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30. Transações que não Afetam Caixa – As transações listadas a seguir afetaram as demonstrações financeiras de forma relevante, contudo não 
impactaram o caixa:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Aumento de capital com integralização de ações (OEI1, OEI2 e Asteri) – 950.629 – 950.629
Cancelamento do programa de remuneração baseada em ações – 10.851 – 10.851
Emissão de bônus de subscrição – 15.995 – 15.995
Ajuste ao valor justo de ações emitidas – (95.733) – (95.733)
Intangível adicionado em aquisição de empresas – – – 440.317
Imobilizado adicionado em aquisição de empresas – – – 1.994.471
Empréstimos e financiamentos adicionais em aquisição de empresas – – – 1.381.235
Remuneração baseada em ações (Nota 26) 7.450 – 7.450 –
31. Mudanças nos Passivos de Atividades de Finaciamentos

Nota 2017
Fluxo 

de caixa
Captação de emprésti-
mos e financiamentos

Juros 
pagos

Encargos 
financeiros Outros 2018

Empréstimos, financiamentos e debêntures 14 1.882.729 (92.898) 274.615 (140.327) 180.616 4.275 2.109.010
Outras obrigações 17 64.726 (48.195) – – – 11.333 27.864
Opções de ações outorgadas reconhecidas 26 – 2.450 – – – 7.450 9.900
Total 1.947.455 (138.643) 274.615 (140.327) 180.616 23.058 2.146.774

32. Eventos Subsequentes – (i) Acordo de reorganização socie-
tária: A Assembleia Geral Extraordinária, em reunião realizada 
em 28/02/2019, aprovou o acordo de reorganização societária que 
envolve a incorporação pela Companhia de Delta 5 e Delta 6, como 
resultado do cancelamento das opções oriundas do contrato para 
transferência de ativos de geração de energia, mencionado na Nota 
27. Em decorrência desse acordo, a Companhia incorporará as hol-

dings que detém o controle dos complexos de Delta 5 e a Delta 6, 
assumindo o controle de suas operações a partir de 2019, emitindo 
18.788.469 novas ações. (ii) Alteração de Diretor Financeiro e 
de Relações com Investidores: No dia 30/01/2019 o Conselho 
de Administração elegeu a Srta. Andrea Sztajn para os cargos de 
Diretora Financeira e Diretora de Relações com Investidores, os 
quais cumulará, para o restante do prazo de gestão atualmente em 
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curso. (iii) Primeira emissão de Debentures da Omega: No dia 
30/01/2019 o Conselho de Administração aprovou a primeira emis-
são de debêntures da Omega Geração S.A. A emissão terá valor total 
de até R$ 775 milhões distribuídos pelo Banco BTG Pactual S.A. e 
pelo BB Banco de Investimentos S.A., sendo R$ 750 milhões sob 

regime firme de colocação e R$ 25 milhões sob regime de melho-
res esforços. A emissão proporcionará uma importante criação de 
valor para a Companhia dada a boa margem entre o custo margi-
nal de financiamento e o retorno marginal derivado das aquisições 
anunciadas.

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas
Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da
Omega Geração S.A.
Belo Horizonte-MG
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas da Omega Geração S.A. (“Companhia”), identificadas 
como Controladora e Consolidado, respectivamente, que compreen-
dem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respecti-
vas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo 
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequada-
mente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e finan-
ceira, individual e consolidada, da Omega Geração S.A. em 31 de 
dezembro de 2018, o desempenho individual e consolidado de suas 
operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consoli-
dados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relató-
rio financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Stan-
dards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi condu-
zida 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 individuais e consolida-
das”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controla-
das, 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 fun-
damentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais 
assuntos de auditoria são aqueles que em nosso julgamento profissio-
nal, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício cor-
rente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e 
na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião 
separada sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a descrição de 
como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentá-
rios sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no 
contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Nós 
cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas”, incluindo aquelas em relação a esse prin-
cipal assunto de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a con-
dução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação 
de riscos de distorções significativas nas demonstrações financeiras. 
Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados 
para tratar o assunto abaixo, fornecem a base para nossa opinião de 
auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Combina-
ção de Negócios – Alocação do Preço de Aquisição: De acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais 
de relatório financeiro, a Companhia é requerida, quando da realização 
de uma Combinação de Negócios, a efetuar a alocação do preço de 

aquisição através da mensuração dos ativos identificáveis adquiridos, 
dos passivos assumidos e do ágio por expectativa de rentabilidade 
futura ou ganho por compra vantajosa. Durante o exercício findo em 31 
de dezembro de 2018, a Companhia efetuou, como consequência da 
aquisição do Complexo Pirapora, a alocação do preço de aquisição, 
identificando ativos intangíveis de vida útil definida no montante total 
de R$549.424 mil, conforme divulgado na nota explicativa 5.1.1 das 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Esse assunto foi 
considerado como um principal assunto de auditoria devido à subjeti-
vidade e julgamento na preparação das projeções de geração de caixa 
elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários eco-
nômicos futuros utilizadas para mensuração de ativos identificáveis 
adquiridos e dos passivos assumidos e, consequentemente, do valor do 
ágio auferido. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Como 
parte dos nossos procedimentos de auditoria, dentre outros, envolve-
mos nossos profissionais especialistas em avaliação para nos auxiliar 
nas análises sobre as projeções de fluxo de caixa e mensuração do 
valor justo dos ativos identificados; analisamos as projeções para valo-
rização dos ativos e passivos adquiridos preparadas pela Administra-
ção, que incluíram, principalmente: i) teste das informações financei-
ras projetadas utilizadas; ii) comparação das premissas e metodologias 
utilizadas com a respectiva indústria, competidores e cenário econô-
mico financeiro do ambiente nacional; e iii) análise do uso de método 
de avaliação e de informações externas. Avaliamos ainda se as infor-
mações consideradas foram derivadas do plano de negócios da Compa-
nhia aprovado por aqueles responsáveis pela governança. Adicional-
mente, avaliamos as divulgações nas demonstrações financeiras com 
relação a combinação de negócios. Baseados no resultado dos procedi-
mentos de auditoria efetuados sobre o reconhecimento, mensuração e 
recuperabilidade dos valores adquiridos, que está consistente com a 
avaliação da Administração, consideramos que os critérios e premissas 
utilizados pela Administração no processo de avaliação dos valores 
justos dos ativos e passivos adquiridos, assim como as respectivas 
divulgações na nota explicativa 5.1.1, são aceitáveis, no contexto das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Outros assuntos – 
Demonstrações do valor adicionado: As demonstrações individual e 
consolidada do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da 
Administração da Companhia, e apresentadas como informação suple-
mentar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de audi-
toria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações 
financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avalia-
mos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações 
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma 
e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronuncia-
mento Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em 
nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado, foram ade-
quadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os 
critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes 
em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
tomadas em conjunto. Outras informações que acompanham as 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório 
do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e conso-
lidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre este relatório. Em 
conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Admi-
nistração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma rele-
vante, 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, con-
cluirmos 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 individuais e consolidadas: A 
Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas interna-
cionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financei-
ras individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divul-
gando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continui-
dade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda 
liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas con-
troladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que 
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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, individual-
mente 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 ris-
cos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, plane-
jamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais ris-
cos, 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, con-

luio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às cir-
cunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. 
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em rela-
ção a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e 
suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, deve-
mos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem ina-
dequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não 
mais se manterem em continuidade operacional. • Avaliamos a apre-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais 
e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às 
informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do 
grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis 
consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempe-
nho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de audi-
toria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a res-
peito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da audito-
ria 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. Dos assuntos que foram 
objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determi-
namos aqueles que foram considerados como mais significativos na 
auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, 
dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descre-
vemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei 
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou 
quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o 
assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as conse-
quências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspec-
tiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse 
público.

São Paulo, 21 de março de 2019.
 Ernst & Young Alessandra Aur Raso
 Auditores Independentes S.S. Contadora
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Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de reais

Relatório da Administração

CONTADOR: Adriane L D S Gregório - CRC/MG 084.371/O

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:
Norman David Schwartz - Presidente

Anthony Fong - Vice-Presidente
John Cassingham - Conselheiro 

MEMBROS DA DIRETORIA: 
Dayse Maria de Magalhães Figueiredo - Diretora

Elaine Maria do Carmo Romani - Diretora

Aos Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e 
estatutárias, temos a satisfação de submeter à aprovação de V. Sas dezembro de 2018 e em 31 de dezembro de 2017. A Administração.

Ativo 

Circulante
Caixa e Bancos 16.148 17.666
Contas a Receber 17.217 17.039
Estoque 13.289 12.292
Impostos a Recuperar 3.893 7.920
Adiantamento a Fornecedores 1.033 1.330
Despesas Antecipadas 596 414
Outros Ativos Circulantes 46 33

52.222 56.694

Não Circulante
Depósitos Judiciais                                                              974          1.977
Impostos a Restituir              573              -
Permanente 
Ativo Imobilizado          34.046         29.204

TOTAL DO ATIVO

Passivo 
Circulante
Fornecedores                654                758 
Comissões a Pagar                715                  672   
Contas a Pagar a Coligadas             2.810             4.668 
Imposto de Renda e Contribuição Social             2.934             7.164 
Obrigações Sociais e Tributárias             1.081             1.014 
Provisão para Part.Resultados                912                877 
Adiantamento de Clientes                292                591 
Venda p/Entrega Futura                752                481 
Provisões Trabalhistas             1.132                 986
Provisão de Fornecedores                154                242
Provisão Comissões             1.762             1.642
Outras Provisões                  79                 77
Outras Obrigações                  32                 82 
Imob.de 3º em nosso poder                672                550 

Não Circulante
Contas a Pagar a Coligadas           13.308           12.137
Patrimônio Líquido
Capital Social            6.000            6.000 
Reserva de Reavaliação            1.709            1.709 
Reserva Legal            1.200            1.200 
Reserva Estatutária            1.200            1.200 
Reserva de Lucro          76.826          68.966 
Dividendos Distribuídos         (31.000) (31.000)
Resultado do Exercício            4.591            7.859 

TOTAL DO PASSIVO

Receita Bruta de Vendas
( - ) Deduções da Receita Bruta (7.142) (6.880)
Receita líquida das vendas
( - ) Custo dos Produtos Vendidos (24.427) (23.171)
LUCRO BRUTO
Despesas /Receitas  operacionais
Gerais e Administrativas (14.566) (13.461)
Comerciais (15.714) (14.211)
Impostos (298) (304)
Provisões (1.088) (1.508)
Receitas Financeiras 360 255 
Despesas Financeiras (74) (104)
Variações cambiais, líquidas 30 106
Total da despesas e receitas operacionais
LUCRO OPERACIONAL
Resultado não operacional (1.553) (170)
Lucro antes do IRPJ/CSSL
IRPJ / CSSL (3.867) (5.500)
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO
Lucro líquido por ação do capital social no 765

I - Da Atividade Operacional:
Resultado do Período 4.591 7.859 
+ Depreciação 3.230 2.840
+ Baixas e Ajustes de Imobilizado (1.748) (611) 
Saldo Antes das Atividades de Investimentos 6.073 10.088 
II - Das Atividades de Investimentos:
 (-) Compras de Ativo Imobilizado (5.328) (6.373) 
 (-) Aumento das Contas a Receber de Clientes (178) (1.368) 
 (-) Redução/Aumento nos Estoques (997) (4.198) 
 (-) Redução/Aumento nos Impostos a Recuperar (4.026) (1.942) 
 (-) Redução de Outras Contas a Receber (298) (106) 
 (-) Redução/Aumento depósitos Judiciais (1.002) (7) 
Saldo Antes das Atividades de Financiamento (5.756) (3.906) 
III - Das Atividades de Financiamento:
(-) Redução/Aumento em Obrigações Sociais 

(5.823) 3.239 
 + Redução (aumento) provisões depósitos Judiciais (1.002) 2 
 (-) Distribuição de Dividendos 31.000 31.000 

Disponibilidades no início do Exercício: 17.666 15.575 
16.148 17.666 

Capital Reserva de Reserva Reserva Reserva
Totalsocial reavaliação legal estatutária de Lucros

Resultado do Exercício 4.591 4.591
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iNSTiTuTo BioATLÂNTiCA 
CNPJ 05.112.713/0002-06 

DETALHAmENTo DA EXECuÇÃo FÍSiCo – 
FiNANCEirA – EXErCiCio 2018 

CoNTrATo DE GESTÃo iGAm/001/2017 
 

iGAm Custeio 
Saldo inicial r$...........................184.153,01 
receita r$........................3.562.353,20 
Repasse R$........................3.012.541,62 
Rendimento R$...........................106.944,14 
Outras Restituições R$...........................442.867,44 

Despesa r$.....................(1.947.392,17) 
Desembolso R$.....................(1.947.392,17) 

Saldo Final r$.......................1.799.114,04 
iGAm investimento 

Saldo inicial r$........................34.929.470,49 
receita r$........................37.310.095,22 
Repasse R$........................35.388.052,61 
Rendimento R$..........................1.838.516,63 
Outras Restituições  R$...............................83.525,98 

Despesa r$.......................(1.190.944,99) 
Desembolso R$.......................(1.190.944,99) 

Saldo Final r$........................71.048.620,72 
responsáveis pela Execução 

 
 

ricardo Alcântara Valory 
Diretor-Geral 

Fabiano H. da Silva Alves 
Diretor Técnico 

   
 ComPANHiA oPErACioNAL DE DESENVoLVimENTo, 

SANEAmENTo E AÇÕES urBANAS – CoDAu.
Torna público que remarcou licitação, sob modalidade PreGÃo Pre-
seNCIal nº . 008/2019, do tipo menor preço global sob regime de 
empreitada por preços unitários, objetivando a registro de preço para 
futuro e eventual contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de pintura em edificações, peças metálicas, esquadrias 
metálicas, madeira e reservatórios, situados nas diversas unidades da 
Codau situado no município de uberaba (mG), com fornecimento 
de materiais,em atendimento à solicitação da diretoria de desenvol-
vimento e saneamento . leis Federais nº . 10 .520/2002, 8 .666/93, lei 
Complementar nº . 123/06 e decreto 3 .555/00 . data/horário para reali-
zação da licitação: 09h do dia 05 de abril de 2019 . local aquisição do 
edital, entrega da documentação e proposta de preços, bem como aber-
tura dos envelopes: av . saudade, 755 – uberaba/mG . Informações pelo 
telefone (0xx34) 3318-6036/6037 . site: www .codau .com .br . uberaba/
mG, 22 de março de 2019, ronaldo dos reis silva, Pregoeiro .
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