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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGISTICA S/A
CNPJ: 10.292.968/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DEZEMBRO DE 2014 E 2015

2015 2014
Ativo 7.681.647,30 8.234.751,92

Ativo circulante 5.606.094,94 6.495.563,30
Disponível 489.971,69 476.906,79
Caixa geral 473.816,14 434.088,91
Bancos c/movimento -18.856,16 7.484,45
Aplicações de curto prazo 35.011,71 35.333,43
Créditos por vendas/servicos 1.401.546,31 1.689.737,55
Clientes 2.001.854,84 1.927.917,87
(-) Duplicadas descontadas -600.308,53 -238.180,32
Créditos tributários 92.229,01 117.972,95
Impostos/contrib. a compensar 92.229,01 117.972,95
Créditos diversos 981.317,95 712.655,51
Adiantamentos a fornecedores 1.938,26 -
Cambios antecipados 978.112,62 712.168,64
Adiantamentos a empregados 1.267,07 486,87
Estoque de terceiros 1.096.533,02 1.643.765,83
Estoque de terceiros 350.646,85 914.791,66
Importações em andamento 745.886,17 728.974,17
Estoque 1.235.965,82 1.355.506,42
Estoque de mercadorias 1.185.232,25 1.334.403,60
Importações em andamento 50.733,57 21.102,82
Outros creditos 308.531,14 499.018,25
Despesas do exerc. seguinte 308.531,14 499.018,25
Ativo não circulante 2.075.552,36 1.739.188,62
Creditos e valores LP 1.169.790,31 820.485,26
Deposito judiciais 566.151,11 565.614,61
Contratos de mutuos 562.406,10 213.637,55
Cauções cdb fundap 41.233,10 41.233,10
Investimentos 32.153,12 17.022,24
Contrato leasing 32.153,12 17.022,24
Imobilizado 873.608,93 901.681,12
Móveis e utensílios 89.256,77 89.256,77
Computadores e periféricos 100.719,20 100.719,20
Máquinas e equipamentos 168.552,72 168.552,72
Instalações 14.092,00 14.092,00
Veículos 70.820,00 70.820,00
Máq.Equip. - Arrend. Mercantil 67.000,00 67.000,00
Terrenos 582.489,00 582.489,00
(-)Depreciações acumuladas -219.320,76 -191.248,57

2015 2014
Passivo 7.681.647,30 8.234.751,92

Passivo circulante 1.295.419,43 3.449.304,79
Débitos p/ compras 426.155,84 909.036,19
Fornecedores 426.155,84 909.036,19
Obrigações sociais 6.480,06 5.914,17
Obrigações sociais 6.480,06 5.914,17

Obrigações iscais 23.533,21 64.924,80
Obrigações iscais 23.533,21 64.924,80
Obrigações trabalhistas 5.672,92 7.060,00
Obrigações trabalhistas 5.672,92 7.060,00
Obrigações diversas 8.554,58 8.797,88
Contas a pagar 8.554,58 8.797,88

Empréstimos e inanciamentos 495.993,45 1.942.124,00
Empréstimos e inanciamentos 495.993,45 1.942.124,00
Adiantamentos 323.175,39 504.648,91
Adiantamentos diversos 323.175,39 504.648,91
Provisões 5.853,98 6.798,84
Provisões trabalhistas 5.853,98 6.798,84
Passivo não circulante 3.946.662,97 2.494.845,49
Empréstimos e inanciamentos 722.606,52 31.576,92
Empréstimos e inanciamentos 722.606,52 31.576,92
Contratos de mútuos obtidos 3.166.955,67 2.463.268,57
Contratos de mútuos obtidos 3.166.955,67 2.463.268,57
Parcelamento de impostos 57.100,78 -
Parcelamento de impostos 57.100,78 -
Patrimônio líquido 2.439.564,90 2.290.601,64
Capital social 1.160.000,00 1.160.000,00
Capital social 1.160.000,00 1.160.000,00
Reservas de lucros 1.279.564,90 1.130.601,64
Reservas de lucros 171.674,97 153.356,10
Adiant. P/futuro aumento de capital 1.107.889,93 977.245,54

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2015
Histórico Capital Social Reserva de Lucro Reserva Capital Adiant. P/Futuro Aum. de Capital Total

Saldo em 31.12.2014 1.160.000,00 153.356,10 - 977.245,54 2.290.601,64
Ajustes de Exerc. Anteriores: -
Lucro /Prejuízo Líquido: 18.318,87 - 18.318,87
Distribuição de Lucros : -
Aumento de Capital: - 130.644,39 130.644,39
Saldo em 31.12.2015 1.160.000,00 171.674,97 - 1.107.889,93 2.439.564,90

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
EM 31 DEZEMBRO DE 2014 E 2015

2015 2014
Venda/serviços operacionais brutos 1.954.353,59 2.704.320,95

Vendas de mercadoria 1.518.626,98 2.182.156,95
Serviços prestados 435.726,61 522.164,00
Deduções de vendas/serviços -419.218,19 -627.514,68

Impostos / vendas canceladas -419.218,19 -627.514,68
Receita operacional líquida 1.535.135,40 2.076.806,27
Custos da mercadoria vendida -829.591,18 -1.265.288,17

Custos da mercadoria vendida -829.591,18 -1.265.288,17
Lucro operacional bruto 705.544,22 811.518,10
Despesas/receitas operacionais -684.336,61 -763.694,63

Receitas operacionais 1.402.146,42 1.623.462,46
Despesas operacionais -2.086.483,03 -2.387.157,09
Resultado operacional 21.207,61 47.823,47
Despesas/receitas não operacionais 2.600,00 -

Receitas não operacionais 2.600,00 -
Resultado antes das provisões 23.807,61 47.823,47
Provisão p/contribuição social -2.058,28 -7.337,69
Provisão p/imposto de renda -3.430,46 -12.229,48
Resultado depois das provisões 18.318,87 28.256,30
Participações no resultado -
Lucro (prejuizo) do exercício 18.318,87 28.256,30

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO
'PERÍODO DE 31/12/2014 À 31/12/2015

Das atividades operacionais 2015 2014
Lucro líquido antes do imposto de renda

e da contribuição social 23.808 47.823
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais:

Depreciações/Amortizações/Provisões 62.526 56.970
Resultado na venda de ativos permanentes - -
Variação cambial 62.425 (6.970)
Encargos inanceiros sobre inanciamentos - -
Recuperação Custos / Despesas 34.476 6.170
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber 288.191 58.128
Estoques 666.773 (907.437)
Tributos a recuperar 25.744 9.274
Créditos diversos (268.662) (1.007.115)
Outros créditos (532) 1.880
(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores (482.880) 800.584
Obrigações trabalhistas e tributárias (20.757) 43.158
Adiantamento de cliente (181.716) (1.031.745)
Outros passivos 57.100 (2.327)
Caixa proveniente das operações 266.496 (1.931.606)
Juros pagos (332.733) (169.103)
Imposto de renda e contribuição social pagos (15.473) (9.399)
Caixa líquido proveniente
das atividades operacionais (81.710) (2.110.109)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Acréscimo de investimentos (15.131) (17.022)
Acréscimo do imobilizado - (44.866)
Juros recebidos 36.303 12.228
Caixa líquido aplicados nas
atividades de investimento 21.172 (32.637)

Fluxo de caixa das atividades de inanciamento
Amortização de empréstimos (3.702.211) (2.375.437)
Ingressos de empréstimos 3.993.938 3.838.488
Caixa líquido proveniente das (aplicados
nas) atividades de inanciamentos 291.727 1.463.051
Das atividades de inanciamento com acionistas/outras partes
Adiant. P/Futuro Aumento de Capital 130.644 977.246
Empréstimo concedidos (507.706) (1.074.925)
Recebimento de emprestimos 158.938 1.315.613
Caixa líquido utilizado pelas atividades

de inanciamento com acionistas (218.124) 977.246
Aumento líquido de caixa
e equivalente de caixa 13.065 297.551
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 476.906 144.023
No im do exercício 489.971 441.573
Aumento líquido de caixa
e equivalente de caixa 13.065 297.550

NOTAS EXPLICATIVAS
1º As demostrações contábeis foram elaboradas com observância dos cri-
térios estabelecido na lei das Sociedades por Ações (6.404/76) com a nova
dada pelas Leis ( 11.637/07 e 11.941/09 ),baseando-se nos fatos econômicos
identiicados na documentação, informações e declarações fornecidas pela
administração da entidade.
2º As depreciações e amortizações foram feitas pelo método linear e dentro
dos princípios legais.

VITORIA-ES, 21 de Novembro de 2016

ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGISTICA S/A
CNPJ 10.292.968/0001-92
DIRETOR PRESIDENTE

FLAVIO DOS SANTOS QUINTANILHA | CPF 011.303.397-42
CONTROLTAX SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ 10.870.633/0001-04
CONTADOR | JARBAS PAIVA DA SILVA

CRC 010164/0 | CPF 690.191.855-00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2016
Referência: Concurso Público, para provimento de cargos do quadro
de servidores estatutários, normatizado pelo Edital nº 001/2014, com
homologação do resultado inal publicada no DIOES de 20/02/2015.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO – ES, por meio da Secretaria
Municipal de Gestão e Recursos Humanos, no uso de suas atribuições
legais, CONVOCA os candidatos nomeados nos termos do Decreto
Municipal nº 447/2016, de 17 de novembro de 2016, publicado no
Diário Oicial dos Poderes do Estado do ES em 23 de novembro de 2016,
para tomarem posse nos respectivos cargos, observadas as orientações
quanto às documentações, prazos e procedimentos estabelecidos no
presente edital.
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A convocação dos candidatos nomeados nos termos do Decreto
nº 447/2016 reger-se-á pelo presente Edital, seus anexos e eventuais
retiicações.
1.2 Ninguém pode se escusar de cumprir os preceitos deste Edital,
alegando desconhecimento dos mesmos.
2 - DA CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS
2.1 Os candidatos convocados deverão comparecer ao Departamento
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Fundão, localizado na
Rua São José, nº 135, Centro, Fundão/ES, no dia 02/12/2016, no horário
de 8h às 12h, devendo portar consigo para entrega os documentos
constantes no ANEXO I deste Edital.
2.1.1 O não comparecimento na data estabelecida no presente
edital implicará a perda do direito à posse ao cargo para o qual o
candidato foi aprovado.
2.1.2 O candidato poderá constituir, através de instrumento de
Procuração, com irma reconhecida em cartório, o seu representante para
os ins de que trata o item 2.1 e 2.3 deste Edital.
2.2 Não será admitida entrega parcial de documentos;
2.3 A data da inspeção médica será informada ao candidato pelo
Departamento de Recursos Humanos, quando da entrega da
documentação constante do ANEXO II deste Edital.
3 - DOS EXAMES E LAUDOS MÉDICOS
3.1Os candidatos, quando de sua avaliação pela inspeção médica
oicial, deverão apresentar os exames e laudos a seguir mencionados
devidamente carimbados e assinados pelo médico especialista na
respectiva área, inclusive com o CRM.
3.2 Os laudos e exames em referência só serão aceitos, se emitidos no
prazo máximo de 03 (três) meses antes da data de apresentação, sendo
que a inobservância desse prazo implicará a renúncia tácita do candidato.
3.3A inspeção médica poderá solicitar exames complementares de acordo
com a necessidade de cada caso, hipótese em que o próprio médico
estabelecerá, por escrito, o prazo para que o candidato se apresente
para reavaliação médica munido do(s) exame(s) complementar(es)
solicitado(s).
3.5 Os candidatos deverão comparecer para a inspeção médica com
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário determinado
pelo Departamento de Recursos Humanos munidos do documento de
identidade original, não sendo admitida, em nenhuma hipótese, a entrega
parcial dos mesmos.
4 – DA POSSE E DO EXERCÍCIO
4.1 Após ser submetido à inspeção médica oicial, o candidato avaliado
como aptos física e mentalmente tomará posse do cargo às 10h do dia
07 de novembro de 2016, no prédio da Prefeitura Municipal de Fundão.
4.2 No ato de posse, o empossado ou seu representante especialmente
constituído para este im, formalizará aceitação expressa das atribuições,
deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o
compromisso de bem servir.
4.2.1 Para a posse de candidato por meio de procuração, admitir-se-á
apenas o instrumento de procuração pública, devendo o outorgado estar
munido da original do documento de identidade.
4.3 Será anulada a nomeação do candidato que não tomar posse na data
estabelecida no item 4.1.
4.4 É de quinze dias o prazo para o servidor público entrar em exercício,
contados da data da posse, conforme preceitua o art.17, § 1º da Lei
Municipal nº 804/1993.
5 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 - A falsidade ou inexatidão das airmativas, a não apresentação ou
a irregularidade de documentos, ainda que veriicados posteriormente
implicará anulação de todos os atos decorrentes da nomeação e
posse do candidato, sem prejuízo de sua responsabilização nas esferas
administrativa, cível e penal.
5.2 – Os empossados assumirão exercício, a título provisório, na
Secretaria de Gestão e Recursos Humanos.
5.3- Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não
tenham sido expressamente previstos no presente Edital serão resolvidos
pela Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, à luz da legislação
municipal e de demais fontes do Direito Administrativo aplicáveis à
matéria.
5.4 - Aplicam-se aos próximos atos relativos à posse dos candidatos,
naquilo que não colidir com os preceitos do presente Edital, as
disposições correlatas contidas no EDITAL nº 001/2014, de abertura do
Concurso Público.

Fundão, 24 de novembro de 2016.
Maria Dulce Rudio Soares

Prefeita do Município de Fundão

ANEXO I
RELAÇÃO DEDOCUMENTOS

1 – Fotocópia da cédula de identidade – RG;
2 - Fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
3 - Fotocópia da Carteira de Trabalho – CTPS (página que conste a foto
e data de emissão);
4 – Fotocópia do documento de inscrição no PIS/PASEP;
5 – Fotocópia da certidão de nascimento ou casamento;
6– Fotocópia do Título de Eleitor, juntamente com a original da certidão de
quitação eleitoral, expedida no máximo há 06 (seis) meses;
7 – Fotocópia do Certiicado de Reservista ou Dispensa de incorporação
ou Certidão expedida pelo Órgão Militar competente (para o sexo
masculino);
8– Uma foto 3x4 com o nome completo legível no verso;
9 - Fotocópia do comprovante do endereço atual com o respectivo CEP;
10 – Fotocópia autenticada do diploma de conclusão de curso na
respectiva área pleiteada, bem como de outras habilitações previstas no
ANEXO I – Quadro de vagas – do Edital nº 001/2014;
11 – Fotocópia autenticada do Registro Proissional no Conselho
Regional correspondente à sua formação proissional (atualizado);
12 – Fotocópia da Certidão de Nascimento dos ilhos menores de 21
(vinte e um) anos;
13 – Originais das certidões negativas criminais dos foros estaduais dos
lugares em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos e da Justiça
Federal, ambas expedidas no máximo há 06 (seis) meses;
14 – Declaração de bens e valores ou, inexistindo, declaração negativa
de bens e valores, que constituem o seu patrimônio, assinada pelo próprio
candidato com irma reconhecida em cartório;
15 – Declaração assinada pelo candidato, com irma reconhecida em
cartório, de não acumulação ou de acumulação legal, com compatibilidade
de horários, em conformidade com o que preceitua o art. 37, XVI e XVII,
da Constituição Federal;
16 – Declaração assinada pelo candidato, com irma reconhecida em
cartório, de disponibilidade de horário para o serviço público, conforme
necessidade da Administração Municipal;
17 – Declaração assinada pelo candidato, com irma reconhecida, de que
não sofreu no exercício da função pública penalidade incompatível com
nova investidura em cargo público;
18 – Comprovante de que possui dependente econômico, se for o caso;
19 – Comprovante de conta bancária

NOTA: Os modelos das declarações constantes dos itens 14, 15, 16
e 17 estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Fundão.

ANEXO II
LAUDOS E EXAMES EXIGIDOS

Exames e Laudos Cargos

Hemograma Psicólogo, Assistente Social

Laudo Psiquiátrico Assistente Social, Psicólogo

Laudo oftalmológico Psicólogo

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

A GAZETA


