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e) Provisões:
A Entidade adota a prática de fazer provisões sobre os demais ativos e passivos, com efeitos no
resultado, sempre que constatadas diminuições ou aumentos relevantes nos valores possíveis
de realização suportados por laudos técnicos. Não foram identificadas necessidades desses
tipos de provisões materiais que merecessem serem identificadas.

f) Avaliação dos demais  Ativos e Passivos:
Todos os demais ativos e passivos da Entidade estão avaliados ao custo e, quando devidos e de
direito, são atualizados de acordo com as condições pactuadas, encargos financeiros, ou legais
devidos, até a data do balanço. Possíveis variações para mais ou para menos, quando identificados
por eventos subseqüentes à data do balanço, são detalhados em nota explicativa.

g) Reconhecimento das Principais Receitas e Despesas:
g.1: As Receitas e Despesas e as arrecadações são escrituradas pelo regime contábil de
competência do exercício.
g.2: As despesas de custos de aquisição são reconhecidas no resultado simultaneamente com
as contribuições arrecadadas.
g.3: Os benefícios e resgates de planos previdenciários são reconhecidos no resultado quando
do recebimento dos respectivos avisos ou solicitações.
g.4: São constituídas provisões técnicas exigidas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados-
CNSP e pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, de acordo com os critérios de
avaliação sob a responsabilidade de atuário contratado pela Entidade.
g.5: As aplicações financeiras são contabilizadas pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos
até a data do balanço.

4 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS (EM R$):

Na categoria “disponível para Vendas”:

TIPO DE
BANCO APLICAÇÃO 31/12/2016 31/12/2015
Títulos de renda fixa - Públicos (a)
Banco do Brasil .............................................. LFT’s 2.464.830,62 2.162.109,79

2.464.830,62 2.162.109,79

Títulos de renda fixa - Privados (b)
BANCO BMG ................................................ CDB 35.430.383,47 46.470.788,21
BANCO BMG ................................................ DPGE 18.901.182,76 -
BANCO MERCANTIL DO BRASIL ........... DPGE 6.427.149,24 -
BANCO INTERMEDIUM ............................ DPGE 5.319.561,35 -
BANCO HSBC ............................................... CDB - 3.657.079,17

66.078.276,82 50.127.867,38
Outros
Banco do Brasil .............................................. Capitalização - 2.132.267,75

- 2.132.267,75
Total de aplicações financeiras - não circulante 68.543.107,44 54.422.244,92

a) Referem-se à Letras Financeiras do Tesouro (LFT’s) e estão contabilizadas com base nos
valores unitários de mercado secundário ANBIMA, em conformidade com as informações
fornecidas pela Instituição Financeira onde se encontram caucionadas.
Os ganhos e perdas não realizados estão representados pela provisão de ajuste ao valor do
mercado de (R$ 1.739,89), que deduzido o ajuste da provisão em 31/12/2015, perfaz o ajuste
líquido de R$ 1.658,56, representada em conta específica do Patrimônio Líquido.

b) Referem-se a Certificados de Depósitos Bancários (CDB’s) do Banco BMG remunerados à
taxa de 105,00%, DPGE do Banco BMG e Banco BMB à taxa de 108,00% e DPGE do Banco
Intermedium à taxa de 104,00%, estão classificados na categoria títulos disponíveis para venda
e registrados no Ativo não Circulante em função dos respectivos vencimentos.

5 -  TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER (Em R$):
Composto basicamente por Outros Créditos a Receber, Adiantamentos de Férias e Saldos
bancários bloqueados por depósito judicial totalizando R$ 38.021,69 e Convênios a receber no
valor de R$ 910.253,07 refere-se a créditos de contribuições a receber, perfazendo o total de
R$ 948.274,76.

1 – CONTEXTO OPERACIONAL:
A Família Bandeirante Previdência Privada é uma entidade de previdência privada aberta sem fins
lucrativos, fundada em 19 de setembro de 1969 pela Associação de Funcionários Públicos do Estado
de São Paulo. Pela Carta Patente nº. 26/80 expedida pelo CNSP está autorizada a captar contribuições
em todo o território nacional, tendo por finalidade a instituição de planos previdenciários - pecúlios
e/ou renda, mediante a contribuição de seus associados, pessoas físicas em geral.
Os procedimentos técnicos para gerenciamento de riscos e as premissas de cálculo são aplicados
de acordo com a legislação em vigor e notas técnicas aprovadas pela Superintendência de
Seguros Privados – SUSEP.
Após a adequação de seus planos às demandas do mercado, continua promovendo a renovação
da sua carteira, por meio de planos de pecúlio por morte, estruturados em regime de repartição
simples e de capitais de cobertura.
A captação das contribuições dos participantes de seus planos previdenciários se dá por meio
de desconto em folha de pagamentos.
A Entidade, sem fins lucrativos, comercializa exclusivamente os seus planos previdenciários
sem diferimento de custos de aquisição.

2 - BASE PARA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
As demonstrações contábeis são elaboradas com base em registros permanentes, de acordo
com a Lei das Sociedades por Ações, sob os Princípios Fundamentais de Contabilidade e em
conformidade com as Resoluções do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP,
regulamentadas por Circulares da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e apresentadas
em conformidade com o Plano de Contas das Sociedades Seguradoras e Entidades Abertas de
Previdência Complementar, instituído pela Circular SUSEP nº 517 de 30/07/15, alterada pela
Circular nº 521/2015.
A Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício encerrado em 31/12/2016 e 31/12/2015 está
sendo apresentada pelo método indireto.

2.1 - MOEDA FUNCIONAL:
A Família Bandeirante Previdência Privada utiliza em suas transações correntes a moeda
vigente em circulação “REAL”.

2.2 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS:
A preparação das demonstrações contábeis exige que a Administração faça julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados
de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados efetivos que podem divergir dessas
estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas e em
quaisquer períodos futuros afetados.

3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS:
As principais práticas adotadas pela Entidade para o registro das suas transações são as seguintes:

a) Caixa e Equivalente de Caixa
Incluem o saldo em caixa, os depósitos bancários e as aplicações financeiras de liquidez imediata
ou com vencimento em até três meses a partir da data da transação, que apresentam risco
insignificante de mudança de valor justo.
b) Ativos Financeiros - classificação
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos.
Ativos Financeiros disponíveis para venda: são aqueles que não se enquadram nas categorias
“mensurados ao valor justo por meio do resultado” ou “mantidos até o vencimento”. São
contabilizados pelo valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos no período, que são
reconhecidos no resultado e ajustados aos correspondentes valores justos. O ajuste ao valor
justo não realizado financeiramente é reconhecido em conta específica no patrimônio líquido,
líquido dos seus efeitos tributários, e quando realizado é apropriado ao resultado.
c) Redução ao Valor Recuperável de Ativos:
Quando devido, são feitas provisões ao valor recuperável de ativos com contrapartida temporária
na conta de ajustes de avaliação patrimonial no patrimônio social líquido.
Os valores de contabilização dos ativos têm o seu valor recuperável testado, no mínimo
anualmente, caso haja indicadores de perda de valor.
A Entidade entende não haver indicativo de que os valores contábeis dos bens adquiridos
excedam o seu valor recuperável.
d) Imobilizado e Intangível:
O imobilizado é avaliado pelo custo histórico de aquisição menos depreciação acumulada.
As depreciações e amortizações são calculadas pelo método linear às taxas permitidas pela
legislação fiscal:
· Depreciação de 4% ao ano para Edificações;
· Depreciação de 10% ao ano para Móveis, Máquinas e Utensílios;
· Depreciação de 20% ao ano para Equipamentos de informática e de comunicações;
· Amortização de 20% ao ano para Licenças de Software.

Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos ao exame de V.Sas. as
Demonstrações Contábeis relativas ao exercício encerrado em 31/12/2016, acompanhadas das
Notas Explicativas, do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer da Auditoria Atuarial.
Agradecemos a todos àqueles que contribuíram para o desempenho da Família Bandeirante
Previdência Privada no exercício de 2016 – parceiros, fornecedores, funcionários, autoridades
reguladoras e, especialmente nossos associados, pela confiança depositada nesta entidade.
Belo Horizonte, 21 de Fevereiro de 2017.
A ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em R$)

ATIVO 31/12/2016 31/12/2015

CIRCULANTE ..................................................................... 1.349.536,70 34.404,84
Disponível ...........................................................................  285.399,09 10.595,15

Caixa e Bancos ................................................................. 285.399,09            10.595,15

Aplicações financeiras ...................................................... 115.862,85                          -

Títulos e Créditos a Receber ...........................................  948.274,76            23.809,69
Outros Créditos (Nota 5) ..................................................  948.274,76            23.809,69

ATIVO NÃO CIRCULANTE ............................................. 78.795.734,07    64.797.792,93

Realizável a Longo Prazo .................................................. 68.543.107,44     54.439.953,60

Aplicações financeiras (Nota 4) .................................... 68.543.107,44     54.422.244,92

Títulos e Créditos a Receber .........................................    -            17.708,68
Depósitos Judiciais e Fiscais .........................................         -            17.708,68

Investimentos (Nota 6-a) .................................................. 8.185.416,00       8.198.130,24
Imóveis Destinados a Renda ........................................... 8.185.416,00       8.198.130,24

Imobilizado (Nota 6-b) ....................................................... 2.015.225,38       2.085.532,15
Imóveis de Uso Próprio ................................................... 1.951.871,79       2.053.709,91
Bens móveis .....................................................................     63.353,59            31.822,24

Intangível ............................................................................ 51.985,25            74.176,94
Outros Intangíveis ............................................................  51.985,25            74.176,94

TOTAL DO ATIVO .............................................................. 80.145.270,77     64.832.197,77

PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015
CIRCULANTE ..................................................................... 1.442.448,71       1.036.211,78

Contas a Pagar .................................................................. 174.939,29            95.960,74
Obrigações a pagar .......................................................... 36.506,25              4.426,93
Impostos e Encargos Sociais a Recolher ........................ 52.777,14            26.346,34
Encargos Trabalhistas ......................................................  51.206,92            64.519,71
Impostos e Contribuições ................................................. 34.448,98                 667,76

Débitos de Operações com Previdência Complementar - 6,03
Outros Débitos Operacionais ........................................... -                     6,03

Depósitos de Terceiros ...................................................... 2.774,56                          -

Provisões Técnicas - Previdência Complementar (Nota 7) 1.264.734,86        940.245,01
Planos Bloqueados ........................................................... 5,93                   10,58
Planos Não Bloqueados ................................................... 1.264.728,93          940.234,43

PASSIVO NÃO CIRCULANTE .........................................  6.271.406,32      5.492.493,71

Provisões Técnicas - Previdência Complementar (Nota 7) 72.094,59            71.363,95
Planos Bloqueados ........................................................... 5.894,35              5.441,89
Planos Não Bloqueados ................................................... 66.200,24            65.922,06

Outros Débitos ................................................................... 6.199.311,73       5.421.129,76
Provisões Judiciais (Nota11) ........................................... 6.199.311,73       5.421.129,76

PATRIMÔNIO SOCIAL ENTIDADE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR SEM FINS LUCRATIVOS ........... 72.431.415,74 58.303.492,28

Patrimônio Social  (Nota 19) ...........................................  57.306.781,65     46.911.660,10
Reservas Patrimoniais (Nota 19) ....................................  428.730,60          428.730,60
Reservas de Reavaliação (Nota 6c) ................................ 80.052,51            85.359,99
Reservas de Contingência de Benefícios (Nota 9) .........  409.270,10          409.270,10
Ajuste de Avaliação Patrimonial (Nota 4-a) .................. 1.658,56              3.398,45
Superávits ou Déficits Acumulados ................................ 14.204.922,32    10.465.073,04

TOTAL DO PASSIVO .......................................................... 80.145.270,77     64.832.197,77
As notas explicativas anexas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DE  RESULTADOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015  (Em R$)

31/12/2016 31/12/2015
Rendas de Contribuições e Prêmios (Notas 3.g-1; 12) ........  11.042.818,39 10.840.441,75
(=) Receitas de Contribuições e Prêmios .......................... 11.042.818,39 10.840.441,75
(-) Variação de Outras Provisões Técnicas (Notas 3.g-4; 12) ... 5.411,38 (4.843,30)
(+) Benefícios Retidos (Notas 3.g3; 12) ............................... (810.535,43) (521.912,70)
(-) Custos de Aquisição (Notas 3.g2; 12) .............................. 15.260,04  (1.240.888,46)
(+) Outras Receitas e Despesas Operacionais (Nota 12)         (1.185.477,40) (1.348.084,81)
(-) Despesas Administrativas (Nota 13) ............................... (4.814.481,03) (3.610.976,38)
(-) Despesas com Tributos (Nota 14) ................................... (183.867,83) (118.481,95)
(+) Resultado Financeiro (Nota 15) ...................................... 9.564.695,22 5.494.576,37
(+) Resultado Patrimonial (Nota 16) .................................... 490.643,79 903.501,35
(=) Resultado Operacional .................................................. 14.124.467,13 10.393.331,87
(+) Ganhos ou Perdas com Ativos não Correntes ............... 5.196,22  1.789,68
(=) Resultado Líquido ........................................................... 14.129.663,35 10.395.121,55
              As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA DOS PERÍODOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM R$)

MÉTODO INDIRETO
31/12/2016 31/12/2015

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Superávit do período .............................................................. 14.129.663,35 10.395.121,55

Ajustes para:
Depreciações e Amortizações ........................................... 148.832,52 146.163,00
Ajuste de Títulos e Valores Mobiliários ............................. (1.739,89) (2.557,17)

Variação nas contas patrimoniais:

Ativos Financeiros ................................................................. (14.236.725,37) (11.344.875,52)
Outros Ativos ......................................................................... (924.465,07) 58.460,22
Depósitos judiciais e fiscais .................................................. 17.708,68 2.020.323,17
Fornecedores e outras contas a pagar .................................. 32.073,29 (143.585,63)
Impostos e contribuições ....................................................... 46.899,23 (355,97)
Depósitos de terceiros ........................................................... 2.774,56 (306.836,08)
Provisões técnicas - Previdência complementar ................ 325.220,49 45.855,98
Provisões judiciais ................................................................. 778.181,97 (1.389.566,77)

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades
Operacionais ...................................................................... 318.423,76 (521.853,22)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado ...................................................... (67.864,22) -
Baixa de imobilizado ............................................................. 24.244,40

Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de
Investimento ....................................................................... (43.619,82) -

ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO .............................. - -
Caixa Líquido Gerado/(Consumido) nas Atividades de

Financiamento .................................................................... - -
Aumento/(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de

Caixa ................................................................................... 274.803,94 (521.853,22)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ......... 10.595,15 532.448,37
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício .......... 285.399,09 10.595,15

              As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DAS ENTID. PREV. COMPLEMENTAR SEM FINS LUCRATIVOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em R$)

Reservas Superávits
Patrimônio Retenção de  ou Déficits

Discriminação Social Patrimoniais Reavaliação Superávits Ajuste TVM Acumulados Total
Saldos em 31/12/2014 ................................................................... 44.301.209,08 428.730,60 88.013,73 409.270,10 5.955,62 2.677.748,77 47.910.927,90

AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Aumento com Superávit do exercício de 2014 conforme Ata 52a. 2.610.451,02 - - - - (2.610.451,02) -

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
Realização ................................................................................. -  - (2.653,74) - - (2.653,74) -

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .................................. - - - - (2.557,17) - (2.557,17)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ................................................. - - - - - 10.395.121,55 10.395.121,55

Saldos em 31/12/2015 ................................................................... 46.911.660,10 428.730,60 85.359,99 409.270,10 3.398,45 10.465.073,04 58.303.492,28

AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Aumento com Superávit do exercício de 2015 conforme Ata 53a. 10.395.121,55 -  - - - (10.395.121,55) -

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
Realização ................................................................................. - - (5.307,48) - - 5.307,48  -

TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS .................................. - -  -  - (1.739,89) - (1.739,89)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO ................................................. - - - - - 14.129.663,35 14.129.663,35

Saldos em 31/12/2016 ................................................................... 57.306.781,65 428.730,60 80.052,51 409.270,10 1.658,56 14.204.922,32 72.431.415,74

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (EM R$)

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO ABRANGENTE 31/12/2016 31/12/2015
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ......................... 14.129.663,35 10.395.121,55
  REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO ....... 5.307,48 2.653,74
  AJUSTE DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS ..... (1.739,89)  (2.557,17)

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO ............ 14.133.230,94 10.395.218,12
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

6 – INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO (EM R$):
a) INVESTIMENTOS

Saldo em Saldo em
Imóveis Destinados à Renda 31/12/2015  Adições  Baixas     31/12/2016
Edificações - Custo de Aquisição .. 8.185.713,33 - - 8.185.713,33
Edificações - Reavaliação ............. 132.142,67                       - - 132.142,67

SOMA ............................................. 8.317.856,00                       - - 8.317.856,00
( - ) Depreciação ............................ (119.725,76) (12.714,24) - (132.440,00)

(=) SALDO RESIDUAL ............... 8.198.130,24 (12.714,24) - 8.185.416,00

b) IMOBILIZADO
Saldo em Saldo em

Imóveis de Uso Próprio 31/12/2015  Adições  Baixas      31/12/2016
Edificações - Custo de Aquisição .. 2.545.410,00                       -  - 2.545.410,00
Edificações - Reavaliação ............. 542,00                       - - 542,00

SOMA ............................................. 2.545.952,00                       - - 2.545.952,00
( - ) Depreciação ............................ (492.242,09) (101.838,12)  - (594.080,21)

(=) SALDO RESIDUAL ............... 2.053.709,91 (101.838,12) - 1.951.871,79

Saldo em Saldo em
Bens Móveis 31/12/2015  Adições  Baixas      31/12/2016
Hardware ........................................ 105.752,45 43.026,22 (5.078,06) 143.700,61
Telecomunicações .......................... 11.625,00 11.063,00 - 22.688,00
Refrigeração ................................... 17.301,60 9.969,00  - 27.270,60
Móveis, Máquinas e Utensílios ......... 39.278,63 3.806,00 (18.130,00) 24.954,63

SOMA ............................................. 173.957,68 67.864,22 (23.208,06) 218.613,84
( - ) Depreciação ............................ (142.135,44) (33.519,62) 20.394,81 (155.260,25)

(=) SALDO RESIDUAL ............... 31.822,24 34.344,60 (2.813,25) 63.353,59

TOTAL DO IMOBILIZADO ........ 2.085.532,15 (67.493,52) (2.813,25) 2.015.225,38

c) RESERVAS DE REAVALIAÇÃO
Valores  Depreciações  Reserva de

Reavaliação Reavaliados Acumuladas Reavaliação
Imóveis Destinados à Renda ................ 132.142,67 (52.416,89) 79.725,78
Imóveis de Uso Próprio .......................  542,00 (215,27) 326,73

TOTAIS ................................................. 132.684,67 (52.632,16) 80.052,51

d) A Entidade optou pela manutenção da reserva de reavaliação até a sua efetiva realização
conforme previsto na Lei nº 11.638/07.

e) A Entidade contratou no decorrer do exercício de 2016 empresa especializada para
elaboração do laudo de vida útil dos seus ativos imobilizados, bem como, proceder ao estudo
da necessidade de impairment desses bens.

7 - MOVIMENTAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS (EM R$):
As provisões técnicas, contabilizadas de acordo com o Certificado do Atuário Dr. Marcílio
Nascimento Soares - MIBA 1656, no período de janeiro a dezembro de 2016 e 2015,
apresentaram as seguintes movimentações:

Saldo Variação Saldo Variação Saldo
Inicial em no  Inicial em no Final em

Planos  Bloqueados 31/12/2014  Período 31/12/2015  Período 31/12/2016
Provisão de Prêmios não Ganhos 0,48                       - 0,48 (0,38) 0,10
Provisão de IBNR ........................ 4,57                       - 4,57 (4,57) -
Provisão para Desp.Relacionadas 5,53                       - 5,53 0,30 5,83

Total Bloqueados ......................... 10,58                       - 10,58 (4,65) 5,93

Saldo Variação Saldo Variação Saldo
Inicial em no  Inicial em no Final em

Planos Não Bloqueados 31/12/2014  Período 31/12/2015  Período 31/12/2016
Provisão de Prêmios não Ganhos 45.479,43 (895,02) 44.584,41 2.157,19 46.741,60
Provisão Matemática de

Benefícios Concedidos .............. 3.412,27 272,56 3.684,83 164,16 3.848,99
Provisão de Sinistros a Liquidar ... 247.748,59 44.760,17 292.508,76 272.116,41 564.625,17
Provisão de IBNR ........................ 374.922,11 (4.301,47) 370.620,64 58.162,62 428.783,26
Provisão de Resgates a Regularizar 2.639,53 281,42 2.920,95 193,25 3.114,20
Provisão para Desp. Relacionadas 221.904,79 (4.365,95) 217.538,84 (3.221,85) 214.316,99
Provisão Complem. de Cobertura - 8.376,00 8.376,00 (5.077,28) 3.298,72

Total Não Bloqueados ................. 896.106,72 44.127,71 940.234,43 324.494,501.264.728,93
Total das Reservas Curto Prazo 896.117,30 44.127,71 940.245,01 324.489,851.264.734,86

Continua... 01/03
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9 – RESERVAS DE CONTINGÊNCIA DE BENEFICIOS (EM R$):
A Reserva de Contingência de Benefícios a que se refere o art. 31 do Anexo I da Circular SUSEP
nº 517/2015 e alterações posteriores, se encontra acima do limite de 25% sobre as reservas
mencionadas na circular. Consequentemente, o seu saldo de R$ 409.270,10, não sofreu variações
neste período. A constituição da reserva segue conforme demonstrado abaixo:

31/12/2016 31/12/2015
Provisão de Riscos Ocorridos e não Avisados - IBNR 428.783,26  370.625,21
Provisão Matemática de Benefícios a Conceder . 72.094,59     71.363,95
Provisão Matemática de Benefícios Concedidos . 3.848,99       3.684,83
Provisão de Prêmios não Ganhos ......................... 46.741,70     44.584,89

SOMA .................................................................... 551.468,54  490.258,88

Reserva de Contingência de Benefícios ............. 137.867,14  122.564,72
 (25% do somatório das reservas acima mencionadas)

10 – GARANTIAS DAS PROVISÕES TÉCNICAS (EM R$):
Os ativos vinculados à SUSEP para garantia das provisões técnicas estão representados por
Títulos de Renda Fixa – Públicos e Imóveis, na seguinte proporção:

31/12/2016 31/12/2015
Total das Provisões Técnicas ............................... (1.336.829,45)   (1.011.608,96)
Ativos vinculados à cobertura das provisões

Títulos de Renda Fixa - Públicos ........................  2.464.830,62     2.162.109,79
Imóveis ............................................................... 185.416,00        198.130,24

Suficiência de cobertura ...................................... 1.313.417,17     1.348.631,07

11 – PROCESSOS JUDICIAIS (EM R$):
A entidade no decorrer de suas atividades é parte em processos de natureza fiscal e cível. As
respectivas provisões foram constituídas levando-se em conta a legislação em vigor, a opinião
dos assessores jurídicos, a natureza e a complexidade dos processos e o posicionamento dos
tribunais. O histórico de perdas e outros critérios que permitam a sua estimativa, acompanhamento
e os saldos estão assim resumidos:

Contingências Saldo Final Movimento Saldo Final Movimento Saldo Final
Passivas  em 31/12/2014 no período em 31/12/2015 no período em 31/12/2016
Provisões Fiscais 50.015,18 - 50.015,18 (50.015,18)                       -
Provisões Cíveis 6.760.681,35 (1.389.566,77) 5.371.114,58 828.197,15 6.199.311,73

Total ................. 6.810.696,53 (1.389.566,77) 5.421.129,76 778.181,97 6.199.311,73

a) Provisões Cíveis:
As provisões cíveis no valor de R$ 6.069.311,73, referem-se a ações judiciais relacionadas à
participantes e/ou beneficiários. O valor de R$ 130.000,00 refere-se a processos administrativos
da SUSEP perfazendo um total de R$ 6.199.311,73. Estão contabilizadas como provisão para
contingências cíveis, as ações cuja possibilidade de perda é considerada provável pelos consultores
jurídicos da entidade.

Perda Quantidade Valor Reclamado Valor Provisionado
Provável 1.245 16.583.119,49 6.069.311,73
Remota 364 6.421.515,61                               -

TOTAL 1.609 23.004.635,10 6.069.311,73

Família Bandeirante Previdência Privada
CNPJ Nº 62.874.219/0001-77
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Saldo Variação Saldo Variação Saldo
Inicial em no  Inicial em no Final em

Planos  Bloqueados 31/12/2014  Período 31/12/2015  Período 31/12/2016
Provisão Mat. de Benefícios a

Conceder .................................. 5.441,89                       - 5.441,89 452,46 5.894,35

Saldo Variação Saldo Variação Saldo
Inicial em no  Inicial em no Final em

Planos  Não Bloqueados 31/12/2014  Período 31/12/2015  Período 31/12/2016
Provisão Mat. de Benefícios a

Conceder .................................. 64.193,79 1.728,27 65.922,06 278,18 66.200,24

Total das Reservas Longo Prazo . 69.635,68 1.728,27 71.363,95 730,64 72.094,59

Total das Provisões Técnicas ........ 965.752,98 45.855,98 1.011.608,96   325.220,491.336.829,45

As Reservas Técnicas de Benefícios e Resgates a Regularizar contemplam as atualizações
financeiras devidas no período por ocasião dos resgates.

8 - TESTE DE ADEQUAÇÃO DE PASSIVO (TAP):
Em atendimento a circular SUSEP nº 517/2015 e alterações posteriores, a Entidade elabora as
estimativas correntes projetadas na data base 31/12/2016, sob a responsabilidade do atuário Sr.
Marcilio Nascimento Soares – MIBA 1656, cujas tabelas das estimativas são projetadas até o
final de vigência dos planos, encaminhadas à Superintendência de Seguros Privados- SUSEP
nos prazos estabelecidos e estão à disposição para consultas em nosso departamento atuarial.
As Estimativas Correntes foram elaboradas de forma a expressar o fluxo de caixa que decorra
do cumprimento e persistência dos planos em comercialização, descontado por Estruturas a
Termo da Taxa de Juros (ETTJ), no caso Cupom-IPCA. Entendemos mais adequado frente ao
perfil da Entidade pela adoção do IPCA como indexador dos planos.
Para as projeções descontadas adotamos a tábua BR-EMS na tentativa de aderência à experiência
da Entidade. Foram considerados apenas os contratos que iniciaram sua vigência até a data-
base. As provisões não foram remuneradas nos fluxos apurados.
Os dados foram agrupados por regime financeiro, tipo de evento e em eventos ocorridos e
eventos não ocorridos.
Os planos em Capitalização não mais são comercializados, mas apenas mantidos em manutenção
por ainda haver participantes.
Para elaboração dos fluxos consideramos:
· As entradas e saídas de recursos foram estimadas com base na média de Prêmios e IS dos
respectivos planos.
· As despesas administrativas (DA) foram estimadas pela média observada dos últimos três
anos da Entidade. Valores estes, registrados na contabilidade. O resultado foi um percentual de
15% das contribuições ou benefícios para a DA. As mesmas foram descontadas pela ETTJ
como os demais valores do fluxo aqui demonstrados.
· O IBNR é constituído por estimativa e após teste de consistência, ficou evidenciado que a
mesma se encontra, adequada e constituída. Com base nesta análise elaboramos o fluxo de
IBNR com base no fluxo de caixa de cada grupo de planos.
· Os métodos atuariais, estatísticos e financeiros utilizados; e as hipóteses e premissas consideradas
para a projeção de cada variável estimada;
· Apurado os valores supracitados, utilizamos a idade média de cada grupo, segregado por
regime financeiro em conjunto com a tábua BR-EMS de forma a prever o fluxo de receitas e
despesas com seus valores descontados pela Taxa ETTJ.
· Para o plano em regime de Capitais de cobertura, na fase de benefício foi utilizado o fator de
renda do plano para estimar entrada em fase de benefício.
· A provisão de PSL não é estimada e sim constituída em função do aviso do evento. O Atual
valor diz respeito a casos avisados onde consta documentação pendente por parte do Beneficiário.

Em conformidade com as disposições da Resolução SUSEP 321/2015 e demais disposições
Legais, realizamos a Auditoria Atuarial da FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA
PRIVADA, na data-base de 31/12/2016.
Examinamos as provisões técnicas registrados nas demonstrações financeiras em 31/12/2016
e a necessidade de cobertura das Provisões Técnicas da Solvência e dos Limites de Retenção
- RL da sociedade elaborados sob a responsabilidade de sua administração, em conformidade
com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e com as
normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.
A Administração da (Sociedade) é responsável pelas provisões técnicas registradas nas
demonstrações financeiras e pelos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da
necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção elaborados
de acordo com os princípios atuariais divulgados pelo Instituto Brasileiro de Atuária – IBA e
com as normas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, e pelos controles internos
que ela determinou serem necessários para permitir a sua elaboração livre de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as provisões técnicas registradas
nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores
da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção com
base em nossa auditoria atuarial, conduzida de acordo com os princípios atuariais emitidos pelo
Instituto Brasileiro de Atuária – IBA.  Estes princípios atuariais requerem que a auditoria
atuarial seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
provisões técnicas registradas nas demonstrações financeiras e os demonstrativos do capital
mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, da solvência
e dos limites de retenção estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria atuarial envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência
a respeito dos valores das provisões técnicas registradas nas demonstrações financeiras e dos
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das provisões
técnicas, da solvência e dos limites de retenção. Os procedimentos selecionados dependem do
julgamento do atuário, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante independentemente
se causada por fraude ou erro. Nessas avaliações de risco, o atuário considera os controles internos
relevantes para o cálculo e elaboração das provisões técnicas registradas nas demonstrações
financeiras e dos demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura
das provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção da (Sociedade) para planejar
procedimentos de auditoria atuarial que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de
expressar uma opinião sobre a efetividade desses controles internos da (Sociedade).
Registramos que foram observadas ainda as orientações por parte da SUSEP, a qual expediu
ao Mercado Supervisionado, orientações e sugestões ao sobre a produção de informações.
Foram adotados nas verificações e cálculos, os procedimentos e técnicas atuariais usuais e
normalmente aceitas, bem como padrões de razoabilidade no que se refere às premissas de
cálculo, todos em conformidade com a legislação em vigor e com os Regulamentos e Notas
Técnicas Atuariais aprovadas pela SUSEP - Superintendência de Seguros Privados.
A provisão de benefícios à conceder – PMBAC e a provisão de Benefícios Concedidos – PMBC
encontram-se adequadas sendo utilizadas as formulações técnicas das notas técnicas aprovadas
pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados. Os testes de consistência do IBNR –
Provisão de Eventos Ocorridos e Não Avisados demonstram que a provisão está adequada aos
eventos observados pela Sociedade. No caso da PPNG-RVNE o teste demonstrou que não é
necessária a provisão, mas que por margem de segurança a entidade resolveu constituí-la.
Quanto à provisão de PSL – Provisão de Sinistros a Liquidar Administrativo, esta encontra-se
adequada, assim como as demais provisões constituídas.
A FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA é uma Sociedade de Previdência
Complementar, autorizada a operar planos de previdência complementar, com patrimônio
líquido integralizado suficiente e compatível com a operação exercida pela Sociedade.
A auditoria atuarial teve como base os dados cadastrais e informações fornecidas pela Sociedade
que, após análise e cálculos por amostragem, consideramos adequados para a Auditoria e que
os dados utilizados para produção desta auditoria e, analisando os quadros dos FIP´s a disposição
da auditoria e os quadros estatísticos, atestamos que estão em correspondência ao enviado para
a Entidade Fiscalizadora, conforme prevista na Legislação em vigor.
Após análise dos dados recebidos da Sociedade, o recálculo e o devido exame das provisões técnicas,
realizado na Auditoria Atuarial, confirmamos que os valores estão compatíveis com os registrados
na contabilidade da  Sociedade e registrados no seu balanço patrimonial, em 31/12/2016.
Com finalidade da produção de informações em padrões internacionais (IFRS4) pelo Mercado
de Seguros e Previdência, a Superintendência de Seguros Privados/SUSEP estabeleceu
procedimento para Teste de Adequação de Passivo – TAP, de forma a avaliar as Provisões
Técnicas em relação aos dados mais atualizados, utilizando o critério de Estimativas Correntes
ou Passivo Realista.  Realizados pelo Atuário Técnico responsável os testes demonstraram que
não há a necessidade de constituição de Provisão o que era de esperado considerando que a TAP
utiliza experiência de longevidade maior frente ao utilizado no plano.
Em nossa análise, o Teste de Adequação de Passivo encontra-se dentro das Normas e Preceitos
Técnicos atuariais condizentes com as normas para sua produção.
As demais provisões e reservas são mensalmente constituídas/revertidas e estão em
conformidade com a legislação e com preceitos matemáticos e atuariais, não apresentando
desvios significativos.
Finalmente informamos que não foram contemplados os impactos de eventuais ações judiciais
que existam, venham a existir ou que possam vir a ser ajuizadas contra a Sociedade.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião de auditoria atuarial.
Em nossa opinião, as provisões técnicas registradas nas demonstrações financeiras e os
demonstrativos do capital mínimo, dos valores redutores da necessidade de cobertura das
provisões técnicas, da solvência e dos limites de retenção da (Sociedade) em 31 de dezembro
de 2016 foram elaborados, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as normas e
orientações emitidas pelos órgãos reguladores e Instituto Brasileiro de Atuária – IBA.
Esse é o nosso parecer,

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2017.
MARCUS VINICIUS STILBEN MEDEIROS - MIBA – 912

ASTA-ASSESSORIA TÉCNICA ATUARIAL
CNPJ.: 27.532.803/0001-43 - CIBA - 20

PARECER ATUARIAL DE BALANÇO
12-RESULTADO DIRETO DAS OPERAÇÕES (EM R$):
Modalidade dos Planos  Planos bloqueados  Planos não bloqueados  Totais

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Renda - Pensão - RCC .......................................................  141,22               141,77                                   -                                   -                           141,22                       141,77
Renda - Aposentadoria - Capitalização ............................    178,95              190,27                                   -                                   -                          178,95                       190,27
(=) Receita de Contrib.- PB ........................................... 320,17      332,04                      -                      -               320,17              332,04
Pecúlio - Repartição Simples ............................................ -                       -             11.039.341,47           10.836.882,06             11.039.341,47           10.836.882,06
Pecúlio - Capitalização ......................................................  -                       -                     2.030,24                      2.108,40                     2.030,24                    2.108,40
Renda - Pensão - Capitalização ........................................   -                       -                         650,70                         644,65                         650,70                       644,65
Renda - Aposentadoria - Capitalização ............................   -                       -                          475,81                         474,60                          475,81                       474,60
(=) Receita de Contrib. - PNB .......................................  -              -   11.042.498,22    10.840.109,71   11.042.498,22    10.840.109,71
Total Receita PB e PNB .................................................. 320,17      332,04   11.042.498,22    10.840.109,71    11.042.818,39   10.840.441,75
Var. Prov. Mat. Benef. a Conceder ................................... (452,46)                       -                                   -                                   -                       (452,46)                                 -
Var. Prov. PPNG ...............................................................   (0,11)                       -                                   -                                   -                              (0,11)                                 -
Var. Prov. Outras Prov. Técnicas ...................................... (0,30)                       -                                   -                                   -                            (0,30)                                 -

Var. Prov. Técnicas - PB ................................................. (452,87)              -                      -                      -            (452,87)                      -
Var. Prov. Mat. Benef. a Conceder ...................................    -                       -                        (278,18)                   (1.728,27)                        (278,18)                 (1.728,27)
Var. Prov. PPNG ...............................................................  -                       -                    (2.156,70)                         895,02                    (2.156,70)                       895,02
Var. Prov. Outras Prov.Técnicas .......................................  -                       -                      8.299,13                   (4.010,05)                      8.299,13                 (4.010,05)
Var. Prov. Técnicas - PNB .............................................. -              -           5.864,25         (4.843,30)           5.864,25         (4.843,30)
Total Variação PB e PNB ................................................ (452,87)              -           5.864,25         (4.843,30)            5.411,38         (4.843,30)
Desp. c/Benefícios - Administrativos ...............................         -                       -              (752.377,38)               (526.214,17)              (752.377,38)             (526.214,17)
Var. Provisão de IBNR ......................................................     -                       -                  (58.158,05)                      4.301,47                  (58.158,05)                    4.301,47

(=)Benefícios e Sinistros ..................................................  -              -      (810.535,43)       (521.912,70)      (810.535,43)       (521.912,70)
Desp. Cobrança - Planos Previdência ..............................    -                       -                    15.260,04            (1.240.888,46)                    15.260,04          (1.240.888,46)

(=)Desp. Comercialização ............................................... -              -          15.260,04   (1.240.888,46)          15.260,04   (1.240.888,46)
Outras Receitas Operacionais ...........................................           -                                 -

Outras Despesas Operacionais ......................................... (1.185.477,40)          (1.348.084,81)

(=)Outras Rec. e Desp. Operacionais ............................    (1.185.477,40)    (1.348.084,81)

13 – DESPESAS ADMINISTRATIVAS (EM R$):

DESPESAS ADMINISTRATIVAS 31/12/2016 31/12/2015
Despesas com Pessoal Próprio ............................. 1.397.499,11      831.893,61
Despesas com Serviços de Terceiros ................... 2.441.642,19  1.946.773,35
Despesas de Localização e Funcionamento ......... 477.914,42      532.422,67
Despesas com Publicidade e Propaganda ........... 203.700,00      108.000,00
Despesas com Publicações ................................... 51.233,84        84.205,98
Despesas com Donativos e Contribuições ............   97.948,50      101.488,65
Outras Despesas Administrativas ......................... 144.542,97          6.192,12

TOTAL ................................................................... 4.814.481,03  3.610.976,38

14 – DESPESAS TRIBUTÁRIAS (EM R$):

DESPESAS C/TRIBUTOS 31/12/2016 31/12/2015
Impostos Municipais ..............................................   7.802,64       6.681,52
PIS/PASEP .............................................................   7.507,90       5.305,98
Taxa de Fiscalização da SUSEP ............................  168.230,55   106.494,45
Outros Tributos e Taxas .........................................      326,74                    -

TOTAL ................................................................... 183.867,83   118.481,95

15– RESULTADO FINANCEIRO (EM R$):

Receitas Financeiras 31/12/2016 31/12/2015
Receitas com títulos de Renda Fixa Privados ....... 10.786.714,71    6.530.336,18
Receitas com títulos de Renda Fixa Públicos .......    304.460,72       210.373,14
Outras Receitas Financeiras ..................................     21.904,40       116.001,86

SOMA ....................................................................  11.113.079,83    6.856.711,18

Despesas Financeiras 31/12/2016 31/12/2015
Desp. Financ. Provisões Técnicas de Prev. Privada  (49.581,47)        (53.956,19)
Desp. c/Impostos e Contr. S/Trans. Financeiras ...  (1.498.803,14)  (1.308.178,62)

SOMA .................................................................... (1.548.384,61)  (1.362.134,81)
TOTAL DO RESULTADO FINANCEIRO ........ 9.564.695,22    5.494.576,37

16– RESULTADO PATRIMONIAL (EM R$):

Receitas Patrimoniais 31/12/2016 31/12/2015
Receitas com Imóveis de Renda .......................... 503.358,03      916.215,59

SOMA .................................................................... 503.358,03      916.215,59

Despesas Patrimoniais 31/12/2016 31/12/2015
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ........ (12.714,24)      (12.714,24)

SOMA .................................................................... (12.714,24)      (12.714,24)
RESULTADO PATRIMONIAL ........................... 490.643,79      903.501,35

Continua... 02/03

17- GESTÃO DE RISCOS:
A Entidade tem capacidade financeira compatível com suas operações, exclusivamente de
planos de previdência privada aberta, com captação de contribuições em regime de caixa. Como
detalhado na nota explicativa nº 7 os riscos operacionais são calculados e revistos frequentemente
pelos atuários da Entidade e não se limitam apenas a gestão das provisões técnicas. Com relação
aos ativos financeiros da Entidade, e conforme detalhado na nota explicativa nº 4, a Entidade
possui em 31 de dezembro de 2016 e 2015, títulos e valores mobiliários classificados como
disponíveis para venda. A gestão de riscos de investimentos financeiros é realizada através de
análises e monitoramento dos Riscos estabelecidos em parceria com Entidades Financeiras.
a) - Riscos de Liquidez: O risco da Entidade não dispor de recursos líquidos para honrar seus
compromissos financeiros, face a um eventual descasamento de prazo ou de volume entre
recebimentos e os pagamentos previstos é nulo pelos seguintes fatores:
· A captação de contribuições se dá através de desconto em folha de pagamento e são suficientes
para atender as obrigações de curto prazo,
· Os investimentos em títulos e valores mobiliários, embora estejam disponíveis para venda, os
resgates são feitos nos respectivos vencimentos e imediatamente reaplicados, ou resgatados
antecipadamente sem prejuízo na existência de necessidade de caixa,
· A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo Departamento Financeiro da Entidade que
acompanha as revisões das exigências de pagamentos a fim de assegurar recursos suficientes
de caixa visando atender às necessidades operacionais de curto prazo.
Índices de liquidez 31/12/2016 31/12/2015
Liquidez corrente ................................................... 0,94 0,03
Liquidez geral ........................................................ 9,06 8,34

b) - Risco de mercado:
A Entidade adota uma política de investimentos conservadora com 100% de suas aplicações
financeiras em títulos de renda fixa pós-fixados, em moeda nacional, que flutuam conforme
as taxas de mercado estão assim distribuídas:

31/12/2016 31/12/2015
Títulos públicos ...................................................... 3,60% 3,97%
Títulos privados ...................................................... 96,40% 96,03%
Soma ....................................................................... 100,00% 100,00%
c) - Risco de crédito:
A Entidade adota política de baixo grau de exposição a risco de crédito, não tendo provisões de
recebíveis. Não obstante isso, os contratos de novos produtos são previamente analisados pelo
Departamento Jurídico da Entidade. Com relação aos ativos financeiros, opera exclusivamente
com títulos de emissão do Governo Federal e de instituições financeiras privadas classificadas
como de baixo risco de crédito, devido a sua política de investimentos, análises de metas a curto
prazo, análise das condições econômicas brasileiras, como inflação e medidas governamentais,
além da análise dos riscos para instituições financeiras.

18 - ANÁLISE DE SENSIBILIDADE:
Em atendimento a circular nº 517/2015 e alterações posteriores a Entidade elaborou as estimativas
de sensibilidade.
Para elaboração dos quadros foram extraídos dos registros contábeis na data base Dezembro/
2016, que produziram as seguintes informações:

R$ em mil R$ em mil
31/12/2016 31/12/2015

VARIÁVEL ALTERAÇÃO RESULTADO RESULTADO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Menos 5%                   14.370                   10.576
DESPESAS ADMINISTRATIVAS Mais 5%                   13.888                   10.214

A carteira é constituída essencialmente de planos de pecúlio em regime de repartição. A variável mais
significativa que afeta o resultado é a Sinistralidade. Elaborado Teste de Sensibilidade considerando
as principais premissas, não alterou significativamente o resultado, conforme demonstrado abaixo:

31/12/2016 31/12/2015
Variação do Variação do

Variável ALTERAÇÃO R$ em mil Resultado R$ em mil  Resultado
Sinistralidade Menos 5% 14.170 0,29% 10.421 0,25%
Sinistralidade Mais 5% 14.089 (0,29)% 10.369 (0,25)%

19 - PATRIMÔNIO SOCIAL:
O Patrimônio Social da Entidade, que em 31 de dezembro de 2015 era de R$ 46.911.660,10, foi
aumentado em R$ 10.395.121,55, mediante o aproveitamento de parte do superávit acumulado,
passando o mesmo a ser de R$ 57.306.781,65, conforme deliberação na 53ª Reunião Ordinária
do Conselho Controlador realizada em 31/03/2016 está acima da suficiência obrigatória prevista
na Resolução nº 321 de 2015 do CNSP.

20 - PATRIMÔNIO SOCIAL AJUSTADO (EM R$):
Conforme determinações da SUSEP, as Sociedades Seguradoras, Resseguradoras, Sociedades
de Capitalização e de Previdência Privada Aberta, devem divulgar nas notas explicativas a
demonstração do seu Patrimônio Social Ajustado.

31/12/2016     31/12/2015
Patrimônio Líquido Social .....................................   72.431.415,74   58.303.492,28
( - ) Ativos Intangíveis ...........................................    (51.985,25)          (74.176,94)
( - ) Imóveis Urbanos e Direitos excedentes ....... -    (1.185.717,23)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO ............ 72.379.430,49   57.043.598,11

21 – PATRIMÔNIO SOCIAL ADICIONAL (EM R$):
Com base na composição acima lida em conjunto com as demais notas explicativas, e
considerando que não tem carteira transferida e tratar-se de entidade sem fins lucrativos não
apresenta necessidades de patrimônio social adicional baseado em risco de crédito.
Contas 31/12/2016 31/12/2015
Depósitos Bancários .............................................. 285.399,09            10.595,15
Depósitos judiciais e fiscais .................................. -            17.708,68
Valores aplicados em DPGE garantidos pelo FGC

ou c/prazo de venc.até 3 meses .......................... 30.647.893,35                           -
Tít priv de renda fixa, com prazo de vencto sup a

3 meses, emit por inst finan ................................ 35.430.383,47    50.127.867,38
Outras aplicações ..................................................         115.862,85       2.132.267,75
Outros créditos .......................................................    948.274,76            23.809,69
Total ....................................................................... 67.427.813,52    52.312.248,65

22 - NORMAS EMITIDAS E AINDA NÃO ADOTADAS
IFRS 9, “Instrumentos Financeiros”, introduz um novo requerimento para classificação e mensuração
de ativos financeiros, incluindo um novo modelo de perda esperada de crédito para o cálculo da
redução ao valor recuperável de ativos financeiros, e novos requisitos sobre a contabilização de
hedge. A norma mantém as orientações existentes sobre o reconhecimento de instrumentos
financeiros CPC 38/IAS 39. A IFRS 9 é efetiva para exercícios iniciados em 1º de janeiro de 2018.
A adoção antecipada dessa norma está condicionada a aprovação pela SUSEP.

23 – EVENTOS SUBSEQUENTES:
A Família Bandeirante Previdência Privada avaliou os eventos subseqüentes até 21 de fevereiro
de 2017, que é a data da aprovação das demonstrações contábeis pela Diretoria da Entidade,
e não identificou fato ou evento subseqüente material que mereça ser relatado.

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2017.

Marcus Vinicius Fernandes Vieira - Diretor - Presidente

Ronaldo Nunes Faria - Diretor Jose Eustaquio Torres - Diretor

Marcilio Nascimento Soares Jose Carlos Ferreira
Atuário - MIBA1656 Contador - CRC/TC-MG - S140285
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Família Bandeirante Previdência Privada
CNPJ Nº 62.874.219/0001-77

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS...Continuação.

03/03

À
DD. DIRETORIA DA
FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA
BELO HORIZONTE – MG

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA
PRIVADA, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas, quando lidas em conjunto com
as notas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em seus aspectos relevantes,
a posição patrimonial e financeira da FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA
em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
às entidades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

Base para opinião
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 financeiras”.
Somos independentes em relação à FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA,
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.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA é responsável
por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de
ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma

relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades supervisionadas pela Superintendência
de Seguros Privados – SUSEP, e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade da FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA continuar operando,
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração
pretenda liquidar a FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações
financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 financeiras.
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 financeiras,
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 FAMÍLIA BANDEIRANTE
PREVIDÊNCIA PRIVADA.
· 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 FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 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 FAMÍLIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA
PRIVADA a não mais se manter em continuidade operacional.
·  Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2017.
UHY MOREIRA - AUDITORES

CRC RS 3717 S MG
HERALDO S.S. DE BARCELLOS

Contador CRC RS 11609 S MG
CNAI N° 43

Responsável Técnico

292 cm -24 931286 - 1

Câmaras e Prefeituras 
do interior

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JuiZ DE ForA
ESTADo DE miNAS GErAiS

EDITAl DE rEsulTADO DA PrOVA PrÁTICA 
DE INFOrmÁTICA PÓs-rECursOs E 

CONVOCAçÃO PArA PrOVA DE TÍTulOs

O Exmo . sr . Bruno siqueira, Prefeito de Juiz de Fora, Estado de minas 
Gerais, no uso de suas atribuições legais, TOrNA PÚBlICO o Edital 
de resultado da Prova Prática de Informática Pós-recursos e Convo-
cação para Prova de Títulos, do Concurso Público aberto pelo Edital 
nº 02/2016 .
O Edital e outras publicações referentes ao Concurso Público em ques-
tão, estão disponíveis no endereço eletrônico: www .aocp .com .br desde 
a data de 24 de fevereiro de 2017 .

Juiz de Fora/mG, 23 de fevereiro de 2017 .
Bruno siqueira

Prefeito de Juiz de Fora

 Andréia madeira Goreske
secretária de Administração e recursos Humanos

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE JuiZ DE ForA
ESTADo DE miNAS GErAiS

EDITAl DE CONVOCAçÃO PArA PrOVA DE TÍTulOs

O Exmo . sr . Bruno siqueira, Prefeito de Juiz de Fora, Estado de minas 
Gerais, no uso de suas atribuições legais, TOrNA PÚBlICO o Edital 
de Convocação para Prova de Títulos, do Concurso Público aberto pelo 
Edital nº 03/2016 .
O Edital e outras publicações referentes ao Concurso Público em ques-
tão, estão disponíveis no endereço eletrônico: www .aocp .com .br desde 
a data de 24 de fevereiro de 2017 .

Juiz de Fora/mG, 23 de fevereiro de 2017 .
Bruno siqueira

Prefeito de Juiz de Fora

 Andréia madeira Goreske
secretária de Administração e recursos Humanos

9 cm -24 931237 - 1

 CAmArA muNiCiPAL DE AÇuCENA. 
EsTADO DE mINAs GErAIs . AVIsO DE rEsulTADO . Processo 
licitatorio nº 003/2017, Pregão Presencial nº 001/2017 . Objeto: regis-
tro de Preços para aquisição de combustíveis e derivados para abas-
tecimento de veículos da câmara municipal de Açucena . Cuja a aber-
tura ocorreu no dia: 24/02/2017 às 09h00min. Ocasionou em licitação 
DEsErTA, maiores informações, atraves do e-mail mediante soli-
citação ou informações por telefone 33-3298-1225, da secretaria da 
Camara de Açucena . Açucena, mG, 24 de fevereiro de 2017 . Delone 
Junio Canedo Gomes . Pregoeiro

3 cm -24 931224 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE BELo oriENTE: 
4° Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2013, pregão presencial nº 
005/2013, Processo licitatório n .º 039/2013 . Contratante: município 
de Belo Oriente . Contratada mAsTEr GEsTÃO PÚBlICA lTDA - 
mE . Fica prorrogado O presente contrato, iniciando sua vigência em 
02 de janeiro até o dia 31 de dezembro 2017 . Belo Oriente, mG, 28 de 
dezembro de 2016. Wandir Mendes da Silva - Presidente da Câmara 
municipal de Belo Oriente . 

2 cm -23 931023 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE BELo oriENTE: 
5° Termo Aditivo ao Contrato nº 001/2013, pregão presencial nº 
005/2013, Processo licitatório n .º 039/2013 . Contratante: município de 
Belo Oriente . Contratada mAsTEr GEsTÃO PÚBlICA lTDA - mE . 
Fica suprimido o contrato para o valor de r$4 .000,00 (quatro mil reais) 
mês . Belo Oriente, mG, 06 de janeiro de 2017 . Nacife selim Gonçalves 
menezes - Presidente da Câmara municipal de Belo Oriente .

2 cm -23 931022 - 1

 CÂmArA muNiCiPAL DE CurVELo
ATO DE EXONErAçÃO A Câmara municipal de Curvelo, neste ato 
representada pelo senhor Presidente Geraldo Moreira da Costa Filho, 
de acordo com o artigo 33 da lei municipal nº 910 de 18/11/1976, exo-
nera a pedido, a partir do dia 28 de fevereiro de 2017, o servidor Char-
les da silva Trindade, nomeado em decorrência de Concurso Público – 
Edital nº 01/2015, homologado em 06 de novembro de 2015, conforme 
Ato de Nomeação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, datado 
03/12/2015, para o cargo de provimento efetivo de Auxiliar de serviços 
Gerais . Curvelo, 28 de fevereiro de 2017
 Geraldo Moreira da Costa Filho – Presidente; Humberto Freire Pereira 
- Vice-Presidente; Gustavo Nascimento - secretário

3 cm -24 931183 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE GoVErNADor VALADArES/mG
rEPuBlICAçÃO DE EDITAl – TOmADA DE PrEçOs N . 
001/2017 – PrOCEssO Nº 029/2017 – TIPO: TÉCNICA E PrEçO 
– OBJETO: CONTrATAçÃO DE EmPrEsA EsPECIAlIZADA 
NA PrEsTAçÃO DE sErVIçOs DE PuBlICIDADE E PrOPA-
GANDA . Torna público que a sessão pública de recebimento e aber-
tura dos envelopes contendo a proposta técnica e a proposta comercial 
será realizada no dia 06 de abril de 2017 (quinta-feira), às 14 horas, no 
Plenário da Câmara municipal de Governador Valadares, situado na 
Rua Marechal Floriano, nº 905, centro, na cidade de Governador Vala-
dares/mG . Os interessados poderão retirar o edital ou obter informa-
ções pessoalmente, junto ao Presidente da Comissão de licitação – sr . 
Anderson Merlini Franca, na Rua Marechal Floriano, nº 905, Centro, 
nos dias úteis, no horário de 12:00 às 18:00h, ou pelo telefone (33) 
3272-2401, ou ainda, pelo site www .camaragv .mg .gov .br . PAulO 
mArCOs COsTA – Presidente da Câmara municipal de Governador 
Valadares/mG .

4 cm -23 930985 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE GuArDA-mor/ mG

 – CNPJ 20 .583 .100/0001-03 - AVIsO lICITAçÃO – Processo Admi-
nistrativo nº . 34/17- CArTA CONVITE Nº . 3/17 . modalidade: menor 
Preço Global . Objeto: Prestação de serviços de cessão de uso de sof-
tware de sistemas para Contabilidade Pública, dentre outros . Abertura: 
10/3/17 às 9h no Prédio da Câmara Municipal. Informações: O edital 
e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no 
prédio da Câmara municipal, na rua sete lagoas, n° . 155, B . JK – 
Guarda-Mor/MG. 24/01/2017. Terezinha Maria de Oliveira, Presidente 
Comissão Permanente licitação .

3 cm -24 931193 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE iPATiNGA

Extrato de Ratificação – Inexigibilidade n°. 03/2017. Empresa: Estado 
de minas Gerais, por intermédio da secretaria de Estado de Casa Civil 
e relações Institucionais . Objeto: Prestação de serviços de publicações 
de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudi-
cações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações 
e outros atos oficiais da Câm. Mun. de Ipatinga cuja publicidade é exi-
gida por lei . Valor Global: r$ 24 .805,20 (vinte e quatro mil oitocentos 
e cinco reais e vinte centavos) . Ipatinga, 23 de fevereiro de 2017 . Nar-
dyello Rocha de Oliveira, Presidente.

3 cm -24 931333 - 1
CAmArA muNiCiPAL DE mAToZiNHoS

 QuArTO TErmO ADITIVO AO CONTrATO 9912346454 – Pro-
cesso Dispensa licitação nº 82/2015– CONTrATANTE – Câmara 
Municipal de Matozinhos - MG. CNPJ - 20.229.423/0001-95 – 
CONTrATADA – EmPrEsA BrAsIlEIrA DE COrrEIOs E 
TElEGrAFOs – CNPJ 34 .028 .316/0015-09 - OBJETO – Presta-
ção de serviços e Venda de Produtos - VAlIDADE: 12 meses- Início 
01/01/2017– DOTAçÃO - 01 .01 .01 .031 .0101 .2001 – 3 .3 .90 .39 .00 – 
Ficha 013 - Outros Serviços de Terceiros .Pessoa jurídica - VALOR R$ 
4 .805,47- sidirley Anderson Dias Bento – Presidente .
 PrImEIrO TErmO ADITIVO AO CONTrATO 004/2016 – Processo 
Inexigibilidade de licitação nº 004/2016– CONTrATANTE – Câmara 
Municipal de Matozinhos - MG. CNPJ - 20.229.423/0001-95 – CON-
TrATADA – sECrETArIA DE EsTADO DA CAsA CIVIl E rElA-
çOEs INsTITuCIONAIs – CNPJ 13 .237 .191/0001-51 - OBJETO – 
Alterar a Titularidade do Contrato e Acréscimo- TITulArIDADE: 
sECrETArIA DE EsTADO DA CAsA CIVIl E rElAçõEs INs-
TITuCIONAIs – ACrEsCImO – Valor r$ 3 .322,12 VAlIDADE: 
31/12/2016– DOTAçÃO - 01 .01 .01 .031 .0101 .2001 – 3 .3 .90 .39 .00 – 
Ficha 013 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica - VALOR R$ 
3 .322,12- Agnaldo Pereira da silva – Presidente .
 CONTrATO 002/2017 – Processo Inexigibilidade de licitação nº 
02/2017– CONTRATANTE – Câmara Municipal de Matozinhos - MG. 
CNPJ - 20 .229 .423/0001-95 – CONTrATADA – sECrETArIA DE 
EsTADO DA CAsA CIVIl E rElAçOEs INsTITuCIONAIs – 
CNPJ 13.237.191/0001-51 – OBJETO Serviço de publicidade oficial 
dos atos e expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudi-
cações de processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações 
e outros atos cuja publicidade é exigida por lei . – VAlIDADE: Início 
em 02/01/2017 a 31/12/2017– DOTAçÃO - 01 .01 .01 .031 .0101 .2001 
– 3.3.90.39.00 – Ficha 013 - Outros Serviços de Terceiros - Pes-
soa jurídica - VAlOr r$ 19 .932,75 – sidirley Anderson Dias Bento 
– Presidente .
 CONTrATO 004/2017- Processo de Dispensa de licitação nº 006/2017 
– CONTRATANTE - Câmara Municipal de Matozinhos - MG. CNPJ - 
20.229.423/0001-95 – CONTRATADA – 3G NET SOLUÇÕES WEB 
lTDA – mE – CNPJ 14 .211 .158/0001-15 – OBJETO – Fornecimento de 
serviços de hospedagem, suporte técnico, utilização de E-SIC (sistema 
de informações ao cidadão) contas de E-mails governamental, para o 
Poder legislativo municipal . VAlIDADE – início 01/02/2017 término 
31/12/2017 – DOTAçÃO - 01 .01 .01 .031 .0101 .2001 – 3 .3 .90 .39 .00 – 
Ficha 013 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica - VALOR R$ 
3 .180,00 – Presidente: sidirley Anderson Dias Bento .
 CONTrATO 003/2017- Processo de Dispensa de licitação nº 
004/2017 – CONTRATANTE - Câmara Municipal de Matozinhos 
- mG . CNPJ - 20 .229 .423/0001-95 – CONTrATADA – DIrETrIZ 
INFOrmATICA - EIrElI – CNPJ 22 .493 .902/0001-40– OBJETO – 
Fornecimento de serviços de Manutenção do sistema “LEGISLADOR” 
VAlIDADE – início 02/01/2017 término 31/12/2017 – DOTAçÃO 
- 01.01.01.031.0101.2001 – 3.3.90.39.00 – Ficha 013 - Outros Servi-
ços de Terceiros - Pessoa jurídica - VAlOr r$ 7 .327,08 – Presidente: 
sidirley Anderson Dias Bento .
 CONTrATO 005/2017- Processo de Dispensa de licitação nº 010/2017 
– CONTRATANTE - Câmara Municipal de Matozinhos - MG. CNPJ 

- 20 .229 .423/0001-95 – CONTrATADA – ms – sEGurANçA ElE-
TrÔNICA lTDA . mE – CNPJ 06 .976 .881/0001-67 – OBJETO – loca-
ção de material de segurança . VAlIDADE – início 01/02/2017 término 
31/12/2017 – DOTAçÃO - 01 .01 .01 .031 .0101 .2001 – 3 .3 .90 .39 .00 – 
Ficha 013 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica - VALOR R$ 
6 .770,00 – Presidente: sidirley Anderson Dias Bento .
 CONTrATO 006/2017- Processo de Dispensa de licitação nº 011/2017 
– CONTRATANTE - Câmara Municipal de Matozinhos - MG. CNPJ 
- 20 .229 .423/0001-95 – CONTrATADA – DIP COmPuTADOrEs 
sErVIçOs lTDA . – CNPJ 02 .054 .321/0001-02 – OBJETO – manu-
tenção e microcomputadores, Notebooks, impressoras(jato de tinta e 
laser) Impressoras multifuncionais, servidor de dados, servidor Torre, e 
manutenção de rede de serviços de telefonia, bloqueio, liberação e pro-
gramação de ramais PABX . . VAlIDADE – início 01/02/2017 término 
31/12/2017 – DOTAçÃO - 01 .01 .01 .031 .0101 .2001 – 3 .3 .90 .39 .00 – 
Ficha 013 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica - VALOR R$ 
7 .997,00– Presidente: sidirley Anderson Dias Bento .

 CONTrATO 007/2017- Processo de licitação Carta Convite nº 001/2017 
– CONTRATANTE - Câmara Municipal de Matozinhos - MG. CNPJ 
- 20 .229 .423/0001-95 – CONTrATADA – AuTO POsTO mATOZI-
NHOs lTDA . – CNPJ 17 .284 .472/0001-16 – OBJETO – 8 .000(oito 
mil) litros de combustível tipo Gasolina comum e 500(quinhentos) 
litros de Etano comum . VAlIDADE – início 03/02/2017 término 
31/12/2017 – DOTAçÃO - 01 .01 .01 .031 .0101 .2001 – 3 .3 .90 .30 .00 – 
Ficha 09 – Material de consumo. - VALOR R$ 3.180,00 – Presidente: 
sidirley Anderson Dias Bento .
 CONTrATO 008/2017- Processo de Dispensa de licitação nº 
012/2017 – CONTRATANTE - Câmara Municipal de Matozinhos - 
mG . CNPJ - 20 .229 .423/0001-95 – CONTrATADA – TAlITA mArA 
DOs sANTOs – CNPJ 26 .141 .873/0001-08– OBJETO – Forneci-
mento lANCHE PArA Eventos e Funcionários da Câmara munici-
pal . VAlIDADE – início 01/02/2017 término 31/12/2017 – DOTA-
ÇÃO -01.01.01.031.0101.2001 – 3.3.90.30.00 – Ficha 09 – Material 
de consumo - VAlOr r$ 6 .124,00 – Presidente: sidirley Anderson 
Dias Bento .

19 cm -24 931440 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE NoVA LimA
 - AVIsO DE susPENsÃO DO PrEGÃO Nº 003/2017 - PrOCEssO 
Nº 011/2017 . O Pregoeiro da Câmara municipal de Nova lima, no uso 
de suas atribuições legais, torna público para conhecimento de todos 
os interessados que fica SUSPENSO o Edital de Pregão Nº 003/2017 
cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento e instalação 
de equipamentos de ar condicionado para atendimento do legislativo 
municipal, conforme descrito no Anexo I - Termo de referência do 
edital . Tompson Nobre de Oliveira - Pregoeiro . Nova lima, 24 de feve-
reiro de 2017 .

3 cm -24 931505 - 1

CÂmArA muNiCiPAL DE PAiNS
- AVIsO DE lICITAçÃO DO PrEGÃO PrEsENCIAl 01/2017- A 
Câmara municipal de Pains torna público a todos os interessados a rea-
lização do Processo licitatório 02/2017 . modalidade: Pregão Presen-
cial 01/2017 . Tipo menor preço . Objeto: contratação de jornal semanal 
de circulação no município e na região de Pains, para publicação de 
atos oficiais da Câmara Municipal. Abertura da Sessão: as 17:00 h do 
dia 20/03/2017 . local: sede da Câmara municipal de Pains, situada na 
Praça Tonico rabelo, 66 – Pains/mG . Tel .: (37) 3324-1449 . Paulo sér-
gio de morais – Presidente da Câmara municipal de Pains .

3 cm -23 931017 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE PArAGuAÇu/mG

EXTrATO DO EDITAl - PrOCEssO DE lICITAçÃO DE Nº . 
003/2017 . mODAlIDADE TOmADA DE PrEçO Nº . 003/2017 - 
CÂmArA muNICIPAl DE PArAGuAçu/mG – AVIsO DE lICI-
TAçÃO – PrOCEssO lICITATÓrIO Nº . 003/2017 - TOmADA DE 
PrEçOs Nº . 003/2017, através da Comissão Permanente de licitação, 
torna pública a abertura de procedimento licitatório na modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor Preço por item, para contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e con-
sultoria jurídica, compreendendo as seguintes áreas: Direito Adminis-
trativo, Direito Civil, direito Tributário, Direito do Trabalho, Direito 
Constitucional e advocacia de 2ª e 3ª instâncias e Tribunal de Con-
tas, pelo período de 12 meses . O Edital completo e seus anexos esta-
rão à disposição dos interessados junto aos membros da comissão, de 
segunda à sexta-feira, no horário compreendido das 13:00 às 18:00 
horas, podendo ser retirado por requerimento onde conste o nome da 
Empresa, CNPJ, telefone, fax, e-mail e indicação da pessoa responsá-
vel . Informações pelo telefone (35) 3267-1495 . A abertura dos envelo-
pes será realizada pela Comissão Permanente de licitação da Câmara 
municipal de Paraguaçu, no dia 06 (seis) de abril de 2017, às 14:00 
horas, na sala de reuniões da Câmara Municipal de Paraguaçu, com 
endereço na rua José Bueno, Nº . 20, Centro, Paraguaçu/mG, - Para-
guaçu, 14 de fevereiro de 2017 .

5 cm -23 930867 - 1
CÂmArA muNiCiPAL DE PomPÉu

Pregão Presencial nº 04/2017
A Câmara municipal de Pompeu/mG, torna publico que fará realizar 
a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 04/2017 – Processo 
09/2017, do tipo mENOr PrEçO POr ITEm, para fornecimento de 
gênero alimentício e material de limpeza, que será realizada na data 
21/03/2017 às 13:00hs, para apresentação de envelopes de proposta de 

preço e habilitação. Licitação exclusiva para EPP, ME, MEI e EQUI-
PArADOs . O edital poderá ser retirado no endereço: rua Capitão 
Olimpio, nº 177, Centro, Pompeu/MG – CEP 35.640.000, site WWW.
camaramunicipaldepompeu .mg .gov .br ou pelo fone (37) 35232047 . 
Presidente da Câmara Paulo Henrique de Faria .

A Câmara municipal de Pompeu/mG, torna publico que fará realizar 
a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 05/2017 – Processo 
10/2017, do tipo mENOr PrEçO POr ITEm, para fornecimento de 
material de papelaria, que será realizada na data 21/03/2017 às 09:00hs, 
para apresentação de envelopes de proposta de preço e habilitação. 
licitação exclusiva para EPP, mE, mEI e EQuIPArADOs . O edital 
poderá ser retirado no endereço: rua Capitão Olimpio, nº 177, Cen-
tro, Pompeu/MG – CEP 35.640.000, site WWW.camaramunicipalde-
pompeu .mg .gov .br ou pelo fone (37) 35232047 . Presidente da Câmara 
Paulo Henrique de Faria .

A Câmara municipal de Pompeu/mG, torna publico que fará realizar 
a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 07/2017 – Processo 
13/2017, do tipo mENOr PrEçO POr ITEm, para fornecimento 
de material de informática, que será realizada na data 21/03/2017 às 
16:00hs, para apresentação de envelopes de proposta de preço e habi-
litação . licitação exclusiva para EPP, mE, mEI e EQuIPArADOs . 
O edital poderá ser retirado no endereço: rua Capitão Olimpio, nº 
177, Centro, Pompeu/MG – CEP 35.640.000, site WWW.camaramu-
nicipaldepompeu .mg .gov .br ou pelo fone (37) 35232047 . Presidente da 
Câmara Paulo Henrique de Faria . 

8 cm -24 931365 - 1
 CÂmArA muNiCiPAL DE SÃo JoÃo Do oriENTE

 . resultado do Processo licitatório nº 02/2017, Pregão Presencial nº 
01/2017 . Objeto: aquisição de combustíveis . Empresa vencedora: Tava-
res e Alcântara ltda . Itens: 01 e 02 . são João do Oriente, 25/02/2017 . 
Júlio César de Oliveira . Presidente da Câmara municipal .

1 cm -24 931160 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AÇuCENA/mG. 

Aviso Pregão nº005/17, Processo nº010/17, registro de Preço nº005/17 . 
Objeto: aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis 
em atendimento a diversas secretarias do município de Açucena/mG . 
Abertura 17/03/2017 às 09:30 horas, edital com cota reservada para 
mPE . O Edital encontra-se no setor de licitações da Prefeitura . Tele-
fone 33-3298-1520 e Email- licitação@acucena .mg .gov .br .Açucena 24 
de fevereiro de 2017 .FlAVIANA FErNANDEs rIBEIrO . Pregoeira .

2 cm -24 931412 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE áGuAS FormoSAS – mG

 - PrOCEssO lICITATÓrIO Nº 18 - PrEGÃO PrEsENCIAl Nº 
07/2017 – AVIsO DE lICITAçÃO - Objeto: Contratação de Empresa 
visando a Prestação de serviços de locação de Veículos, em atendi-
mento à secretaria municipal de Educação . - Data: 14/03/2017, às 
08:00hs (Oito Horas). - Maiores Informações e cópias do edital pode-
rão ser obtidas junto ao site http://www.aguasformosas.mg.gov.br, na 
C.P.L. em dias úteis, no horário de 07:00 às 13:00 horas, pelo telefax 
(0xx33) 3611-1450 ou pelo e-mail: licita@aguasformosasmg .gov .br . - 
Águas Formosas, 24 de Fevereiro de 2017 . - Crystian marcos Batista 
lima – Pregoeiro .

3 cm -24 931272 - 1
PrEFEiTurA muNiCiPAL DE AimorÉS/mG. 

P .P nº 016/2017 . Torna público nos termos das leis Federais, lei nº 
8 .666/93 e 10 .520/02 e suas alterações, por intermédio de seu pre-
goeiro, o Processo nº 030/17 - Pregão Presencial registro de Preços 
nº 016/17, com abertura para o dia 14/03/17 às 07:30 horas. Objeto: 
Aquisição de material de Consumo Odontológico . O Edital completo 
e melhores informações poderão ser obtidos na sede da Prefeitura à 
Avenida raul soares, 310, Centro, Telefax: (33) 3267-1932 . Das 7:00 
às 13:00 horas.
PrEFEITurA muNICIPAl DE AImOrÉs/mG . P .P nº 017/2017 . 
Torna público nos termos das leis Federais, lei nº 8 .666/93 e 10 .520/02 
e suas alterações, por intermédio de seu pregoeiro, o Processo nº 031/17 
- Pregão Presencial registro de Preços nº 017/17, com abertura para o 
dia 15/03/17 às 07:30 horas. Objeto: Aquisição de Material de Con-
sumo Hospitalar. O Edital completo e melhores informações poderão 
ser obtidos na sede da Prefeitura à Avenida raul soares, 310, Centro, 
Telefax: (33) 3267-1932. Das 7:00 às 13:00 horas.
PrEFEITurA muNICIPAl DE AImOrÉs/mG . P .P nº 018/2017 . 
Torna público nos termos das leis Federais, lei nº 8 .666/93 e 10 .520/02 
e suas alterações, por intermédio de seu pregoeiro, o Processo nº 032/17 
- Pregão Presencial registro de Preços nº 018/17, com abertura para o 
dia 16/03/17 às 07:30 horas. Objeto: Aquisição de Produtos de Lim-
peza. O Edital completo e melhores informações poderão ser obtidos 
na sede da Prefeitura à Avenida raul soares, 310, Centro, Telefax (33) 
3267-1932. Das 7:00 às 13:00 horas.
PrEFEITurA muNICIPAl DE AImOrÉs/mG . P .P nº 019/2017 . 
Torna público nos termos das leis Federais, lei nº 8 .666/93 e 
10 .520/02 e suas alterações, por intermédio de seu pregoeiro, o Pro-
cesso nº 033/17 - Pregão Presencial nº 019/17, com abertura para o 
dia 17/03/17 às 07:30 horas. Objeto: Contratação de empresa do ramo 
pertinente para prestação de serviços de Tapa Buraco com PmF (Pré 
misturado a Frio), roçada nas margens das estradas, lotes e ruas urbanas 
vicinais e serviços de limpeza e conservação de vias públicas urbanas . 
O Edital completo e melhores informações poderão ser obtidos na sede 
da Prefeitura à Avenida raul soares, 310, Centro, Telefax: (33) 3267-
1932. Das 7:00 às 13:00 horas.

8 cm -24 931466 - 1


