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COLINA S.A AGROPECUÁRIA - CNPJ/MF: 04.987.327/0001-50
Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Apresentamos à V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes aos períodos findos em 
31/12/2016 e 31/12/2015, acompanhados das Notas Explicativas. Ficamos à disposição para demais esclarecimentos. Belém, 20/02/2017.

Ativo 2016 2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 902 818
Impostos a recuperar 150  153
Total do ativo circulante 1.052    971
Não circulante
Depósitos judiciais  1.772  1.772
Total do ativo não circulante 1.772 1.772
Total do ativo 2.824 2.743

Passivo 2016 2015
Circulante
Impostos a recolher         2          -
Total do passivo circulante 2 -
Não circulante
Dividendos e juros sobre o capital próprio 1.296  1.276
Total do passivo não circulante 1.296   1.276
Patrimônio líquido
Capital social 550 550
Reserva de capital 33 33
Reserva legal 110 110
Reservas lucros    833     774
Total do Patrimônio líquido 1.526 1.467
Total do passivo e Patrimônio líquido 2.824 2.743

Notas explicativas
- Demonstrações financeiras elaboradas em conformidade com 
a lei n° 11.638/07 e a Atos Posteriores; - As provisões para o
imposto de renda e da contribuição social, são calculadas com 
base no lucro real às alíquotas de 15% e 9% respectivamente. 

Demonstração de resultado do exercício 2016   2015
Despesas operacionais
Despesas administrativas (25) (302)
Despesas tributárias     (6)( )     (9)( )
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro (31)  (311)
Resultado financeiro
Despesas financeiras (1) (1)
Receitas financeiras    127    121

  126    120
Lucro(prejuízo) operacional antes do 
 imposto de renda e da contribuição social 95 (191)
Imposto de renda e contribuição social
Correntes   (16)( )       -
Lucro(prejuízo) do exercício    79 (191)( )
Lucro(prejuízo) por lote de 1.000 Ações 7,19 (17,43)
Demonstração dos fluxos de caixa 2016   2015
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro(prejuízo) do exercício 79 (191)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Impostos a recuperar 3  (35)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores - (8)
Impostos a recolher 2     (1)( )
Aumento (Redução) do Caixa
 e Equivalentes de Caixa 84 (227)
Caixa e equiv. de caixa no fim do exercício 902 818
Caixa e equiv. de caixa no inicio do exercício  818 1.053
Aumento(redução) do caixa e equiv. de caixa     84    (235)

Balanço Patrimonial (Valores em reais mil)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Res. de Res. Res. de
Social   Capitalp Legalg  Lucros  Total

Saldos em 31/12/2014 550 33 110 966 1.659
Prejuízo do exercício - - -      (191)( )   (191)( )
Saldos em 31/12/2015 550 33 110 775 1.468
Lucro liquido do exercício - - - 79 79
Dividendos distribuídos - - - (21)( )     (21)( )
Saldos em 31/12/2016 550 33 110      833 1.526

- Em 31 de dezembro de 2016, o capital social, totalmente subs-
crito e integralizado, está representado por 4.225.167 ações
ordinárias e de 6.774.833 ações preferenciais (2.461.486 ações
preferenciais classe A e de 4.313.347 ações preferenciais de
classe B) totalizando 11.000.000 ações.

A Diretoria
Luiz Claudio Simão Bento Junior TC - CRC nº  1SP290195/O-1

Francisco De Assis Costa Fernandes
Contador - CRC n° 1SP131424/O-6

A Associação dos Magis-
trados da Justiça do Trabalho
da 8ª Região – Pará e Amapá
(Amatra8), representada pelo
seu presidente, juiz Pedro
Tourinho Tupinambá, assi-
nou ontem de manhã contra-
to de parceria com a empresa
Roma Incorporadora, que
atua no mercado imobiliário
paraense, na sede do Tribu-
nal Regional do Trabalho da
8ª Região (TRT8), em Belém. 

A parceria resultará, entre
outros benefícios, em des-
contos na compra de imóveis
para os magistrados mem-
bros da Amatra 8.

Durante a assinatura, o
juiz Pedro Tourinho Tupi-
nambá falou sobre o traba-
lho da Amatra8, associação
que congrega magistrados
trabalhistas dos estados do
Pará e Amapá, atuando em
defesa das prerrogativas de
seus associados e dos direitos
humanos e sociais de toda a
sociedade, procurando con-
tribuir com os associados na
manutenção e efetivação dos
direitos, por meio de diversas
ações.      

“A assinatura do contrato
veio em um momento mui-
to importante para os asso-
ciados e a magistratura em
geral, no momento em que a

gente vê, de certa forma, que
há uma crise econômica”,
disse o magistrado. Ele acres-
centou: “Além de ter acesso
a grandes empreendimen-
tos da Roma Incorporadora,
que nós não temos dúvidas
da estrutura e dos benefícios
que ela traz, em termos de
prédios, apartamentos, o que
vai facilitar ao nosso associa-
do, mesmo na atual situação
financeira, ter acesso a esses
serviços e bens de qualidade
inquestionável”, disse o juiz.

A Roma Incorporadora
foi representada pelo geren-
te comercial Antônio Cos-
ta, e também pelo gerente
de vendas Jorge Ribeiro. “A 
Roma já é parceira da Ama-
tra8 há tempos. Já fi zemos
parcerias que deram muito
sucesso”, disse. 

“E agora estamos com
um produto novo, localiza-
do na Batista Campos, que
tem uma qualidade extrema,
além de outros produtos, e
nada mais justo do que fazer
uma parceria com uma asso-
ciação com respeito enorme,
que é a Amatra. Oferecemos
produtos de qualidade e ex-
celência, com umas situações
diferenciadas de negociação”,
explicou o representante An-
tônio Costa.

Membros da Amatra terão
descontos em imóveis

ROMA

Abono do PIS já 
pode ser sacado
NASCIDOS EM MAIO E JUNHO PODEM COMEÇAR A RECEBER O BENEFÍCIO

O s trabalhadores nasci-
dos nos meses de maio e 
junho, que recebem até 

dois salários mínimos, podem 
sacar desde ontem o abono sa-
larial do Programa de Integra-
ção Social (PIS). A retirada po-
derá ser feita nas agências da 
Caixa Econômica Federal, nos 
caixas eletrônicos por meio do 
Cartão do Cidadão, nas casas 
lotéricas e nos corresponden-
tes bancários.

O banco também pagará os 
rendimentos das cotas do PIS 
para os trabalhadores cadastra-
dos no programa antes de 4 de 
outubro de 1988. Nesse caso, os 
rendimentos variam conforme 
o saldo existente na conta do PIS 
vinculada ao trabalhador.

Quem é correntista da Caixa 
teve o dinheiro depositado na 
última terça-feira (14) na con-
ta-corrente. Para saber se tem 
direito a receber o benefício, 
de até um salário mínimo, o 
trabalhador pode consultar o 
site do banco ou ligar no 0800 
726 0207, opção 1.

DINHEIRO

 Roma Incorporadora firmou parceria com associação de magistrados  
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O abono é pago ao trabalha-
dor com pelo menos cinco anos 
de cadastro no PIS/Pasep, que 
recebeu uma média mensal 
de dois salários mínimos e tra-
balhou pelo menos 30 dias em 
2015. Os dados do trabalhador 
precisam ter sido informados 
corretamente pela empresa ao 
Ministério do Trabalho, na Re-
lação Anual de Informações So-
ciais (Rais) do ano-base 2015.

Pelas novas regras estabeleci-
das pelo governo federal, o valor 
do benefício agora é associado 
ao número de meses trabalha-
dos no exercício anterior. Quem 
trabalhou um mês em 2015 re-
ceberá um doze avos do salário 
mínimo. Quem trabalhou dois 
meses receberá dois doze avos e 
assim por diante. Só receberá o 
valor total quem tiver trabalha-
do todo o ano de 2015.

AVISO DE PRORROGAÇÃO 
DE CREDENCIAMENTO

Inexigibilidade de Licitação Nº 002 / 2017 / PMM
A Prefeitura Municipal de Muana–PA torna publico que 
prorroga o prazo até 17/04/2017 para o credenciamento 
de Empresas para Fornecimento de Passagens Fluviais 
no Transporte de Pessoal, na Classe Econômica, para 
atender a Prefeitura e Orgãos da Administração Municipal. 
Os interessados poderão retirar o edital e anexos na Sala 
da CPL situada na Praça 28 de Maio, nº43, Centro, Muaná, 
no Horário de 08 às 12h ou e-mail cplmuana2017@gmail.
com Edna Malato Pessoa, Presidente da CPL.

A empresa Lonatudo - Comércio de Lonas e Serviços 
LTDA - EPP, CNPJ 17.506.119/0001-33, torna público que 
requereu junto à SEMA/Ananindeua, licença ambiental de operação 
- LO, para fabricação de máquinas, equipamentos, aparelhos para 
transporte, elevação de cargas e acessórios. End. da empresa: Av. 
Independência, Pass. Coimbra nº 18, Bairro Coqueiro, Município de 
Ananindeua - PA. Através do requerimento código: R033117.

BRASIL KIRIN BEBIDAS LTDA,CNPJ: 02.864.417/0023-
33, sito à End.:BR 316- KM 23, S/N, Benevides/ PA, torna
público que solicitou da SEMAS-PA a Renovação da
Outorga 1104/2013, processo2017/3913, com a finalidade
de uso de recursos hídricos de poço tubular profundo, para
abastecimento industrial e humano, em Benevides-PA.

EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL 2017 – SINTRACOM - Sindicato Trab. da Ind.
Cimento Const. Civil Mobil Capanema Região, com sede na
Travessa do Lago nº  2684, Bairro,  Igrejinha Cep: 68.700-220
- Capanema-PA, pelo presente edital faz saber os senhores
empregadores da Indústria da construção civil da madeira,
manutenção Industrial, Artefatos  de  Cimentos, Cerâmicas
e Olarias, Mármore e Granito, entre outros Empregados
Vinculados a esta Categoria Profissional, nos municípios de
Bragança, Capanema, Capitão Poço, Ourém, Primavera,
Salinópolis e Viseu, que Conforme dispõem os artigos ATS.
580 E 582 da CLT deverão descontar, dos salários de seus
empregados a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, correspondente
a um dia de trabalho nos salários do mês de MARÇO de
2017, e recolhido às agencias da CEF (caixa econômica
federal), Loterias e postos CAIXA-AQUI, ate o dia 30 de
ABRIL de 2017. Os empregadores que não receberem as
GRCSU deverão solicitar via e-mail, sintrac_10@hotmail.
com, ou imprimir no site   https://sindical.caixa.gov.br/
sitcs_internet/contribuinte/login/login.do, selecionando
o Código de Entidade Sindical nº 913.004.208.04942-
4 ou CNPJ nº 04.855.649/0001-45 e Grau da Entidade
Sindicato. Ficam os interessados, cientificados desde já que o
não recolhimento da Contribuição Sindical de seus empregados
ate o período determinado, implicara na multa de 10% (dez
por cento) nos primeiros trintas dias, com adicional de 2%
(dois por cento) ao mês subsequente, juros de 1% (hum por 
cento) e atualização monetária conforme estabelece o art.
600 da CLT.  Capanema, 16 de Março de 2017. Rodrigo Maia
de Melo - Presidente do SINTRACOM

PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
BELAIAÇÁ POLPAS DE FRUTAS IND. E COM. LTDA, torna público 
que está requerendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Castanhal - SEMMA/CASTANHAL A L.O. para FABRICAÇÃO DE 
CONSERVAS DE FRUTAS, LEGUMES E OUTROS VEGETAIS E DE 
DOCEScom o endereço RUA DUQUE DE CAXIAS, 250, BAIRRO: 
SAUDADE I, CASTANHAL/PA, através do processo Nº 00715/2016.

A TRANSCABRAL LTDA, CNPJ: 04.257.520/0001-35,
torna público que requereu da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS a renovação da LO Nº
9593/2015 através do protocolo 017/7839, para a incineração
de resíduos domiciliares no município de Belém/PA.

Amazonas Indústrias Alimentícias S/A – AMASA, CNPJ/MF 
nº. 05.574.041/0001-05, convocamos os senhores acionistas para 
AGO a se realizar às 10h no dia 18/04/2017, na sede social a Rod. 
Arthur Bernardes, 7903, km 14, Pratinha, Distrito Icoaraci, Belém-
Pa, a fim de deliberarem sobre Aprovação do Balanço Patrimonial e 
Resultados relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016 e a 
composição da nova diretoria. Belém, 16/03/2017. A Diretoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARÁ
AVISO DE EDITAL Nº PP 100301/2017

A Prefeitura Municipal de Acará (PA) através do seu Pregoeiro 
realizará PREGÃO PRESENCIAL, TIPO MENOR PREÇO POR 
ITEM, OBJETO: Contratação de empresa especializada em Serviços 
de Consultoria e Assessoria para monitoramento e acompanhamento 
de Convênios de Obras de Engenharia Civil no âmbito Federal,
Estadual e Municipal, no dia 29.03.2017 as 15h00min. O Edital poderá 
ser retirado no end. acima no horário de expediente da Prefeitura.

MARCELO SILVA DE SOUZA
Pregoeiro

Acará-PA, 16 de Março de 2017.


