
Nota 4 - Imobilizado
O imobilizado tem a seguinte composição:
Bens Imóveis   2021 2020
Terrenos   1.001.740,00 0,00
Prédios e Instalações  698.260,00 279.636,78
Construções Andamento – Shopping Park 2.491.121,79 2.491.121,79

Bens Móveis  2021 2020
Veículos   92.630,99 92.630,99
Móveis e Utensílios  208.883,88 204.169,38
Máquinas e Equipamentos  38.024,51 36.026,53
Eletrodomésticos  135.505,66 130.563,63
Equipamentos de Informática 58.927,95 56.169,95
Equipamentos de Sonorização/Segurança115.921,49 114.271,49
Equipamentos Médicos e Odontológicos 200.451,00 3.526,00
Aparelhos e Equip. p/ Esporte e Diversão 135.968,12 135.968,12
Total do Imobilizado  5.177.435,39 3.544.084,66

No exercício de 2014, a Administração identificou os bens móveis de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Uberlândia, que estão sob res-
ponsabilidade da Missão Sal da Terra.
Para os bens de terceiros, foi criado o grupo de Bens de Terceiros. Esse 
grupo tem a seguinte composição:
Bens Móveis   2021 2020
Móveis e Utensílios  1.213.005,39 902.655,15
Máquinas e Equipamentos  189.427,30 184.036,99
Eletrodomésticos  661.717,16 398.819,03
Equipamentos de Informática 972.678,91 932.066,37
Equipamentos de Sonorização/Segurança 89.934,78 58.521,83
Equipamentos Médicos / Odontológicos 4.544.201,18 2.893.329,10
Aparelhos e Equip p/Esporte e Diversão 24.686,00 0,00
Aparelhos, Equip e Maq Agropecuárias  2.458,10 0,00
Total de Bens de Terceiros  7.698.108,82     5.369.428,47           
( a ) Os bens móveis e imóveis são apresentados a custo de aquisi-
ção e/ou construção. No Exercício de 2012 a Entidade atualizou esses 
bens a valores mais compatíveis, através do cálculo da depreciação 

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Ilmos. Srs. Diretores da MISSÃO SAL DA TERRA Uberlândia - MG
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da MISSÃO SAL DA TERRA, que compreendem o balanço 
patrimonial em 31 de dezembro de 2.021, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido, do valor adicionado e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como 
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da MISSÃO SAL DA TERRA em 31 de dezembro 
de 2.021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para Opinião
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 “Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação 
à Entidade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas 
Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC 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 contábeis e o relatório do auditor 
A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Adminis-
tração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 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 contábeis 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 uma distorção 
relevante no Relatório de Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a 
relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacida-
de da Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do 
processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjun-
to, 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 uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 

acumulada, de acordo com a Legislação Fiscal, com base em taxas 
que contemplam a vida útil econômica dos bens.
Nota 5 - Isenções Previdenciárias Usufruídas
Em atendimento ao Item III (c) do Artigo 25, da Portaria MS nº 3.355 
de 04/11/2010, é demonstrado a seguir, o valor relativo aos benefí-
cios fiscais usufruídos, como se devidos fossem, gozados durante o 
exercício de 2.021:
   INSS  Patronal -       R$ 34.051.878,70 
Nota 6 - Passivo Circulante - Obrigações Gerais
São registradas por valores históricos contraídos, vencíveis a Curto 
Prazo e atualizados monetariamente quando esta exigência for per-
tinente. 
Nota 7 - Parcelamentos
Os valores consolidados na data do balanço estão assim representa-
dos;   Curto Prazo Longo Prazo
Parcelamento RFB – IRRF  844.663,77 90.575,01
Parcelamento PIS FI / RFB 52.457,10 8.743,27
Parcelamento INSS / RFB  274.235,02 45.705,67
   1.171.355,89 145.023,95
Nota 8 - Patrimônio Líquido
O Patrimônio Líquido compreende o Patrimônio Social inicial, acresci-
do dos Superávits Acumulados, das Doações e Subvenções recebidas 
para Investimentos, diminuído dos Ajustes Patrimoniais, e do Déficit 
do Exercício.
Nota 9 – Aplicação dos Recursos
Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades insti-
tucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados 
pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
Nota 10 – As Gratuidades estão registradas nas seguintes contas:
Despesas com Pessoal;
Despesas com Terceiros;
Despesas com Encargos Sociais
Despesas com Alimentação;
Despesas com Administração;
Despesas Médico Hospitalar;
Despesas com Manutenção Geral;

Despesas com Manutenção Predial;
Despesas com Assistência Social;
Despesas Pedagógicas;
Despesas com Veículos e Transporte;
Despesas Bancárias e Financeiras; e
Impostos e Taxas.
Nota 11 – Gratuidades Concedidas
No exercício de 2021, os valores das gratuidades concedidas, 
em atendimento ao disposto no Art. 4º, Item II, da Lei nº 12.101 de 
27/11/2009 , estão assim representados:
Descrição  2021
Despesas com Pessoal  131.512.906,17
Despesas com Terceiros  2.455.438,70
Despesas com Encargos Sociais 45.348.683,40
Despesas com Alimentação 2.657.815,22
Despesas com Administração 12.706.722,95
Despesas Médico Hospitalar 8.325.070,68
Despesas Manutenção Geral 3.234.120,46
Despesas Manutenção Predial 3.623.073,25
Despesas com Assistência Social 513.345,00
Despesas Pedagógicas  426.208,70
Despesas com Veículos e Transporte 435.536,02
Despesas Bancárias e Financeiras 1.093.027,85
Impostos e Taxas  36.382,85
Total   212.368.331,25
Nota 12 - Doações
No exercício de 2.021, a entidade recebeu doações em dinheiro e ma-
teriais no valor de R$ 1.847.367,91, as quais foram contabilizadas em: 
Receitas Próprias – Doações  R$ 1.847.367,91
Nota 13 - Contingências
Conforme Resolução CFC nº 1.180/09 que aprovou a Norma Brasilei-
ra de Contabilidade NBC T 19.7 – Provisões, Passivos Contingentes 
e Ativos Contingentes, as prováveis e possíveis perdas oriundas de 
processos trabalhistas e cíveis, na data de 31/12/2021, estão devida-
mente provisionadas.

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 referi-
das demonstrações contábeis.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo de auditoria. Além disso:
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,independente-
mente 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 opi-
nião. 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 procedimen-
tos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Entidade.
- 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 uma incerteza significativa em relação a eventos 
ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade opera-
cional da Entidade. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi-
cação 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 Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
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.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências 
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo, 
quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
As Demonstrações Contábeis de 31 de dezembro de 2.020, que estão sendo apresentadas para efeitos 
comparativos, foram por nós auditadas, cujo parecer sem modificação foi emitido em 26 de abril de 2.021.
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Aviso Edital de Licitação Processo Licitatório nº 059/2022 - Pregão Eletrônico  Tipo "Menor
Preço'' Global - Disputa Aberta. O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e
Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo
Licitatório nº 059/2022, na modalidade "Pregão Eletrônico", do tipo "Menor Preço" Global,
Modo de Disputa Aberta, via site da Caixa - CEF, perante Pregoeiro designado, que receberá
as Propostas Comerciais até 09h00min do dia 27 de maio de 2022, horário de Brasília - DF,
sendo a Sessão Pública para recebimento dos lances das 10h00min até às 10h10min do dia
27 de maio de 2022 - horário de Brasília - DF, visando a contratação de empresa especializada
para fornecimento de 30 (trinta) peças de tubo PEAD (polietileno de alta densidade) de
parede corrugada, diâmetro nominal de 1500 mm e diâmetro externo de 1700 mm, rigidez
nominal SN2, barras de 6 (seis) metros, em atendimento à Diretoria Técnica, estando o Edital
à disposição no endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a participação
das empresas ao credenciamento no site até as 18h00min do dia 26 de maio de 2022. Uberlândia/
MG, 11 de maio de 2022. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG
Aviso Edital de Licitação Processo Licitatório nº 057/2022 - Pregão Eletrônico - Tipo
"Menor Preço''Global - Disputa Aberta. O Diretor Geral do Departamento Municipal de
Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar o
Processo Licitatório nº 057/2022, na modalidade "Pregão Eletrônico", do tipo "Menor Preço"
Global, Modo de Disputa Aberta, via site da Caixa - CEF, perante Pregoeiro designado, que
receberá as Propostas Comerciais até 09h00min do dia 26 de maio de 2022, horário de Brasília
- DF, sendo a Sessão Pública para recebimento dos lances das 14h00min até às 14h10min do
dia 26 de maio de 2022  - horário de Brasília - DF, visando a contratação de empresa para o
fornecimento de motobombas e conjuntos motobombas, submersíveis, tipo de refrigeração:
camisa de refrigeração e aletas, tipo de instalação: P semipermanente e S portátil, em
atendimento à Diretoria Técnica, estando o Edital à disposição no endereço eletrônico
www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a participação das empresas ao credenciamento
no site até as 18h00min do dia 25 de maio de 2022. Uberlândia/MG, 11 de maio de 2022.
Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 231/2022

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E OBRAS - por meio da DIRETORIA DE
COMPRAS - Fará realizar licitação supramencionada - Objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AMBULATÓRIO E PRONTO SOCORRO DE
GINECOLOGIA-OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ODELMO
LEÃO CARNEIRO, EM UBERLÂNDIA/MG. O Edital encontra-se à disposição na
Diretoria de Compras, na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº. 600, bairro Santa
Mônica, fone 0xx 34-3239-2488, das 12:00 às 17:00 horas, bem como, disponível
no sítio www.uberlandia.mg.gov.br. Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para
abertura no dia 24/06/2022 às 13:00 horas na Prefeitura Municipal de Uberlândia,
situada na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa Mônica. Uberlândia/
MG, 11 de maio de 2022.Sueli Aparecida Silva.Diretora de Compras

A Câmara Municipal de Uberlândia, UASG 925010, representada pelo Departamento de Licitações e Compras e 
seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 008/2022, Processo nº 004/2022, tipo MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: Contratação por hora 
trabalhada, de empresa especializada em mão de obra para serviços de manutenção preventiva e corretiva, para 
atender todas as portas deslizantes ou pivotantes, seja com ou sem molas hidráulicas e janelas com vidro �xo ou 
articulado, como as esquadrias metálicas pertinentes, com a aquisição de peças, quando necessário. DATA: 
24/05/2022 - Terça-feira. HORÁRIO: 13:30 Horas (Horário de Brasília/DF). SITE: www.comprasnet.gov.br VISITA 
TÉCNICA FACULTATIVA: Para este certame será concedido aos licitantes a Visita Técnica Facultativa, nos termos 
autorizados no art.30, inciso III da Lei nº 8.666/93, e decisões do TCU, em especial Decisão 783/2000 - Plenário, TC 
010.295/2000-9, Rel. Min. Adylson Motta, Sessão de 20/09/2000. Será de responsabilidade do Contratado, a 
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão pelo não conhecimento das condições para a 
execução do objeto. Informações e obtenção do Edital: sítio eletrônico www.camarauberlandia.mg.gov.br, Link 
Transparência; e-mail compras@camarauberlandia.mg.gov.br; Departamento de Licitações e Compras, Sala 45, 1º 
Piso; telefones (34) 3239-1196 / 3239-1194 / 3239-1137. 

Uberlândia, 11 de maio de 2022. 

Luciano Benati - Pregoeiro 
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