 2019.
_________________________

Leonilde Alflen Garda
Prefeita Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO

A prefeita Municipal a senhora, Leonilde Alflen Garda, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela 
comissão de Licitação, resolve HOMOLOGAR a Lici-
tação Modalidade Pregão N° 13/CPL/2019, Processo Nrº 
138/2019, Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMINAS, 
DENTES E BATERIAS) PARA MANUTENÇÃO DOS 
VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS-
-RO, RECURSOS ORIUNDO DO CONVENIO 055/
FITHA/2018, EM CONFORMIDADE COM AS ESPE-
CIFICAÇÕES E CONDIÇÕES COMPLEMENTARES 
DESCRITAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, em 
favor da empresa SCHIAVI & GOMES LTDA - ME,  
CNPJ 02.674.575/0001-15, no valor total de R$ 2.591,98.

Seringueiras, 23 de abril de 2019.
_________________________

Leonilde Alflen Garda
Prefeita Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO

A prefeita Municipal a senhora, Leonilde Alflen Garda, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações poste-
riores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão 
de Licitação, resolve HOMOLOGAR a Licitação Moda-
lidade Pregão N° 11/CPL/2019, Processo Nrº 627/2018, 
Objeto: REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FU-
TURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÓLEOS 
LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVO 
PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA 
PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SERINGUEIRAS - RO, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR 
PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, DE ACORDO 
COM QUANTITATIVO SOLICITADO POR CADA SE-
CRETARIA, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE 
REFERÊNCIA CONSOLIDADO E ESPECIFICAÇÕES 
E CONDIÇÕES COMPLEMENTARES DESCRITAS 
NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, em favor da empresa 
PEMAZA S/A,  CNPJ 05.215.132/0001-54, no valor total 
de R$ 11.442,00.

Seringueiras, 25 de abril de 2019.
_________________________

Leonilde Alflen Garda
Prefeita Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO

A prefeita Municipal a senhora, Leonilde Alflen Garda, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação 
em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações 
posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela 
comissão de Licitação, resolve HOMOLOGAR a Lici-
tação Modalidade Pregão N° 11/CPL/2019, Processo Nrº 
627/2018, Objeto: REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE 
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO 
DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS AUTO-
MOTIVO PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS 
DA FROTA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE SERINGUEIRAS - RO, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICI-
PAIS, POR PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, DE 
ACORDO COM QUANTITATIVO SOLICITADO POR 
CADA SECRETARIA, EM CONFORMIDADE COM 
TERMO DE REFERÊNCIA CONSOLIDADO E ESPE-
CIFICAÇÕES E CONDIÇÕES COMPLEMENTARES 
DESCRITAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, em 
favor da empresa SCHIAVI & GOMES LTDA - ME,  
CNPJ 02.674.575/0001-15, no valor total de R$ 61.823,81.

Seringueiras, 25 de abril de 2019.
_________________________

Leonilde Alflen Garda
Prefeita Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO

A prefeita Municipal a senhora, Leonilde Alflen Garda, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posterio-
res, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de 
Licitação, resolve HOMOLOGAR a Licitação Modalidade 
Pregão N° 11/CPL/2019, Processo Nrº 627/2018, Objeto: 
REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E 
EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÓLEOS LUBRI-
FICANTES E FILTROS AUTOMOTIVO PARA OS 
VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA PERTEN-
CENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SERIN-
GUEIRAS - RO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR PERÍODO 
ESTIMADO DE 12 MESES, DE ACORDO COM QUAN-
TITATIVO SOLICITADO POR CADA SECRETARIA, 
EM CONFORMIDADE COM TERMO DE REFERÊN-
CIA CONSOLIDADO E ESPECIFICAÇÕES E CON-
DIÇÕES COMPLEMENTARES DESCRITAS NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS, em favor da empresa WEST 
PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP,  
CNPJ 27.614.905/0001-08, no valor total de R$ 37.209,90.

Seringueiras, 25 de abril de 2019.
_________________________

Leonilde Alflen Garda
Prefeita Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO

A prefeita Municipal a senhora, Leonilde Alflen Garda, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações poste-
riores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão 
de Licitação, resolve HOMOLOGAR a Licitação Moda-
lidade Pregão N° 11/CPL/2019, Processo Nrº 627/2018, 
Objeto: REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FU-
TURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÓLEOS 
LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVO 
PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA 
PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SERINGUEIRAS - RO, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR 
PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, DE ACORDO 
COM QUANTITATIVO SOLICITADO POR CADA SE-
CRETARIA, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE 
REFERÊNCIA CONSOLIDADO E ESPECIFICAÇÕES 
E CONDIÇÕES COMPLEMENTARES DESCRITAS 
NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, em favor da empresa 
ELVIS DIAS DE SOUZA ME,  CNPJ 13.436.844/0001-21, 
no valor total de R$ 69.755,92.

Seringueiras, 25 de abril de 2019.
_________________________

Leonilde Alflen Garda
Prefeita Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 
DE PROCESSO LICITATÓRIO

A prefeita Municipal a senhora, Leonilde Alflen Garda, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em 
vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações poste-
riores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão 
de Licitação, resolve HOMOLOGAR a Licitação Moda-
lidade Pregão N° 11/CPL/2019, Processo Nrº 627/2018, 
Objeto: REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FU-
TURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÓLEOS 
LUBRIFICANTES E FILTROS AUTOMOTIVO 
PARA OS VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DA FROTA 
PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SERINGUEIRAS - RO, PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR 
PERÍODO ESTIMADO DE 12 MESES, DE ACORDO 
COM QUANTITATIVO SOLICITADO POR CADA SE-
CRETARIA, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE 
REFERÊNCIA CONSOLIDADO E ESPECIFICAÇÕES 
E CONDIÇÕES COMPLEMENTARES DESCRITAS 
NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, em favor da empresa 
S B PIRES-ME,  CNPJ 13.293.515/0001-79, no valor total 
de R$ 11.140,86.

Seringueiras, 25 de abril de 2019.

_________________________
Leonilde Alflen Garda

Prefeita Municipal
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Processo Punitivo n. 5-3909/2019
NOTIFICAÇÃO 

Notificante:  MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob 
o n.º 04.092.672/0001-25, com sede e administração na Av. 
Dois de Abril, 1.701, bairro Urupá, nesta cidade e Comarca 
de Ji-Paraná, Estado de Rondônia.
Notificada: JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA – ME, 
pessoa jurídica de direito privado, CPF n° 23.028.759/0001-
88, sediada na Avenida Brasil, n° 304, Bairro Universitário, 
em Itaúna-MG, CEP n° 35.681-155.
O Município de Ji-Paraná, através de seu Procurador, Dr. 
Armando Reigota Ferreira Filho, no uso de suas atribuições 
legais, vem através desta NOTIFICAR da Instauração de 
Processo Administrativo Punitivo em seu desfavor para a 
aplicação de sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº. 
10.520/2002, em razão do inadimplemento à Ata de Registro 
de Preços nº 046/SRP/CGM/2017, e respectivo Termo de 
Anuência e Compromisso de Fornecimento, que celebrou 
com esta Municipalidade, sob o Sistema de Registro de 
Preços, ao não fornecer no prazo avençado os itens:
22) MOUSE ÓTICO USB PARA MICROCOMPUTADOR, 
06 unidades;
24) TECLADO PARA COMPUTADOR PADRÃO SLIM 
USB, COR PRETO, 04 unidades;
26) PEN DRIVE 16 GB, 06 unidades. 
Fica facultada vistas dos autos e apresentação de defesa no 
respectivo Processo Administrativo Punitivo no prazo de 10 
(dez) dias, a contar da última publicação, conforme preconiza 
o art. 87, parágrafo 3º da Lei Federal 8.666/93 c/c art. 9º da 
Lei 10.520/2002.
Salienta-se que o processo administrativo punitivo supra-
mencionado se encontra na Procuradoria Geral do Município 
de Ji-Paraná, para abertura de vistas à NOTIFICADA, de 
segunda a sexta-feira, das 08 as 12 horas, caso haja interes-
se, sob pena de aplicação dos efeitos da revelia ante a não 
apresentação de defesa.

Ji-Paraná, 25 de abril de 2019.

Armando Reigota Ferreira Filho
Procurador do Município

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 065/CPL/2019 (PMOPO)
A Estância Turística Ouro Preto do Oeste – RO, por meio 
do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 10.867/
GAB/17, torna público que realizará a Licitação na mo-
dalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/CPL/19, 
Tipo Menor Preço e será julgada pelo Menor Preço Por 
ITEM, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais 
nº 3.555/00 e 5.450/05, aplicando-se subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/93 e também a Lei complementar nº 123/2006. 
TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS ELETRÔNICOS E MÓVEIS TAIS COMO: 
AMPLIFICADOR, CAIXA ACÚSTICA, CAIXA PASSI-
VA, COMPRESSOR, EFEITOS LASER, EQUALIZA-
DOR, FILMADORA, FILMADORA, MICROFONE, 
MONITOR E OUTROS, CONFORME O TERMO DE 
REFERÊNCIA (ANEXO 01 DESTE EDITAL). Para 
atendimento das atividades da SEMECE. Conforme as 
especificações mínimas contidas no termo de referência do 
Processo Administrativo nº 1073/SEMECE/2019. No valor 
de R$ 381.604,70 (Trezentos e oitenta e um mil, seiscentos 
e quatro reais e setenta centavos). Proveniente de recursos 
da UNIÃO conforme contrato de repasse nº 870376/2018/
MINC/CAIXA, por meio do Ministério da Cultura. Exclu-
sivo para participação de Micro Empresa e Empresas de 
Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar 147 de 
2014.  O envio das propostas poderá ser feito das 9h00 do 
dia 06/05/2019 até às 9h00 do dia 16/05/2019. Início da 
Sessão Pública virtual será às 12h00 do dia 16/05/2019 
(Horário de Brasília).  O edital se encontra a disposição 
nos sites www.licitanet.com.br e www.ouropretodooeste.
ro.gov.br para conhecimento, sendo que a sessão pública será 
pelo site www.licitanet.com.br. Horário de Brasília – DF, 
local www.licitanet.com.br Informações Complementares: 
O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site 
supracitado e na sala da CPL – Comissão Permanente de 
Licitações da Prefeitura da Estância Turística Ouro Preto 
do Oeste - RO, sito à Av. Daniel Comboni nº 1156, Jardim 
Tropical, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em 
horário de expediente das 07:30 às 13:30 horas, para maiores 
informações através do (Telefones: 69 (3461- 5269) (3461-
4795) e (3461-5167).

Ouro Preto do Oeste/RO, 26 de Abril de 2019.
 

Eliabe Leone de Souza
Pregoeiro /CPL

Dec. 10867/GAB/17

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Nº. 070/CPL/2019 (PMOPO)
A Estância Turística Ouro Preto do Oeste – RO, por meio 
do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 10.867/
GAB/17, torna público que realizará a Licitação na modali-
dade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/CPL/19, Tipo 
Menor Preço e será julgada pelo Menor Preço Global Do 
LOTE, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais 
nº 3.555/00 e 5.450/05, aplicando-se subsidiariamente a 
Lei nº 8.666/93 e também a Lei complementar nº 123/2006. 
TENDO COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE MEDICA-
MENTOS TAIS COMO: ACICLOVIR, ÁCIDO FÓLI-
CO, ALPRAZOLAM, ATENOLOL, BROMAZEPAM, 
CARBAZEPINA, CARBONATO, CARVEDILOL, 
DIAZEPAN, FOLINATO, SULFATO E OUTROS, 
CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO 
01 DESTE EDITAL). Para atendimento das atividades da 
SEMSAU. Conforme as especificações mínimas contidas 
no termo de referência do Processo Administrativo nº 1239/
SEMSAU/2019. No valor de R$ 271.987,13 (Duzentos e 
setenta e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e treze 
centavos). Exclusivo para participação de Micro Empresa 
e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei Comple-
mentar 147 de 2014.  O envio das propostas poderá ser feito 
das 9h00 do dia 06/05/2019 até às 9h00 do dia 16/05/2019. 
Início da Sessão Pública virtual será às 11h30 do dia 
16/05/2019 (Horário de Brasília).  O edital se encontra a 
disposição nos sites www.licitanet.com.br e www.ouro-
pretodooeste.ro.gov.br para conhecimento, sendo que a 
sessão pública será pelo site www.licitanet.com.br. Horário 
de Brasília – DF, local www.licitanet.com.br Informações 
Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos 
interessados no site supracitado e na sala da CPL – Comissão 
Permanente de Licitações da Prefeitura da Estância Turística 
Ouro Preto do Oeste - RO, sito à Av. Daniel Comboni nº 1156, 
Jardim Tropical, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, 
em horário de expediente das 07:30 às 13:30 horas, para 
maiores informações através do (Telefones: 69 (3461- 5269) 
(3461-4795) e (3461-5167). 

Ouro Preto do Oeste/RO, 26 de Abril de 2019.
 

Eliabe Leone de Souza
Pregoeiro /CPL

Dec. 10867/GAB/17
TERMO DE DISPENSA Nº 07/2019

Processo Administrativo: 3173/2019
Objeto: Despesas com conserto e manutenção das viaturas 
desta AMT. 
Procedencia: Autarquia Municipal de Trânsito e Trans-
porte - AMT      
Valor: 8.408,26
Modalidade: Dispensa em razão do Valor, com Base no 
inciso I I, do art. 24, da Lei 8.666/93.
O processo em destaque tem como objetivo a contratação 
de empresa especializada para conserto e manutenção das 
viaturas desta Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte 
- AMT, conforme descrito no termo de Referência e anexo.
Para atender as necessidades da AMT, com objetivo dos au-
tos, a licitação pode ser dispensada nos moldes do insiso I I, 
do art. 24, da Lei 8.666/93, pois esta devidamente autorizado, 
bem como seu valor está dentro do limite permitido para a 
aplicação da dispensa em razão deste, conforme as cotações 
realizadas pela AMT, e nota de reserva orçamentaria.
Assim após análise das cotações anexas aos autos, foi solici-
tada a documentação da empresa que apresentou a proposta 
mais vantajosa para a administração.
Verificando a documentação requerida, essas foram jun-
tadas aos autos, em atendimento as exigências legais para 
a contratação com o Poder Público previstas no art. 29 da 
Lei 8.666/93, e 195, § 3º da Constituição Federal, restando 
classificada a Empresa:  - GEVALSON DE SOUZA DIS-
TRIBUIDORA EIRELI, que sagrou vencedora de todos os 
itens dos itens do Termo de Referência, no valor total de 
R$ 8.408,26 (Oito mil quatrocentos e oito reais e vinte e 
seis centavos).
Lavrando o presente Termo de Dispensa, que segue assina-
do, remetemos os autos à para Procuradoria Jurídica para 
parecer de homologação e Adjucação, se assim entende, 
nos termos da Lei 8.666/93, e suas modificações, bem como 
sua publicação.

Ji-paraná - RO, 26 de abril de 2019. 

3º SGT PM Alex Marcos da Silva
Presidente da AMT

Dec. nº 9443/GAB/PMJP/2018.

CONTRATO N°. 70/2019
PROCESSO N°192/2018/SEMSAU
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SE-
RINGUEIRAS/RO
CONTRATADA: MASCARELLO CARROCERIAS E 
ONIBUS LTDA
CNPJ: N° 05.440.065/0001-71 
OBJETO: O presente contrato visa o estabelecimento das 
regras, condições, direitos e obrigações, que constitui objeto 
deste contrato: CONTRATAÇAO DA EMPRESA QUALI-
FICADA NO PREAMBULO PARA FORNECIMENTO 
DE 01 (UM) VEICULO NOVO, TIPO MICRO-ÔNIBUS, 
PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, INCLUINDO 
O 1° (PRIMEIRO) EMPLACAMENTO EM NOME DO 
CONTRATANTE, COM RECURSOS DA PROPOSTA 
Nº 11465.675000/1170-01, DO FUNDO NACIONAL DE 
SAÚDE-MINISTÉRIO DA SAÚDE GOVERNO FEDE-
RAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE SERINGUEIRAS/RO, EM CONFORMIDADE 
COM ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES COMPLEMEN-
TARES DESCRITAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS E 
NOTA DE EMPENHO Nº.365/2019.
VALOR R$= 241.000,00 (duzentos e quarenta e um mil reais
PRAZO: O presente contrato vigorará pelo período de vigên-
cia da garantia não inferior a 12 (doze) meses, a contar da 
assinatura, sendo o mesmo o prazo para entrega do veículo 
de no máximo 60 (sessenta) dias consecutivos depois de 
solicitado pelo setor competente e assinatura do contrato.

SERINGUEIRAS/RO, 05  de abril de 2019.

ASSINAM
 
LEONILDE ALFLEN GARDA – PREFEITA
MARCEL LEME CRISTALADO – SECRETÁRIO
MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA – 
CONTRATADA

CONTRATO N°. 65/2019
PROCESSO N°1041/SEMSAU/2018
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SE-
RINGUEIRAS/RO
CONTRATADA: INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS 
EIRELI ME
CNPJ: N° 03.478.563/0001-88 
OBJETO: O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR 
OBJETO A CONTRATAÇAO DA EMPRESA QUALIFI-
CADA NO PREAMBULO PARA FORNECIMENTO DE 
03 (TRÊS) VEÍCULOS AMBULÂNCIA TIPO “A”,  PARA 
ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL JOEL PEREIRA 
SALGADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE SERINGUEIRAS/RO, COM RECURSOS 
MINISTÉRIO DA SAÚDE TERMO DE COMPROMISSO 
Nº 1101501712291927983 E Nº 1101501712291925488, 
EM CONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES E 
CONDIÇÕES COMPLEMENTARES DESCRITAS NO 
EDITAL E SEUS ANEXOS E  NOTAS DE EMPENHOS 
Nº. 372/2019 E Nº373/2019.
VALOR R$= 239.985,00 ( duzentos e trinta  e nove mil e 
novecentos e oitenta e cinco reais)
PRAZO: O presente contrato vigorará pelo período de vi-
gência da garantia não inferior a 12 (doze) meses, a contar 
da assinatura, sendo que o prazo para entrega dos veículos 
será no máximo 60 (sessenta) dias depois de solicitado pela 
SEMSAU e assinatura do contrato, não sendo admitida a 
entrega do objeto sem a emissão da Nota de Empenho.

SERINGUEIRAS/RO, 05  de abril de 2019.

ASSINAM
 
LEONILDE ALFLEN GARDA – PREFEITA
MARCEL LEME CRISTALADO – SECRETÁRIO
INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME – 
CONTRATADA
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Nº. 003/2019 
Ao Senhor: 

GERALDO MARTINS DE SOUZA 

 
 
 

Por ordem do Senhor Secretário Municipal de Administração do 
Município de Ji-Paraná-RO, o titular da Gerência Geral de Recursos Humanos, infra firmada. 

Considerando também, que foi encaminhada a notificação de 
comparecimento em 14/02/2019. 

Vimos através deste EDITAL DE COMPARECIMENTO, dirigido ao 
senhor GERALDO MARTINS DE SOUZA, brasileiro, servidor público, portador do RG n. 
234.376- SSP/RO e do CPF n. 191.566.182-04, ocupante do cargo efetivo de Motorista 
Veículos Pesados 40h matricula n. 10259, lotado na Secretaria Municipal de Administração 
cientifica-lhe que deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data da publicação 
deste EDITAL, comparecer na sede desta Gerência, localizada à Avenida 2 de Abril nº. 1701, 2º 
piso, Bairro Urupá, em Ji-Paraná-RO, para tomar conhecimento de sua situação e dos 
procedimentos necessários para regularização junto a Prefeitura Municipal. 
 

                                                 
Ji-Paraná-RO, 19 de fevereiro de 2019. 

 
 
 
 

Inês da Silva Primo  
 Gerente G. de R. Humanos Interinamente 

Dec. n. 10256/GAB/PMJP/2018 
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Nº. 003/2019 
Ao Senhor: 

GERALDO MARTINS DE SOUZA 

 
 
 

Por ordem do Senhor Secretário Municipal de Administração do 
Município de Ji-Paraná-RO, o titular da Gerência Geral de Recursos Humanos, infra firmada. 

Considerando também, que foi encaminhada a notificação de 
comparecimento em 14/02/2019. 

Vimos através deste EDITAL DE COMPARECIMENTO, dirigido ao 
senhor GERALDO MARTINS DE SOUZA, brasileiro, servidor público, portador do RG n. 
234.376- SSP/RO e do CPF n. 191.566.182-04, ocupante do cargo efetivo de Motorista 
Veículos Pesados 40h matricula n. 10259, lotado na Secretaria Municipal de Administração 
cientifica-lhe que deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data da publicação 
deste EDITAL, comparecer na sede desta Gerência, localizada à Avenida 2 de Abril nº. 1701, 2º 
piso, Bairro Urupá, em Ji-Paraná-RO, para tomar conhecimento de sua situação e dos 
procedimentos necessários para regularização junto a Prefeitura Municipal. 
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Ativo Nota 
Explicativa 2018

2017 
Reapresentado

Passivo e patrimônio líquido Nota 
Explicativa 2018

2017 
Reapresentado 2018

2017 
Reapresentado

Circulante Circulante Lucro líquido do exercício 10.901.943    9.522.776            
Caixa e equivalentes de caixa 3 24.774.901        26.502.218        Fornecedores 12 5.145.387            1.966.176              Realização da reserva de ágio (Nota 20(c)) 10.036.551      7.527.417              
Clientes 4 27.993.838        25.158.562        Empréstimos e financiamentos 13 19.626.356          19.805.600             Total do resultado abrangente do exercício 20.938.494    17.050.193          
Estoques 5 11.728.251        4.228.705         Obrigações tributárias 14 1.007.679            1.012.722              

Tributos a recuperar 6 5.305.317          6.010.167         Obrigações trabalhistas
15

2.297.683            1.997.261              
2018

2017 
Reapresentado

Outros créditos 7 969.279             646.492            Adiantamentos de clientes 16 3.318.693            2.088.441              Das atividades operacionais
70.771.586      62.546.144     Comissões a pagar 17 2.390.572            2.194.592              Lucro líquido do exercício 10.901.943      9.522.776              

Não circulante Provisão para riscos processuais 18 435.642               177.276                 
Outros créditos 151.737             -                   34.222.012        29.242.068          Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas 
Tributos diferidos 8 32.618.791        43.471.688        Não circulante pelas atividades operacionais:
Investimentos 9 253.335             223.424            Empréstimos e financiamentos 13 39.421.389          57.149.665             Provisão/(Reversão) de perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa 95.833            (289.818)                
Imobilizado 10 23.025.198        21.281.402        Partes relacionadas 19 60.177.814          58.854.358             Tributos diferidos 10.852.898      7.355.672              
Intangível 11 161.783.920       161.604.843      99.599.203        116.004.023        Depreciação e amortização 2.870.734        2.708.799              

217.832.981    226.581.357   Patrimônio líquido 20 Encargos financeiros sobre empréstimos bancários e passivos com partes relacionadas 8.032.458        7.297.485              
Capital social 97.009.181          97.009.181             Provisão para riscos processuais 258.366           177.276                 
Reservas de capital 32.618.793          42.655.344             33.012.232    26.772.190          
Reserva legal -                      729.562                 Redução/(aumento) em ativos
Reservas de incentivos fiscais 25.155.378          3.487.322              Clientes        (2.931.109)                2.173.104 

154.783.352      143.881.409        Estoques        (7.499.546)                1.133.641 

Tributos a recuperar            704.850              (3.956.207)

Outros créditos           (474.524)                 (240.315)
Total do ativo 288.604.567    289.127.501   Total do passivo e do patrimônio líquido 288.604.567      289.127.501        Aumento/(redução) em passivos

Fornecedores         3.179.211                   (16.271)
Nota 

Explicativa 2018
2017 

Reapresentado
Nota 

Explicativa 2018
2017 

Reapresentado Obrigações tributárias              (5.043)              (2.441.854)

Receita líquida de vendas 21 122.539.444       109.746.279      Despesas financeiras (8.418.036)           (8.280.140)             Obrigações trabalhistas            300.422                1.049.625 

(-) Custo dos produtos vendidos 22 (88.405.698)       (74.476.351)      Receitas financeiras 2.060.923            1.760.916              Adiantamentos de clientes         1.230.252                   544.269 

(=) Lucro bruto 34.133.746      35.269.928     (=) Resultado financeiro líquido 25 (6.357.113)        (6.519.224)           Comissões a pagar            195.980                   298.698 

(+/-) Despesas/receitas operacionais (=) Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 21.754.841        16.878.447          Caixa líquido das atividades operacionais 27.712.725    25.316.880          
Gerais e administrativas 23 (37.330.160)       (33.625.690)      Imposto de Renda e Contribuição Social Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Tributárias 23 (252.954)            (377.228)           (-) Correntes -                      -                        Aquisição de investimentos (29.911)           (47.307)                  
Depreciações e amortizações 23 (805.508)            (981.670)           (+/-) Diferidos 8 (10.852.898)         (7.355.671)             Aquisição de ativo imobilizado (4.662.611)      (1.826.887)             
Outras receitas (despesas) operacionais 21 32.366.830        23.112.331        (=) Imposto de Renda e Contribuição Social 26 (10.852.898)      (7.355.671)           Aquisição de intangível (203.464)         (35.942)                  
(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro 28.111.954      23.397.671     (=) Lucro líquido do exercício 10.901.943        9.522.776            Baixa de Goodwill -                  1.059.984              

Baixa de ativo imobilizado 72.467            73.126                   
Caixa líquido das atividades de investimentos (4.823.519)    (777.026)              
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Saldos em 31 de dezembro de 2016 (Reapresentados) 43.099.990     -                       -                       272.154                                                                        (997.959)            42.374.185          Pagamento de juros, empréstimos e financiamentos (24.616.523)     (6.818.030)             
Incorporação reversa (Notas 1 e 20 (a)) 53.909.191       50.543.152        -                       -                                                                                    (12.107.499)         92.344.844             Capital advindo da incorporação da Engenho de Dentro -                  759.997                 
Lucro líquido do exercício -                      -                       -                       -                                                                                    9.522.776            9.522.776              Distribuição de lucros -                  -                        
Constituição da reserva legal -                      -                       729.562            -                                                                                    (729.562)              -                        Caixa líquido das atividades de financiamentos (24.616.523)  (6.058.033)           
Constituição da reserva de incentivos fiscais (Nota 20 (b)) -                      -                       -                       11.285.686                                                                     (11.285.686)         -                        Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (1.727.317)    18.481.821          

Realização da reserva de ágio (Nota 20 (c)) -                      (7.527.417)         -                       -                                                                                    7.527.417            -                        Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 26.502.218      8.020.397              
Redução da reserva por ajuste no preço de aquisição da empresa pós incorporação -                      (360.391)            -                       -                                                                                    -                      (360.391)                Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 24.774.901      26.502.218             
Uso da reserva de lucros para absorção de prejuízos -                      -                       -                       (8.070.518)                                                                     8.070.518            -                        Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (1.727.317)    18.481.821          

Saldos em 31 de dezembro de 2017 (Reapresentados) 97.009.181     42.655.344      729.562           3.487.322                                                                     0                        143.881.409        

Lucro líquido do exercício -                      -                       -                       -                                                                                    10.901.943          10.901.943             
Constituição da reserva legal -                      -                       -                       -                                                                                    -                      -                        
Constituição da reserva de incentivos fiscais (Nota 20 (b)) -                      -                       -                       32.183.985                                                                     (32.183.985)         -                        
Realização da reserva de ágio (Nota 20 (c)) -                      (10.036.551)       -                       -                                                                                    10.036.551          -                        Moacir Fabiano da Silva
Redução da reserva por ajuste no preço de aquisição da empresa pós incorporação -                      -                       -                       -                                                                                    -                      -                        Diretor Vice-Presidente
Uso da reserva de lucros para absorção de prejuízos -                      -                       (729.562) (10.515.929)                                                                    11.245.491          -                        

Saldos em 31 de dezembro de 2018 97.009.181     32.618.793      -                   25.155.378                                                                   -                     154.783.352        

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em reais)

Contador CRC RO 001412/O-1
Djalma Bernardo Velozo

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

Reservas de incentivos fiscais
Lucros/Prejuízos 

acumulados Total

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Bigsal - Indústria e Comércio de Suplementos para Nutrição Animal S.A.
CNPJ/MF n°05.647.897/0001-63

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Na forma do artigo 176 da Lei nº 6404/76, e em conformidade com o Estatuto Social desta Companhia, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, expressas em Reais. Colocamo-nos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais que se 

façam necessários.                                                                                               A Administração

Reserva legalCapital social
Reservas de 

capital

Balanços Patrimoniais

Demonstrações dos Resultados
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1. Informações gerais 
  
A Bigsal - Indústria e Comércio de Suplementos para Nutrição Animal S.A. é uma 
sociedade por ações com sede na Rodovia BR 364, KM 8, Lote 37-A, Secção C, 
zona rural do município de Ji-Paraná, Estado de Rondônia. 
 
Em 31 de março de 2017, foi realizada a incorporação reversa da controladora 
Engenho de Dentro Participações Ltda. pela Sociedade, de modo que o controle 
da Sociedade agora é detido pela Joatinga Participações S.A.  
 
A Sociedade tem como principais atividades a produção e comercialização de 
suplementos para nutrição animal, com um portfólio que abrange de 
suplementos minerais a rações balanceadas para ruminantes, peixes, equinos, 
animais de companhia, entre outros. 
 
As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria em 18 de fevereiro 
de 2019. 
 
 

2. Resumo das principais práticas contábeis 
 

As demonstrações contábeis foram preparadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPCs).  
 
As principais políticas contábeis adotadas na preparação dessas demonstrações 
contábeis estão descritas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo 
consistente em todos os exercícios. 

 
2.1. Base de preparação 

 
A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas 
estimativas críticas. Este fato também exige que a Administração da 
Sociedade exerça uma maior capacidade de julgamento na aplicação das 
políticas contábeis. 
 
Como o julgamento da Administração envolve a determinação de 
estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros, os 
resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas. Na 
preparação das demonstrações contábeis, a Sociedade adotou algumas 
variáveis e premissas derivadas de sua experiência histórica, dentre 
outros fatores que entende como razoáveis e relevantes. Os resultados 
poderiam ser distintos dos estimados sobre premissas, variáveis ou 
condições diferentes, mas as áreas onde julgamentos e estimativas 
significativos foram feitos na preparação de tais demonstrações 
contábeis e seus efeitos referem-se a: 
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▪ Perdas esperadas em créditos de liquidação duvidosa (Nota 
Explicativa nº 4) 

▪ Provisão para contingências (Nota Explicativa nº 18); 
 

No entendimento da administração da Sociedade, os assuntos acima não 
apresentam risco significativo de causar um ajuste relevante nos valores 
contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social. 
 

2.2. Reapresentação das demonstrações contábeis anteriormente 
apresentadas 

 
Embora para fins contábeis o ágio (goodwill) não seja amortizado, o art. 
433, do Decreto nº 9.580, de 2018 (Lei nº 12.973, de 2014, Art. 22) 
permite excluir, para fins de apuração do lucro real dos períodos de 
apuração subsequentes, o saldo do referido ágio existente na 
contabilidade na data da incorporação à razão de 1/60 avos, no máximo, 
para cada mês do período de apuração.  No entanto, a Administração da 
Sociedade identificou que, na apuração do lucro real do ano calendário 
2017, a referida exclusão se deu em valor inferior à razão de 1/60 avos 
para cada mês do período de apuração e, consequentemente, a redução 
dos impostos diferidos ativos (IRPJ e CSLL), também foi reconhecida 
contabilmente em valor inferior. Na apuração do lucro real original foi 
excluído um montante de R$ 7.232.196,05 quando poderia ter sido 
excluído 9/60 avos, utilizando a razão de 1/60 avos para cada mês do 
período de apuração, equivalente ao montante de R$ 22.139.450,66. Em 
consequência a esta alteração, os impostos diferidos foram calculados e 
contabilizados no montante de R$ 5.068.467. 

De acordo com o CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e 
Retificação de Erro, para a correção de erros de exercícios anteriores, 
se faz necessária a reapresentação das demonstrações financeiras do 
exercício original onde ocorreu o evento, demonstrando-se os efeitos dos 
ajustes, para que sejam preservados os impactos econômicos e a 
comparabilidade das demonstrações financeiras. Desta forma, a 
Sociedade está reapresentando as demonstrações financeiras para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2017, alocando os ajustes no ano 
base correspondente à redução dos impostos diferidos ativos. 
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Sumário dos efeitos da reclassificação nos principais grupos de ativo, 
passivo e resultado das demonstrações financeiras condensadas, são 
apresentadas a seguir: 

 
 2017 

 
Anteriormente 
apresentado Ajuste Reapresentado 

Total do ativo circulante 61.273.662 - 61.273.662 
Total do ativo não circulante 231.649.827 (5.068.467) 226.581.360 
Total do passivo circulante 27.969.585 - 27.969.585 
Total do passivo não circulante 116.004.023 - 116.004.023 
Patrimônio líquido 148.949.881 (5.068.467) 143.881.414 
Reserva de ágio 47.723.808 (5.068.467) 42.655.341 
Lucro líquido do exercício 14.591.243 (5.068.467) 9.522.776 
    

 
2.3. Mudanças nas políticas contábeis e divulgações 

 
a) Novas normas, interpretações e alterações com aplicação efetiva 

após 01 de janeiro de 2019 
 
CPC 06 Operações de Arrendamento Mercantil  
 
IFRS 16 /CPC  06(R2) – Arrendamento mercantil-IFRS 16, esta nova 
normaestabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, 
apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e 
exigeque os arrendatários contabilizem todos os arrendamentos 
conforme um único modelo de balanço patrimonial, similar à 
contabilização de arrendamentos financeiros nos moldes do CPC 06 (R1), 
podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos 
de curto prazo ou debaixo valor. Na data de início de um arrendamento, 
o arrendatário reconhece um passivo para efetuar ospagamentos (um 
passivo de arrendamento) e um ativo representando o direito de usar o 
ativo objeto durante o prazo do arrendamento (um ativo de direito de 
uso). Os arrendatários devem reconhecer separadamente as despesas 
com juros sobre o passivo de arrendamento e a despesa de depreciação 
do ativo de direito de uso. Os critérios de reconhecimento e mensuração 
dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores 
ficam substancialmente mantidos.  
 
O IFRS 16 entra em vigor para o exercício iniciado em 1 de janeiro de 
2019 e substitui a IAS 17 – Operações de Arrendamento Mercantil e 
correspondentes interpretações. A Companhia não identificou ajustes 
relevantes da adoção do novo pronunciamento.  
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IFRIC 23 / ICPC 22 –Incertezas sobre tratamento de tributos sobre o 
lucro  
 
Esta interpretação esclarece como aplicar os requisitos de 
reconhecimento e mensuração do CPC32 quando houver incerteza sobre 
os tratamentos de imposto de renda. Nessas circunstâncias, a entidade 
deve reconhecer e mensurar o seu ativo ou passivo fiscal, corrente ou 
diferido, aplicando os requisitos do CPC 32 / IAS 12 com base no lucro 
tributável (perda fiscal), nas bases fiscais, nas perdas fiscais não 
utilizadas, nos créditos fiscais não utilizados e nas alíquotas fiscais, 
determinados com base nesta interpretação. Esta interpretação estará 
em vigor a partir de 1 de janeiro de 2019, mas são disponibilizadas 
determinadas isenções de transição. A Companhia opera em um 
ambiente tributário multinacional complexo e está em fase de conclusão 
dos estudos sobre o tema, mas não espera ter impactos com a aplicação 
da Interpretação. Não existem outras normas, alterações e 
interpretações de normas emitidas e ainda não adotadas que possam, na 
opinião da Administração, ter impacto significativo no resultado ou no 
patrimônio líquido divulgado pela Companhia.  
 

2.4. Caixa e equivalentes de caixa 
 

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a 
compromissos de caixa de curto e de médio prazo, investimentos ou 
outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações 
financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou 
considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante 
conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de 
mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, 
acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não 
excedem o seu valor de mercado ou de realização. 

 
2.5. Clientes 

 
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de 
clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da 
Sociedade. 
 
Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos (ou outro 
que atenda o ciclo normal da Sociedade), as contas a receber são 
classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no 
ativo não circulante. 
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Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo 
circulante, a menos que a Sociedade tenha um direito incondicional de 
diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do 
balanço. 

 
2.12. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 

Reconhecidas quando a Sociedade tem uma obrigação presente ou não 
formalizada como resultado de eventos passados, sendo provável que 
uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e o valor 
possa ser estimado com segurança. As provisões são quantificadas ao 
valor presente do desembolso esperado para liquidar a obrigação, sendo 
utilizada a taxa adequada de desconto de acordo com os riscos 
relacionados ao passivo. 

São atualizadas até as datas dos balanços pelo montante estimado das 
perdas prováveis, observadas suas naturezas e apoiadas na opinião dos 
assessores legais da Sociedade. Os fundamentos e a natureza das 
provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão descritos na 
Nota Explicativa nº 18. 

2.13. Imposto de Renda e Contribuição Social  
 

O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) são calculados com base no lucro tributável, aplicando-se a 
alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10%, para o IRPJ e 9% para a 
CSLL. A Sociedade possui incentivo fiscal aprovado pela SUDAM, que 
consiste na redução de 75% do imposto de renda devido, calculado com 
base no lucro da exploração. 

 
2.14. Reconhecimento da receita 

 
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a 
receber pela comercialização de produtos no curso normal das atividades 
da Sociedade. 
 
A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos 
abatimentos e dos descontos.  
 
A Sociedade reconhece a receita quando o valor da receita pode ser 
mensurado com segurança e é provável que benefícios econômicos 
futuros fluam para a entidade. 
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Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo 
circulante, a menos que a Sociedade tenha um direito incondicional de 
diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do 
balanço. 
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As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo 
valor justo, menos as perdas estimadas das contas a receber 
(impairment). Na prática são normalmente reconhecidas ao valor 
faturado, ajustado pela provisão para impairment, se necessária. 

 
2.6. Perdas Esperadas em Créditos de Liquidação Duvidosa (PECLD) 

 
As Perdas Esperadas em Créditos de Liquidação Duvidosa das contas a 
receber são calculadas com base na análise do "aging list", provisionando 
os itens de longa data, mas também considerando as perdas avaliadas 
como prováveis, cujo montante é suficiente para cobrir eventuais perdas 
na realização das contas a receber, com base nos históricos de perdas. 
 
As despesas com a constituição da Perda Estimada com Crédito de 
Liquidação Duvidosa são registradas na rubrica “Despesas Gerais e 
Administrativas” na demonstração do resultado. Quando não existe 
expectativa de recuperação destes créditos, os valores creditados na 
rubrica “Perda esperada com crédito de liquidação duvidosa” são 
revertidos contra a perda constituída. 

 
2.7. Estoques 

 
A partir de 2017, a Sociedade implementou sua contabilidade de custos, 
adotando o custeio por absorção e valorando seus estoques com base no 
método de custo médio ponderado. 
 

2.8. Imobilizado 

Avaliado ao custo de aquisição e/ou construção, acrescido de juros 
capitalizados durante o período de construção, quando aplicável para 
casos de ativos qualificáveis, e reduzido pela depreciação acumulada e 
pelas perdas por “impairment”, quando aplicável. 

Em decorrência da incorporação reversa, mencionada na Nota 1, ocorrida 
em 31 de março de 2017, a partir de 1º de abril de 2017, os saldos 
contábeis líquidos, em 31 de dezembro de 2016, das edificações, e sua 
respectiva mais-valia recebida na incorporação, passaram a ser 
depreciadas à taxa de 5% a.a. e das máquinas e equipamentos, e sua 
respectiva mais-valia, à taxa equivalente à vida útil remanescente fixada 
no respectivo laudo de avaliação. 
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Receita financeira 
 
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando 
o método da taxa efetiva de juros. 

  
2.15. Subvenções governamentais 

 
As subvenções governamentais recebidas por meio da SUDAM e do 
Governo do Estado de Rondônia são reconhecidas no resultado após a 
Sociedade satisfazer determinados critérios no programa e conforme 
estabelecido no Pronunciamento Técnico CPC 07 (R1) - Subvenção e 
Assistência Governamental. 

 
 

3. Caixa e equivalentes de caixa 
 

  2018  2017 
Caixa  50.846  35.501 
Bancos conta moviment  1.587.401  1.116.215 
Aplicações financeiras   23.136.654  25.350.502  

 24.774.901  26.502.218 
 
As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos 
Bancários e títulos emitidos e compromissados pelas instituições financeiras de 
primeira linha, cujo rendimento está atrelado à variação do Certificado de 
Depósito Interbancário (CDI), e possuem liquidez imediata. A receita gerada por 
estes investimentos é registrada como receita financeira pelo regime de 
competência.  

 
Instituição Financeira 

 
CDI 

 
Total geral (R$) 

BASA 
 

100% 
 

736.362 
Bradesco 

 
96,75% a 98% 

 
7.114.113 

Safra 
 

99,4% a 100,10% 
 

8.220.984 
Santander 

 
100% 

 
3.506.829 

Votorantim 
 

99% a 100,10% 
 

3.557.866 
Jicred 

 
100% 

 
500 

Total 
 

 
 

23.136.654 
 
 
4. Clientes 
  

 2018 
 2017  

(reapresentado) 
Clientes  28.113.584  25.187.713 
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa  (119.746)  (29.151) 
  27.993.838  25.158.562 
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A depreciação dos demais ativos é calculada pelo método linear, como 
segue:  

            Ao ano 
Edificações           4% 
Máquinas e equipamentos           10% 
Veículos           20 a 25% 
Móveis e utensílios           10% 
Equipamentos de informática           20% 

 
Em dezembro de 2017, foi implantado um sistema de controle 
patrimonial dos bens que compõem o ativo imobilizado, permitindo dessa 
forma o controle individual da depreciação. 
 
Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o valor 
da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na 
demonstração do resultado. 

 
2.9. Intangível 

 
Substancialmente composto por mais valia de marcas e ágio, que 
possuem vida útil indeterminada e são mantidos no ativo da Sociedade 
pelo custo menos a provisão para perda por redução ao valor recuperável 
(impairment), se necessária.  

 
2.10. Fornecedores 

 
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou 
serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos 
negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento 
for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar 
são apresentadas como passivo não circulante.  

 
2.11. Empréstimos e financiamentos 

 
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo 
valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer 
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e 
o valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado 
durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando 
o método da taxa efetiva de juros. 
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Abertura por vencimento dos valores vencidos e a vencer: 
 

Aging list 
 

A vencer 
 

Vencido 
 

Total geral 
Entre 1 a 30 dias 

 
9.602.777  1.867.212  11.469.989 

Entre 31 e 60 dias 
 

7.313.996  143.822  7.457.818 
Entre 61 e 90 dias 

 
5.035.369  62.164  5.097.533 

Entre 91 e 180 dias 
 

3.708.653  47.296  3.755.949 
Entre 181 dias e 360 dias 

 
210.462  119.746  330.208 

Acima de 360 dias 
 

2.087  -  2.087 
Total 

 
25.873.344  2.240.240  28.113.584 

 
A estimativa de perdas esperadas em contas a receber (PECLD) foi feita com 
base no histórico de perdas da Sociedade, levando em consideração também 
aqueles clientes que não possuem garantias reais. A estimativa elaborada pela 
Administração é considerada suficiente para cobrir eventuais perdas futuras de 
contas a receber. 
 
Movimentação da conta Perdas esperadas em créditos de liquidação duvidosa: 
   

2018  2017 
Saldos iniciais 

 
(29.151)  (318.969) 

       
Adições  

 
(113.259)  - 

Baixas 
 

22.664  289.818 
       
Saldos finais 

 
(119.746)  (29.151) 

 
 
5. Estoques 
 

  2018  2017 
Produtos acabados  593.187  590.636 
Insumos  11.094.680  3.636.180 
Produtos em elaboração  40.384  1.889  

 11.728.251  4.228.705 

 
 
6. Tributos a recuperar 
   

2018 
 

2017 
ICMS a recuperar 

 
4.985.803 

 
3.174.028 

PIS a recuperar  1.334  21.364 
COFINS a recuperar  6.148  97.668 
Imposto de renda a recuperar  312.032  1.244.331 
Contribuição social a recuperar  -  1.472.776   

5.305.317 
 

6.010.167 
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IFRIC 23 / ICPC 22 –Incertezas sobre tratamento de tributos sobre o 
lucro  
 
Esta interpretação esclarece como aplicar os requisitos de 
reconhecimento e mensuração do CPC32 quando houver incerteza sobre 
os tratamentos de imposto de renda. Nessas circunstâncias, a entidade 
deve reconhecer e mensurar o seu ativo ou passivo fiscal, corrente ou 
diferido, aplicando os requisitos do CPC 32 / IAS 12 com base no lucro 
tributável (perda fiscal), nas bases fiscais, nas perdas fiscais não 
utilizadas, nos créditos fiscais não utilizados e nas alíquotas fiscais, 
determinados com base nesta interpretação. Esta interpretação estará 
em vigor a partir de 1 de janeiro de 2019, mas são disponibilizadas 
determinadas isenções de transição. A Companhia opera em um 
ambiente tributário multinacional complexo e está em fase de conclusão 
dos estudos sobre o tema, mas não espera ter impactos com a aplicação 
da Interpretação. Não existem outras normas, alterações e 
interpretações de normas emitidas e ainda não adotadas que possam, na 
opinião da Administração, ter impacto significativo no resultado ou no 
patrimônio líquido divulgado pela Companhia.  
 

2.4. Caixa e equivalentes de caixa 
 

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a 
compromissos de caixa de curto e de médio prazo, investimentos ou 
outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações 
financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou 
considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante 
conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de 
mudança de valor, os quais são registrados pelos valores de custo, 
acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não 
excedem o seu valor de mercado ou de realização. 

 
2.5. Clientes 

 
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de 
clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da 
Sociedade. 
 
Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos (ou outro 
que atenda o ciclo normal da Sociedade), as contas a receber são 
classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no 
ativo não circulante. 
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7. Outros créditos  
   

2018 
 

2017 
Adiantamentos a fornecedores 

 
815.293 

 
480.617 

Adiantamentos de salários  47.476  8.684 
Adiantamentos de férias  7.544  5.455 
Depósitos restituíveis  151.737  151.737 
Despesas antecipadas  98.966  -   

1.121.016 
 

646.493 

 
Circulante 969.279  646.493 
Não Circulante 151.737  - 

 
 
8. Tributos diferidos 
 

  2018  
2017  

(reapresentado) 
IRPJ diferido  23.984.405  31.964.477 
CSLL diferida  8.634.386  11.507.212 
  32.618.791  43.471.689 

 

  
Base de 
Cálculo  Alíquota 

 
2018  

Ágio por rentabilidade futura  147.596.338  34%  50.182.755 
(-) Amortização fiscal do Goodwill  (51.658.718)  34%  (17.563.964) 
      32.618.791 

 

  
Base de 
Cálculo  Alíquota 

 
2017  

Ágio por rentabilidade futura  147.596.338  34%  50.182.755 
(-) Amortização fiscal do Goodwill  (22.139.451)  34%  (7.527.413) 
Provisão  para Comissões  2.194.592  34%  746.162 
PECLD  29.151  34%  9.911 
Provisão de Contingências  177.276  34%  60.274 
      43.471.688 

 
Em 31 de março de 2017 a administração da Sociedade registrou imposto de 
renda e contribuição social diferidos ativo sobre o ágio (goodwill), mencionado 
na Nota 11, recebido na incorporação reversa da antiga controladora Engenho 
de Dentro Participações Ltda., mencionada na Nota 1. 
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Embora para fins contábeis o ágio (goodwill) não seja amortizado, para fins 
fiscais a amortização é permitida para o cálculo do lucro real. A administração 
da Sociedade concluiu que o ágio atende aos requisitos da legislação fiscal 
vigente, que permite a amortização dedutível de até 1/60 avos por mês, para 
fins de Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL). Assim, a 
amortização somente para fins fiscais gera uma diferença temporária entre o 
lucro contábil e o lucro fiscal, que, nos termos do CPC 32, requer o 
reconhecimento do efeito tributário no resultado do exercício. Dessa forma, 
após a retificação do erro, foram transferidos para o resultado do exercício de 
2017, R$ 5.534.863 e R$ 1.992.551 relativos a Imposto de Renda e Contribuição 
Social diferidos, respectivamente. 

 
 
9. Investimentos 
 

  2018  2017 
Emprecred  243.487  202.857 
Cooperativa Mista Agroindustrial de Vilhena Ltda - Coopervil  -  1.000 
JI-Cred  9.848  9.567 
Títulos de capitalização  -  10.000 
  253.335  223.424 

 
 
10. Imobilizado 
 

  2018  2017 
Terrenos  8.000.100   8.000.100 
Edificações e construções  6.171.030   5.141.793 
Edificações e construções – mais-valia  1.124.236   1.124.236 
Máquinas e equipamentos  5.138.523   3.419.268 
Máquinas e equipamentos – mais-valia  2.996.407   3.000.595 
Veículos  6.036.889   5.269.627 
Móveis, utensílios e instalações  257.307   187.301 
Computadores e periféricos  446.573   327.077 
Adiantamento a Fornecedor  554.500   
Dep. acum. edificações e construções  (539.704)  (265.595) 
Dep. acum. edificações e construções – mais-valia  (170.233)  (114.021) 
Dep. acum. máquinas e equipamentos  (1.401.524)  (598.565) 
Dep. acum. máquinas e equipamentos – mais-valia  (1.389.240)  (574.898) 
Dep. acum. Veículos  (3.939.238)  (3.454.226) 
Dep. acum. móveis, utensílios e instalações  (81.461)  (60.349) 
Dep. acum. computadores e periféricos  (178.966)  (120.941) 
  23.025.198  21.281.402 
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Movimentação do ativo imobilizado: 
 

Descrição  2017  Adições  Baixas  2018 
Terrenos – mais-valia  8.000.100  -  -  8.000.100  
Edificações e construções  5.141.793  1.029.237   -  6.171.030  
Edificações e construções – mais-valia  1.124.236  -  -  1.124.236  
Máquinas e equipamentos  3.419.268  1.834.903   (115.648)  5.138.523  
Máquinas e equipamentos – mais-valia  3.000.595  -  (4.188)  2.996.407  
Veículos  5.269.627  1.051.964   (284.702)  6.036.889  
Móveis, utensílios e instalações  187.301  72.511   (2.505)  257.307  
Computadores e periféricos  327.077  119.496   -  446.573  
Adiantamento a Fornecedor  -  554.500  -  554.500 
Total Custo  26.469.997  4.662.611  (407.043)  30.725.565 
           
Dep. acum. edificações e construções  (265.595)  (274.109)    (539.704) 
Dep. acum. edif. e const. – mais-valia  (114.021)  (56.212)    (170.233) 
Dep. acum. máquinas e equipamentos  (598.565)  (844.195)  41.236   (1.401.524) 
Dep. acum. máq. e equip. – mais-valia  (574.898)  (830.661)  16.319   (1.389.240) 
Dep. acum. Veículos  (3.454.226)  (760.973)  275.960   (3.939.238) 
Dep. acum. móveis, utens. e inst.  (60.349)  (22.173)  1.061   (81.461) 
Dep. acum. comp. e periféricos  (120.941)  (58.025)     (178.966) 
Total Depreciação Acumulada  (5.188.595)  (2.846.348)  334.576  (7.700.368) 
           
Total Líquido  21.281.402  1.816.262  (72.467)  23.025.198 

 
Quando da aquisição das quotas de capital da Sociedade pela Engenho de 
Dentro, ocorrida em 21 de dezembro de 2016, foi realizado um trabalho 
relacionado à avaliação da alocação do preço de compra (“Purchase Price 
Allocation”). O terreno e as edificações foram avaliados pela firma 
especializada Bela Vista Imóveis Ltda. e as máquinas e equipamentos foram 
avaliados pela firma especializada Soares Industrial Ltda., para se apurar os 
respectivos valores justos. A partir da comparação do total dos valores 
avaliados e o total dos saldos contábeis líquidos dos bens avaliados chegou-se a 
seguinte mais-valia: 

Terrenos 8.000.100 
Edificações 1.124.236 
Máquinas e equipamentos 3.000.595 
 
Em decorrência da incorporação reversa, mencionada na Nota 1, ocorrida em 
31 de março de 2017, os valores de mais-valia acima foram adicionados ao ativo 
imobilizado da Sociedade. 
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11. Intangível 
 

  2018  2017 
Licenças de uso de sistemas  283.384  191.039 
Amortização acumulada licenças de uso de sistemas  (42.920)  (18.534) 
Marcas – mais valia  13.836.000  13.836.000 
Ágio por rentabilidade futura (Goodwill)  147.596.338  147.596.338 
Desenvolvimento de Produtos (P&D)  111.119  - 
  161.783.920  161.604.843 

 
Em 31 de março de 2017 a administração da Sociedade recebeu mais valia de 
marcas e ágio por rentabilidade futura (Goodwill) pela incorporação reversa da 
antiga controladora Engenho de Dentro Participações Ltda., mencionada na 
Nota 1. 
 
A Sociedade efetuou o teste de recuperabilidade do ativo intangível, conforme 
previsto no CPC 01 e não identificou necessidade de provisão. 
 
 

12. Fornecedores 
 

  2018  2017 
Fornecedores  5.145.387  1.966.176 
  5.145.387  1.966.176 

 
Devido ao fato dos pagamentos serem realizados em curtíssimo prazo, e por não 
haver juros implícitos ou explícitos, a Sociedade não adota o ajuste a valor 
presente. 
 
 

13. Empréstimos e financiamentos 
 

  Taxa média  2018  2017 
Emprecred    -  6.646 
Banco Mercedes-Benz S.A.  6% a 16% a.a.  181.478  390.980 
Caixa Econômica Federal  3% a 6,5% a.a.  286.694  457.562 
Banco Bradesco S.A.  3% a.a.  -  52.127 
Banco Rodobens S.A.  3% a 8,4% a.a.  431.495  740.187 
Banco da Amazônia S.A  3% a.a  1.494.492  - 
Banco Votorantim S.A.  CDI+ 3,8% a.a.    28.225.672  37.651.702 
Banco Bradesco S.A.  CDI+ 3,8% a.a.  28.427.914  37.656.061 

    59.047.745  76.955.265 
       
Circulante    19.626.356  19.805.600 
Não circulante    39.421.389  57.149.665 
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O EBITDA e o EBITDA Ajustado, não são medidas reconhecidas pelas práticas 
contábeis adotadas no Brasil, nem pelas IFRS’s, não representando o fluxo de 
caixa para os períodos indicados e não devem ser considerados como 
indicadores de desempenho operacional ou como substitutos para o fluxo de 
caixa como forma de medir a liquidez. O EBITDA Ajustado não tem um 
significado padrão e o cálculo do EBITDA Ajustado da Sociedade pode não ser 
comparável ao EBITDA ou ao EBITDA Ajustado de outras sociedades. 
 

 
2018  2017 

Reapresentado 
 2017  Var. % 

Lucro líquido 10.901.943  14.591.243  14.591.243  -25,28% 
Resultado financeiro e (+/-) Outras 
receitas e despesas 

6.020.457  6.040.584  6.519.224  -0,33% 

Impostos sobre o lucro 10.852.898  2.287.204  2.287.204  374,51% 
Depreciação e amortização nas 
despesas 

805.508  586.909  586.909  37,25% 

Depreciação no custo dos produtos 
vendidos 

1.931.904  1.647.495  1.647.495  17,26% 

EBITDA 30.512.710  25.153.435  25.632.075  21,31%         
Consultorias 3.070.647  3.201.780  3.201.780  -4,10% 
Cut-off de receitas e custos 0  1.225.686  1.225.686  -100,00% 
Doações 1.101.000  1.184.000  1.184.000  -7,01% 
Descontos comerciais 489.239  505.296  505.296  -3,18% 
Provisão para riscos processuais 269.984  177.276  177.276  52,30% 
Resultado na baixa de ativos 
imobilizados 

0 

 

               -    
 

(478.640) 
 

 

Despesas com bônus de admissão 0 
 

175.000  175.000  -100,00% 
EBITDA Ajustado 35.443.580 

 
31.622.473  31.622.473  12,08% 
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Risco de crédito 
 
A Sociedade estabeleceu uma política de crédito para que a idoneidade 
de cada cliente novo seja analisada individualmente antes que o 
pagamento-padrão e os termos e condições de entrega sejam propostos 
pela Sociedade. A revisão da Sociedade inclui análises externas, quando 
disponível, e referências bancárias, em alguns casos. Os limites de 
compra são estabelecidos para cada cliente, o que representa o máximo 
valor disponível que não exige aprovação do Comitê de Gestão de Risco. 
 
Risco de liquidez 
 
Risco de liquidez é o risco em que a Sociedade irá encontrar dificuldades 
em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros 
que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo 
financeiro. A abordagem da Sociedade na administração de liquidez é de 
garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para 
cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de 
estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a sua 
reputação.  

 
28. Seguros 
 

A Sociedade adota uma política de seguros que considera, principalmente, a 
concentração de riscos e sua relevância, contratados em montantes 
considerados suficientes pela Administração, levando em consideração a 
natureza de suas atividades e a orientação de seus consultores de seguros. 

 
 

29. EBITDA e EBITDA ajustado (não auditado) 
 

Conforme demonstrado no quadro a seguir, a Sociedade calcula o EBITDA como 
sendo o lucro ou prejuízo líquido antes do resultado financeiro líquido, 
imposto de renda e contribuição social, depreciação e amortização, sendo 
uma medida normalmente utilizada por investidores e analistas de mercado. A 
Administração da Sociedade entende que o EBITDA Ajustado é um indicador 
mais apropriado para analisar o desempenho econômico-operacional da 
Sociedade em uma base comparativa, sem que esteja afetado por itens não 
recorrentes 
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS  
 
 
 
Aos 
Administradores e Quotistas da 
BIGSAL - Indústria e Comércio de Suplementos para Nutrição Animal S.A. 
Ji-Paraná - RO 
 
 
Opinião sobre as demonstrações contábeis 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da BIGSAL - Indústria e Comércio de Suplementos para 
Nutrição Animal S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 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 BIGSAL - Indústria e Comércio de 
Suplementos Para Nutrição Animal 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 sobre as demonstrações contábeis 
 
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 
 
Reapresentação dos valores correspondentes 
 
Como parte de nossos exames das demonstrações contábeis de 2018, examinamos também as 
reapresentações descritas na Nota Explicativa nº 2.2, que foram efetuadas para ajustar os saldos nas 
demonstrações contábeis de 2017. Em nossa opinião, tais reclassificações são apropriadas e foram 
corretamente efetuadas. 
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Responsabilidades da Administração e da governança 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.  
 
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis.  
 
 
Responsabilidades 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 o 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; 
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13.1. Cronograma de Vencimento 
  

Vencimentos 
  
A vencer em 2020 19.348.627 
A vencer em 2021 19.290.577 
A vencer em 2022 444.943 
A vencer em 2023 337.242 
Total 39.421.389 

 
 
14. Obrigações tributárias 
 

  2018  2017 
ICMS  15.965  24.601 
IRRF  184.003  115.454 
PIS  132.913  145.144 
COFINS  613.449  670.241 
ISS  5.807  4.273 
Contribuição para o INSS sobre autônomos  42.770  42.391 
CSRF  2.070  8.998 
Contribuição para o INSS sobre produtos rurais  10.702  1.620 
  1.007.679  1.012.722 

 
 
15. Obrigações trabalhistas 
 

  2018  2017 
Salários e ordenados a pagar  404.487  369.717 
Contribuição para o INSS a recolher  250.803  198.797 
FGTS a recolher  64.624  55.302 
Contribuição sindical a recolher  754  26 
Participações de empregados e administradores  534.098  526.927 
Pro-labore e honorários da diretoria a pagar  106.295  22.044 
Pensão alimentícia e penhora judicial a pagar  859  962 
Férias e encargos a pagar  935.763  823.486 
  2.297.683  1.997.261 

 
 
16. Adiantamentos de clientes 
 

 2018  2017 
Adiantamentos de clientes 3.285.195  789.197 
Faturamento para entrega futura -  1.272.483 
Depósitos não identificados 33.498  26.761 

 3.318.693  2.088.441 
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A partir de 8 de agosto de 2017, com o acréscimo dos parágrafos 4º e 5º 
ao artigo 30 da Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, pela Lei 
Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, a Sociedade passou a 
reconhecer no resultado as subvenções estaduais recebidas por meio das 
isenções e reduções do ICMS, previstas no Convênio ICMS 100/97, 
observando também as disposições do Pronunciamento Técnico CPC 07 
(R1) - Subvenção e Assistência Governamentais, as quais totalizam 
R$25.155.378. 
 
  2018  2017 
Saldo no início do período  3.487.322  272.154 
Receita de Incentivo Fiscal ICMS  32.183.985  11.285.686 
Absorção de Prejuízo   (10.515.929)  (8.070.518) 

  25.155.378  3.487.322 

 
(c) Reserva especial de ágio na incorporação 

 
Essa reserva foi constituída como contrapartida dos tributos diferidos, 
mencionados na Nota 8, a partir da incorporação da controladora Engenho 
de Dentro Participações Ltda., mencionada na Nota 1. 
 

(d) Reserva legal 
 

Houve reversão da reserva legal constituída em 2017 devido a absorção de 
prejuízos oriundos da constituição de Reserva de Incentivos Fiscais. Como 
o valor da Reserva de Incentivos Fiscais foi no total de R$ 32.183.985 e o 
lucro do ano corrente foi R$ 10.901.943, toda a parcela do lucro foi 
constituída como reserva de incentivos fiscais, sendo o Reserva Legal 
ainda utilizada para absorver tal diferença entre o incentivo recebido e o 
lucro gerado. 
 

(e) Prejuízo acumulado 
 

O prejuízo apurado de R$ 11.245.491 em 2018 foi absorvido pela reserva 
legal e reserva de incentivo fiscal sendo R$ 729.562 e R$ 10.515.929 
respectivamente e R$ 8.070.516 em 2017 foi absorvido pela reserva de 
incentivo fiscal. 
 
 

21. Receita líquida de vendas 
 

  2018  
2017 

(reapresentado) 
Receita bruta das vendas  173.691.532  148.433.844 
( - ) Deduções da receita bruta  (51.152.088)  (38.687.564) 

  122.539.444  109.746.279 
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Até julho de 2017 o ICMS sobre venda era contabilizado líquido do incentivo 
fiscal, concedido pelo Convênio ICMS 100/97. A partir de agosto de 2017, com 
a publicação da Lei Complementar nº 160/2017, art. 9º, o incentivo fiscal 
passou a ser contabilizado como “outras receitas operacionais”, apresentando 
assim o valor do ICMS na alíquota efetiva no grupo de deduções e vendas. Nesta 
reapresentação, retiramos do grupo de deduções sobre venda o montante de 
R$11.348.004, referente ao incentivo do ICMS contabilizado de janeiro a julho.  
apresentando assim, o ICMS na alíquota efetiva.  E de agosto a dezembro o 
montante de R$11.285.686 contabilizados automaticamente como receita de 
incentivo fiscal no grupo de “outras receitas”, possibilitando comparabilidade 
com 2018. 

 
 
22. Custo dos Produtos Vendidos 
   

2018 
 

2017 
Custo dos produtos vendidos 

 
(88.405.698) 

 
(74.476.351) 

 
 

 
 
23. Despesas gerais e administrativas 
   

2018 
 

2017 
Despesas com pessoal 

 
(18.284.915) 

 
(17.035.754) 

Despesas com veículos  (4.461.321)  (4.418.777) 
Fretes  (4.926.605)  (3.966.353) 
Outras despesas 

 
(910.003) 

 
(2.094.875) 

Propaganda e publicidade  (2.616.671)  (460.874) 
Perdas estimadas c/ créditos de liquidação duvidosa  (90.595)  289.818 
Doações e contribuições  (1.101.000)  (1.184.000) 
Serviços Prestados  (4.210.853)  (4.034.604) 
Utilidades de serviços  (194.099)  (193.344) 
Participação de empregados e administradores  (534.098)  (526.927) 
Tributárias  (252.954)  (377.228) 
Depreciações e amortizações  (805.508)  (981.670)   

(38.388.622) 
 

(34.984.588) 
 

24. Outras Receitas e Despesas Operacionais 
   

2018 
 

2017 
Incentivos Fiscais – Convênio ICMS 100/97 

 
32.183.985 

 
22.633.690 

Ressarcimento de Despesas  157.730  436.186 
Ganho de Capital Venda de Imobilizado  81.652  - 
Outras Receitas 

 
62.915 

 
115.581 

Indenizações e Perdas com Processos Cíveis  (118.180)  - 
Baixa de Bens do Ativo Imobilizado  (1.272)  (73.126)   

32.366.830 
 

23.112.331 
  

 
BIGSAL - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS PARA NUTRIÇÃO ANIMAL S.A. 
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017  
(Em Reais) 
 
 

29 

25. Receitas e despesas financeiras 
 

  2018  2017 
Tarifas bancárias  (165.731)  (88.885) 
Despesas com cobrança  (60.975)  (71.111) 
Descontos concedidos  (158.872)  (141.579) 
Juros passivos  (6.709.002)  (7.297.485) 
Variação monetária das obrigações  (1.323.456)  (681.080) 
Total das despesas financeiras  (8.418.036)  (8.280.140) 
          
Rendimentos de aplicação financeira       1.142.045  910.739 
Descontos obtidos  489.239  505.296 
Juros ativos  429.639  344.881 
Total das receitas financeiras  2.060.923  1.760.916 
          
Resultado financeiro líquido  (6.357.113)  (6.519.224) 

 
 
26. Imposto de Renda e Contribuição Social 
 

Reconciliação do Imposto de Renda e Contribuição Social  
 
Os encargos de Imposto de Renda e Contribuição Social são reconciliados com 
as alíquotas vigentes, como segue: 
 
 2018 2017 

 Imposto Contribuição Imposto Contribuição 
 de Renda Social de Renda Social 

Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social 21.754.841 21.754.841 16.878.447 16.878.447 
         
Alíquota de Imposto de Renda e Contribuição Social 25% 9% 25% 9% 
Despesas de Imposto de Renda e Contribuição Social às 
alíquotas vigentes (5.438.710) (1.957.936) (4.219.612) (1.519.060) 

        
Reconciliação para a taxa efetiva:     
Subvenção da SUDAM (75%) -  -  -  -  
Subvenções para Investimento (ICMS) 8.045.996 2.896.559 2.821.422 1.015.712 
Benefício fiscal Ágio 7.379.817 2.656.734 5.534.863 1.992.551 
Doações a entidades civis acima do limite de 2% (158.204) (56.953) (203.053) (73.099) 
Provisão para riscos processuais 108.911 39.208 (44.319) (15.955) 
Provisão para comissões 597.643 215.151 (74.675) (26.883) 
Participações de empregados e administradores (133.524) (48.069) (131.732) (47.423) 
Outras diferenças permanentes 29.936 10.777 (7.288) (2.625) 
Imposto de Renda e Contribuição Social Reconciliados 10.431.865 3.755.472 3.675.606 1.323.218 
Despesa de imposto de renda e contribuição social - - - - 
Realização de Imposto Diferido (7.980.072) (2.872.826) (5.408.582) (1.947.089) 
Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social (10.852.898) (7.355.671) 

 
 
27. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco 
 

No curso normal de seus negócios, a Sociedade está exposta a riscos de 
mercado, relacionados principalmente a flutuação das taxas de juros e 
mudanças de preços de commodities. 
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27.1. Estrutura de gerenciamento de risco 
 

A Administração tem a responsabilidade global para o estabelecimento e 
a supervisão da estrutura de gerenciamento de risco. A Administração 
também é responsável pelo desenvolvimento e o acompanhamento das 
políticas de gerenciamento de risco da Sociedade. 
 
As políticas de gerenciamento de risco da Sociedade foram estabelecidas 
para identificar e analisar os riscos aos quais a Sociedade está exposta, 
para definir limites de riscos e controles apropriados e para monitorar os 
riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os 
sistemas são revistos regularmente para refletir as mudanças nas 
condições de mercado e nas atividades da Sociedade. A Sociedade, 
através de treinamento, procedimentos de gestão e outros 
procedimentos, busca desenvolver um ambiente de disciplina e controle, 
no qual todos os funcionários tenham consciência de suas atribuições e 
obrigações.  
 
A Diretoria da Sociedade supervisiona a forma na qual a Administração 
monitora a aderência às políticas e aos procedimentos de risco e revisa 
a estrutura de risco determinada para a Sociedade. 
 
Risco de juros 
 
O risco de taxa de juros da Sociedade decorre de aplicações financeiras, 
títulos e empréstimos e financiamentos de curto e longo prazos. Os 
empréstimos emitidos a taxas variáveis expõem a Sociedade ao risco de 
taxa de juros. Já os empréstimos emitidos às taxas fixas expõem a 
Sociedade ao risco de valor justo associado à taxa de juros.  
 
A Sociedade analisa sua exposição a taxas de juros de forma dinâmica e 
busca diversificação de indexadores em seu passivo financeiro. São 
simulados diversos cenários levando em consideração refinanciamento, 
renovação de posições existentes e financiamento. Com base nesses 
cenários, a Sociedade define uma mudança razoável na taxa de juros e 
calcula o impacto sobre o resultado. Os cenários são elaborados somente 
para os passivos que representam as principais posições com juros.  
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17. Comissões a pagar 
 

  2018  2017 
Provisão para comissões  2.390.572  2.194.592 
  2.390.572  2.194.592 

 
As comissões são pagas aos representantes comerciais na mesma proporção do 
recebimento das vendas. No entanto, as comissões são reconhecidas no 
resultado do exercício no momento do reconhecimento da receita da venda, 
independentemente destas estarem disponíveis para pagamento. 

 
 
18. Provisão para riscos processuais 
 

  2018  2017 
Provisão para riscos processuais cíveis  435.642  177.276 
  435.642  177.276 

 
A Sociedade é parte em outras ações judiciais e administrativas para as quais a 
expectativa de perda é classificada como possível ou remota. Neste contexto, 
a Administração, lastreada na avaliação de seus consultores jurídicos, não 
constituiu provisão para eventuais perdas. Baseada nestas avaliações, a 
Sociedade considera ter sólido embasamento jurídico que fundamente os 
procedimentos adotados para a sua defesa. A necessidade da constituição de 
provisão é analisada periodicamente. 

 
  Provável  Possível 
Cível  435.642  141.649 

 
19. Partes relacionadas 
 

A Administração da Sociedade identificou como partes relacionadas, Empresas 
ligadas aos ex-sócios da Sociedade, seus administradores e demais membros do 
pessoal-chave da Administração e seus familiares, conforme definições legais. 
Estão registradas nessa rubrica: I – a dívida remanescente, pela aquisição da 
Sociedade, junto aos sócios fundadores, sócios executivos e representantes 
comerciais, a qual está sujeita a correção pela IPCA; e II – o Earn-Out, parcela 
variável do preço de aquisição da Sociedade, a ser paga somente em potencial 
negociação da Sociedade no futuro e, cujo valor será proporcional ao preço 
atribuído à Sociedade em tal potencial negociação. 

 
  2018  2017 
Sellers  36.658.188  35.334.732 
Earn-Out  23.519.626  23.519.626 
  60.177.814  58.854.358 
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19.1. Remuneração do pessoal-chave 
 
A remuneração dos diretores, que corresponde a benefícios de curto 
prazo, foi de R$ 1.309.046 em 2018 (R$ 856.740 em 2017). 
 
 

20. Patrimônio líquido 
 

(a) Capital social 
 

Em 31 de março de 2017 o capital social da Sociedade foi aumentado em 
R$ 53.909.191 por ocasião da incorporação reversa da então controladora 
Engenho de Dentro Participações Ltda., mencionada na Nota Explicativa 
nº 1. 
 
Em 31 de dezembro de 2018 o capital social é de R$97.009.181, divido em 
38.192.591 ações, no valor nominal de R$2,54 cada uma, totalmente 
integralizadas. 
 
A totalidade das quotas representativas do capital social da Sociedade 
estão alienadas fiduciariamente em favor do Banco Bradesco S.A. e do 
Banco Votorantim S.A. 

 
(b) Reservas de incentivos fiscais  

 
A legislação do imposto de renda possibilita que Sociedades situadas na 
Região Norte do Brasil, e que atuam no setor de infraestrutura, reduzam 
o valor do imposto de renda devido, para fins de investimento em projeto 
de ampliação/modernização da sua capacidade instalada. Em 
atendimento à Lei nº 11.638/07 e CPC nº 07, o valor correspondente ao 
incentivo SUDAM, apurado na vigência da Lei, é contabilizado no resultado 
do período e posteriormente transferido para reservas de lucros, devendo 
somente ser utilizado para aumento de capital social ou para eventual 
absorção de prejuízos contábeis, conforme previsto no artigo 545 do 
Regulamento do Imposto de Renda. A Sociedade possui projeto aprovado 
junto à SUDAM, conferindo o direito à redução do imposto de renda e da 
contribuição social em 75%. No exercício de 2018, a Sociedade apurou 
prejuízo fiscal, não utilizando, consequentemente, o direito à redução 
tributária. 
 

  


