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SEÇÃO III
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE TERMO ADITIVO
Processo nº 001-000811/2012. Terceiro Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 35/2012,
firmado entre o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara
Legislativa do Distrito Federal – FASCAL e a RM BRUM ODONTOCLINICA. Objeto: Reajuste
de 5,56% referente ao índice INPC/IBGE, acumulado no ano de 2013. Vigência: 01 de março de
2014. Data da assinatura: 08 de abril de 2014. Legislação: art. 40, XI, da Lei nº 8.666/1993, com
redação introduzida pela Lei nº 8.883/1994. Partes: pelo FASCAL, o Sr. Gregório Matias Dantas
de Araújo e pela Credenciada, a Sra. Raquel Melo Brum.
Processo nº 001-000443/2012. Quinto Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 30/2012,
firmado entre o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara
Legislativa do Distrito Federal – FASCAL e o HOSPITAL ANCHIETA LTDA. Objeto: prorrogação
do prazo de vigência do Termo de Credenciamento nº 30/2012 estabelecido entre o FASCAL e a
CREDENCIADA. Vigência: de 21 de abril de 2014 a 20 de abril de 2015. Data da assinatura: 09
de abril de 2014. Legislação: art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993, com redação introduzida pela Lei nº
9.648/1998. Partes: pelo FASCAL, o Sr. Gregório Matias Dantas de Araújo e pela Credenciada, o
Dr. Délcio Rodrigues Pereira.

PODER EXECUTIVO
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Nº DO PROCESSO 111.002.655/2009; ESPÉCIE: 9º Termo Aditivo nº 01/2014 ao Convênio
nº 323/2009, Publicado em 06/01/2010; CONVENENTES: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE
BRASÍLIA - TERRACAP e a COMP. URBANIZ. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP; OBJETO: Suplementar recursos ao convênio; EMBASAMENTO LEGAL: Decisão nº 261
da Diretoria Colegiada da TERRACAP em sua 2908ª Sessão, realizada em 17/03/2014; DATA DE
ASSINATURA: 10/04/2014; VIGÊNCIA: 30/08/2014; VALOR: R$ 11.976.615,33 (Onze milhões,
novecentos e setenta e seis mil, seiscentos e quinze reais e trinta e três centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.451.6206.3078.0004 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL
DE BRASÍLIA; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade da TERRACAP;
P/TERRACAP: ABDON HENRIQUE DE ARAUJO, LUCIANO MENEZES DE ABREU, JORGE
GUILHERME DE MAGALHÃES FRANCISCONI e DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E
SILVA; P/NOVACAP: NILSON MARTORELLI e MARUSKA LIMA DE SOUSA HOLANDA;
TESTEMUNHAS: MARCUS VINICIUS FREITAS BARROS e ELTON GOMES DOS SANTOS.

CASA CIVIL
COORDENADORIA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 141.000.795/2014. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA – RA
I. Assunto: contratação direta das Empresas SUPRIMAX SISTEMAS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS item 03 e COMERCIAL PLENITUDE itens 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11, nos
termos do artigo 2º, da Portaria nº 11/2010 – SEG e do artigo 26, da Lei Federal nº 8.666/1993 e
Parecer ASJUR/RA 1 nº 130/2014, de 08 de abril de 2014, por Dispensa de Licitação, com vistas à
aquisição de material de almoxarifado, Valor Total de R$ 2.668,25 (dois mil, seiscentos e sessenta
e oito reais e vinte e cinco centavos) justificada no processo em referência. Brasília/DF, 09 de abril
de 2014. Jean Carmo Barbosa – Administrador Regional de Brasília.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2014 – RA VI,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 03/2002.
Processo: 135.000.203/2014 - Partes: DF/RA-VI X ARTECEI PRODUÇÕES ARTISTICAS E
CULTURAIS; Fundamento Legal: Artigo 25, inciso III, da Lei nº 8.666/93 - Objeto: O presente
Contrato objetiva a contratação do Artista LILIA DINIZ, para atender ao Evento “Grito do Rock”
em Planaltina DF; Valor: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); Dotação Orçamentária: U.O:
09.108, Programa de Trabalho: 13.392.6219.4090.1560, Natureza de Despesa: 339039 Fonte de
Recurso: 100, Empenho nº 2014NE00066; Vigência: Desde a sua assinatura até 28 de abril de 2014
– Data da Assinatura: 28/03/2014, publicação no DODF às expensas da Administração Regional
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de Planaltina. Signatários: Pelo Distrito Federal: Nilvan Pereira de Vasconcellos, na qualidade de
Administrador Regional de Planaltina-DF. Pela Contratada: Rosangela Dantas de Almeida, na
qualidade de Representante Legal.
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 135.000.252/2014; Interessado: Administração Regional de Planaltina; Assunto: Contratação de Serviço. Nos termos do artigo 25, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto
nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que aprovou as Normas de Planejamento, Orçamento,
Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, bem como em cumprimento a Portaria da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal nº 11, de 26 de março de 2010,
ratifico, para que adquira a eficácia necessária, a Inexigibilidade com fulcro no artigo 25, da
Lei nº 8.666/93, conforme justificativa de que trata o presente processo, em favor da CEB DISTRIBUIÇÃO – S.A, 2014NE00074 e 2014NE00075, no valor total de R$ 114.156,55 (cento e
catorze mil cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos). Publique-se retornando
o processo para a GEOFIC/DAG-RA-VI, para fins pertinentes. Em 08 de abril de 2014. Nilvan
Pereira de Vasconcellos, Administrador Regional de Planaltina.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE
EXTRATOS DE NOTA DE EMPENHO
Processo: 136.000.048/2014; Partes: DF/RA VIII e EMPRESA PROA – PRODUÇÃO DE
EVENTOS CULTURAIS LTDA, Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação; Do objeto:
Contração da Banda Rastapé para apresentação dentro do Projeto “Pre – Carnaval Multicultural do Bloco Gugu Dadá, no Parque Vivencial da Metropolitana no Núcleo Bandeirante”;
No Valor: R$ 53.000,00 (cinquenta e três mil reais), Conforme dotação: U. O. – 16.101;
programa de Trabalho – 13.392.6219.4090.1616, Natureza da Despesa – 3.3.90.39, Fonte
de Recursos – 100; Nota Empenho nº 2014NE00041; Modalidade: Ordinário; Elias Dias
Carneiro, Administrador Regional Núcleo Bandeirante.
Processo: 136.000.048/2014; Partes: DF/RA VIII e EMPRESA PROA – PRODUÇÃO DE
EVENTOS CULTURAIS LTDA, Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação; Do objeto:
Contração do Artista Convidado Marcelo Mira, para apresentação dentro do Projeto “Pre –
Carnaval Multicultural do Bloco Gugu Dadá, no Parque Vivencial da Metropolitana no Núcleo
Bandeirante”; No Valor: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), Conforme dotação: U. O. –
16.101; programa de Trabalho – 13.392.6219.4090.1616, Natureza da Despesa – 3.3.90.39,
Fonte de Recursos – 100; Nota Empenho nº 2014NE00042; Modalidade: Ordinário; Elias Dias
Carneiro, Administrador Regional Núcleo Bandeirante.
Processo: 136.000.065/2014; Partes: DF/RA VIII e EMPRESA PROA – PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA, Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação; Do objeto: Contração
da Banda Convidada Bicho de Pé, para apresentação dentro do Projeto “Pre – Carnaval
Multicultural do Bloco Gugu Dadá, no Parque Vivencial da Metropolitana no Núcleo Bandeirante”; No Valor: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), Conforme dotação: U. O. – 16.101;
programa de Trabalho – 13.392.6219.4090.1616, Natureza da Despesa – 3.3.90.39, Fonte de
Recursos – 100; Nota Empenho nº 2014NE00043; Modalidade: Ordinário; Elias Dias Carneiro,
Administrador Regional Núcleo Bandeirante.
Processo: 136.000.064/2014; Partes: DF/RA VIII e EMPRESA MENTE SÃ PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação; Do objeto: Contração de Banda
Dubatak, para apresentação dentro do Projeto “Pre – Carnaval Multicultural do Bloco Gugu Dadá, no
Parque Vivencial da Metropolitana no Núcleo Bandeirante”; No Valor: R$ 25.000,00 (vinte cinco mil
reais), Conforme dotação: U. O. – 16.101; programa de Trabalho – 13.392.6219.4090.1616, Natureza
da Despesa – 3.3.90.39, Fonte de Recursos – 100; Nota Empenho nº 2014NE00044; Modalidade:
Ordinário; Elias Dias Carneiro, Administrador Regional Núcleo Bandeirante.
Processo: 136.000.067/2014; Partes: DF/RA VIII e EMPRESA TZ PRODUÇÕES ARTISTICAS
LTDA, Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação; Do objeto: Contração da Banda Convidada
Terminal Zero, para apresentação dentro do Projeto “Pre – Carnaval Multicultural do Bloco Gugu
Dadá, no Parque Vivencial da Metropolitana no Núcleo Bandeirante”; No Valor: R$ 22.000,00 (vinte
e dois mil reais), Conforme dotação: U. O. – 16.101; programa de Trabalho – 13.392.6219.4090.1616,
Natureza da Despesa – 3.3.90.39, Fonte de Recursos – 100; Nota Empenho nº 2014NE00051; Modalidade: Ordinário; Elias Dias Carneiro, Administrador Regional Núcleo Bandeirante.
Processo: 136.000.066/2014; Partes: DF/RA VIII e EMPRESA PROA – PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA, Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação; Do objeto: Contração da
Banda Credenciada Caffe Roots apresentação dentro do Projeto “Pre – Carnaval Multicultural do Bloco Gugu Dadá, no Parque Vivencial da Metropolitana no Núcleo Bandeirante”; No Valor: R$ 6.000,00
(seis mil reais), Conforme dotação: U. O. – 16.101; programa de Trabalho – 13.392.6219.4090.1616,
Natureza da Despesa – 3.3.90.39, Fonte de Recursos – 100; Nota Empenho nº 2014NE00047; Modalidade: Ordinário; Elias Dias Carneiro, Administrador Regional Núcleo Bandeirante.
Processo: 136.000.066/2014; Partes: DF/RA VIII e EMPRESA PROA – PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS LTDA, Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação; Do objeto: Contração
da Banda Credenciada Homem de Pedra apresentação dentro do Projeto “Pre – Carnaval Multicultural do Bloco Gugu Dadá, no Parque Vivencial da Metropolitana no Núcleo Bandeirante”; No
Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais), Conforme dotação: U. O. – 16.101; programa de Trabalho –
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13.392.6219.4090.1616, Natureza da Despesa – 3.3.90.39, Fonte de Recursos – 100; Nota
Empenho nº 2014NE00048; Modalidade: Ordinário; Elias Dias Carneiro, Administrador
Regional Núcleo Bandeirante.
Processo: 136.000.066/2014; Partes: DF/RA VIII e EMPRESA EDILSON ALVES DE ARAÚJO
LTDA, Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação; Do objeto: Contração da Banda
credenciada Alinea Produções de Eventos Ltda apresentação dentro do Projeto “Pre – Carnaval Multicultural do Bloco Gugu Dadá, no Parque Vivencial da Metropolitana no Núcleo
Bandeirante”; No Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais), Conforme dotação: U. O. – 16.101;
programa de Trabalho – 13.392.6219.4090.1616, Natureza da Despesa – 3.3.90.39, Fonte
de Recursos – 100; Nota Empenho nº 2014NE00049; Modalidade: Ordinário; Elias Dias
Carneiro, Administrador Regional Núcleo Bandeirante.
Processo: 136.000.066/2014; Partes: DF/RA VIII e EMPRESA NICODEMOS ARAÚJO CAMA
LTDA, Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação; Do objeto: Contração da Banda credenciada
Trem das cores apresentação dentro do Projeto “Pre – Carnaval Multicultural do Bloco Gugu Dadá,
no Parque Vivencial da Metropolitana no Núcleo Bandeirante”; No Valor: R$ 8.000,00 (oito mil
reais), Conforme dotação: U. O. – 16.101; programa de Trabalho – 13.392.6219.4090.1616, Natureza
da Despesa – 3.3.90.39, Fonte de Recursos – 100; Nota Empenho nº 2014NE00050; Modalidade:
Ordinário; ELIAS DIAS CARNEIRO, Administrador Regional Núcleo Bandeirante.
RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE ARTISTA POR CONVITE
O Administrador Regional da Administração do Núcleo Bandeirante, tendo em vista a justificativa
apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-legislativa, no processo
136.000.048/2014, com fulcro no inciso III, artigo 25, da Lei nº 8.666/93 e capitulo VI, do Decreto nº 4.577/2013, reconhece à Inexigibilidade de Licitação em favor da contratação da Banda
Rastapé, por meio de convite, representada exclusivamente pela empresa Proa – Produção de
Eventos Culturais Ltda, CNPJ 00.737.999/0001-56, no valor de R$ 53.000,00 (cinquenta e três
mil reais), para se apresentar às 23 horas, com 1h30 de apresentação, do dia 22/02/2014, no
Parque Vivencial da Metropolitana no Núcleo Bandeirante, dentro da programação do evento
“pré-carnaval Multicultural do Bloco Gugu Dada do Núcleo Bandeirante”. Nos termos do Art.
26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato da Gerente de Cultura e determinei a respectiva
publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia, Brasília/DF, 07
de abril de 2014. Elias Dias Carneiro – Administrador Regional.
O Administrador Regional da Administração do Núcleo Bandeirante, tendo em vista a justificativa
apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-legislativa, no processo
136.000.048/2014, com fulcro no inciso III, Artigo 25, da Lei nº 8.666/93 e capitulo VI. do Decreto 34.577/2013, reconhece à Inexigibilidade de Licitação em favor da contratação do músico
Marcelo Mira, por meio de convite, representado exclusivamente pela empresa Proa – Produção
de Eventos Culturais Ltda, CNPJ 00.737.999/0001-56, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco
mil reais), para se apresentar às 22 horas, com 1h30 de apresentação, do dia 22/02/2014, no
Parque Vivencial da Metropolitana no Núcleo Bandeirante, dentro da programação do evento
“pré-carnaval Multicultural do Bloco Gugu Dada do Núcleo Bandeirante”. Nos termos do Art.
26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato da Gerente de Cultura e determinei a respectiva
publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia, Brasília/DF, 07
de abril de 2014. Elias Dias Carneiro – Administrador Regional
O Administrador Regional da Administração do Núcleo Bandeirante, tendo em vista a justificativa
apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-legislativa, no processo
136.000.064/2014, com fulcro no inciso III, artigo 25, da Lei nº 8.666/93 e capitulo VI do Decreto
34.577/2013, reconhece à Inexigibilidade de Licitação em favor da contratação da Banda Dubatak,
por meio de convite, representado exclusivamente pela empresa Mente Sã Produções Artísticas,
CNPJ 14.216.407/0001-65, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), para se apresentar às
21 horas com 1h30 de apresentação, no dia 22/02/2014, no Parque Vivencial da Metropolitana no
Núcleo Bandeirante, dentro da programação do evento “Pré-carnaval Multicultural do Bloco Gugu
Dada do Núcleo Bandeirante”. Nos termos do Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato da
Gerente de Cultura e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse
a necessária eficácia, Brasília/DF, 07 de abril de 2014. Elias Dias Carneiro – Administrador Regional
O Administrador Regional da Administração do Núcleo Bandeirante, tendo em vista a justificativa
apresentada pela área técnica e o parecer favorável da assessoria Jurídico-legislativa, no processo
136.000.067/2014, com fulcro no inciso III, artigo 25, da Lei nº 8.666/93 e capitulo VI do Decreto
34.577/2013, reconhece à Inexigibilidade de Licitação em favor da contratação da Banda Terminal
Zero, por meio de convite, representado exclusivamente pela empresa TZ Produções Artísticas Ltda,
CNPJ 05.650.646/0001-38, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), para se apresentar às
16 horas, com 1h30 de apresentação, no dia 23/02/2014, no Parque Vivencial da Metropolitana no
Núcleo Bandeirante, dentro da programação do evento “Pré-carnaval Multicultural do Bloco Gugu
Dada do Núcleo Bandeirante”. Nos termos do Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato da
Gerente de Cultura e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse
a necessária eficácia, Brasília/DF, 07 de abril de 2014. Elias Dias Carneiro – Administrador Regional.
O Administrador Regional da Administração do Núcleo Bandeirante, tendo em vista a justificativa
apresentada pela área técnica e o parecer favorável da assessoria Jurídico-legislativa, no processo
136.000.065/2014, com fulcro no inciso III, artigo 25, da Lei nº 8.666/93 e capitulo VI do Decreto

Nº 74, sexta-feira, 11 de abril de 2014

34.577/2013, reconhece à Inexigibilidade de Licitação em favor da contratação da Banda Bicho de Pé,
por meio de convite, representada exclusivamente pela empresa Proa – Produção de Eventos Culturais
Ltda, CNPJ 00.737.999/0001-56, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), para se apresentar
às 20 horas com 1h30 de apresentação, no dia 23/02/2014, no Parque Vivencial da Metropolitana no
Núcleo Bandeirante, dentro da programação do evento “pré-carnaval Multicultural do Bloco Gugu
Dada do Núcleo Bandeirante”. Nos termos do Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato da
Gerente de Cultura e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse
a necessária eficácia, Brasília/DF, 07 de abril de 2014. Elias Dias Carneiro – Administrador Regional.
CONTRATAÇÃO DE ARTISTA POR CREDENCIAMENTO
O Administrador Regional da Administração do Núcleo Bandeirante, tendo em vista a seleção de
artistas ou grupos por meio do credenciamento realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, no
processo 136.000.066/2014, com fulcro no artigo 25, caput da Lei nº 8.666/93 e capitulo IV do
Decreto 34.577/2013, reconhece à Inexigibilidade de Licitação em favor da contratação da Banda
Caffe Roots, representado exclusivamente pela empresa Proa – Produção de Eventos Culturais Ltda,
CNPJ 00.737.999/0001-56, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para se apresentar às 17 horas
com 1h30 de apresentação, no dia 22/02/2014, no Parque Vivencial da Metropolitana no Núcleo
Bandeirante, dentro da programação do evento “pré-carnaval Multicultural do Bloco Gugu Dada
do Núcleo Bandeirante”. Nos termos do Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato da
Gerente de Cultura e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse
a necessária eficácia, Brasília/DF, 07 de abril de 2014. Elias Dias Carneiro – Administrador Regional.
O Administrador Regional da Administração do Núcleo Bandeirante, tendo em vista a seleção de
artistas ou grupos por meio do credenciamento realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, no
processo 136.000.066/2014, com fulcro no artigo 25, caput da Lei nº 8.666/93 e capitulo IV do
Decreto 34.577/2013, reconhece à Inexigibilidade de Licitação em favor da contratação da Banda
Homem de Pedra, representado exclusivamente pela empresa Proa – Produção de Eventos Culturais
Ltda, CNPJ 00.737.999/0001-56, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para se apresentar às
18 horas com 1h30 de apresentação, no dia 23/02/2014, no Parque Vivencial da Metropolitana no
Núcleo Bandeirante, dentro da programação do evento “pré-carnaval Multicultural do Bloco Gugu
Dada do Núcleo Bandeirante”. Nos termos do Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato da
Gerente de Cultura e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse
a necessária eficácia, Brasília/DF, 07 de abril de 2014. Elias Dias Carneiro – Administrador Regional.
O Administrador Regional da Administração do Núcleo Bandeirante, tendo em vista a seleção de
artistas ou grupos por meio do credenciamento realizado pela Secretaria de Estado de Cultura,
com fulcro no Inciso III, artigo 25, da Lei nº 8.666/93 e capitulo IV do Decreto 34.577/2013, no
processo 136.000.066/2014, reconhece à Inexigibilidade de Licitação em favor da contratação da
Banda Alinea 11, representado exclusivamente pela empresa Edilson Alves de Araújo Ltda, CNPJ
08.331.796/0001-77, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para se apresentar às 19 horas com
1h30 de apresentação, no dia 22/02/2014, no Parque Vivencial da Metropolitana no Núcleo Bandeirante, dentro da programação do evento “Pré-carnaval Multicultural do Bloco Gugu Dada Núcleo
Bandeirante”. Nos termos do Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato da Gerente de
Cultura e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária
eficácia, Brasília/DF, 07 de abril de 2014. Elias Dias Carneiro – Administrador Regional.
O Administrador Regional da Administração do Núcleo Bandeirante, tendo em vista a seleção de
artistas ou grupos por meio do credenciamento realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, com
fulcro no Inciso III, artigo 25, da Lei nº 8.666/93 e capitulo IV do Decreto 34.577/2013, no processo
136.000.066/2014, reconhece à Inexigibilidade de Licitação em favor da contratação da Banda Trem
das Cores, por meio de convite, representado pela empresa Nicodemos Araújo Cama Ltda, CNPJ
17.137104/0001-45, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para se apresentar às 1 hora com 1h30
de apresentação, no dia 22/02/2014, no Parque Vivencial da Metropolitana no Núcleo Bandeirante,
dentro da programação do evento “Pré-carnaval Multicultural do Bloco Gugu Dada Núcleo Bandeirante”. Nos termos do Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato da Gerente de Cultura e
determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia,
Brasília/DF, 07 de abril de 2014. Elias Dias Carneiro – Administrador Regional.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS
EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 07/2010.
Processo: 145.000.676/2009; Partes: DF/RA-XV x PÚBLIO SANTOS BRANDÃO; Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12(doze)
meses, nos termos do artigo 57, II da Lei nº 8.666/93; DA VIGÊNCIA: período compreendido de
06/03/2014 à 06/03/2015; RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato
a que se refere o presente termo; DATA DE ASSINATURA: 06 de março de 2014; SIGNATÁRIOS:
Pelo DF, Sebastião Stênio Pinho, e pela Contratada: Públio Santos Brandão.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I
EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 02/2014,
NOS TERMOS DO PADRÃO 09/2002.
PROCESSO: 148.000.005/2014; DAS PARTES: DF/RA XVII X ARKIS INFRAESTRUTURA
URBANA S/C LTDA - EPP, CNPJ nº 04.447.729/0001-61; DO FUNDAMENTO LEGAL: Convite
nº 02/2014-RA XVII; DO OBJETO: Execução da Obra de Reforma de Quadra PDE Esportes, Aca-
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demia e Parquinho – QN 05 da Cidade Riacho Fundo I, conforme especificações técnicas do convite
e proposta que passam a integrar o presente Termo; DO VALOR: O Valor total do Contrato é de R$
133.558,37 (cento e trinta e três mil quintetos e cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos ); DA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O: 09.119; Programa de Trabalho: 27.812.6206.3440.1426;
Natureza da Despesa: 44.90.51; Fonte de Recurso: 100; Empenho 2014NE00066; DA VIGÊNCIA:
O contrato terá vigência de 150 (cento e cinquenta) dias; DATA DE ASSINATURA: 07/03/2014;
SIGNATÁRIOS: Pelo DF, Artur da Cunha Nogueira na qualidade de Administrador Regional, e
pela Contratada, Karla Isabelita S. Mendes, na qualidade de Responsável Técnico.

CONSTRUTORA LTDA tendo por objeto a prorrogação do prazo de entrega do objeto do Contrato
de Prestação de Serviços nº 034/2013, que visa à ampliação das coberturas metálicas dos pavilhões
B/7-1, B/7-2 e B/11, pelo período de 30 (trinta) dias. Data da Assinatura: 09 de abril de 2014. Pela
CEASA/DF: Wilder da Silva Santos - Presidente. Pela Empresa D & M CONSTRUTORA LTDA:
Luís Carlos Garcia Dias, na qualidade de Representante Legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº:001/2014.
PROCESSO nº: 150.003085/2013
PREGÃO ELETRÔNICO nº:08/2014-SECULT
VALIDADE: 12 (DOZE) meses, a partir da publicação no DODF, contados a partir da publicação
no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo as prorrogações possíveis. Aos dez dias
do mês de abril do ano de 2014, na Secretaria de Estado de Cultura, localizada no SCN – via
N2 – Anexo do Teatro Nacional Claudio Santoro, o Secretário de Estado de Cultura HAMILTON
PEREIRA DA SILVA, conforme delegação de competência outorgada pelo Senhor Governador,
através do Decreto de 01 de janeiro de 2011, nos termos da Lei 10.520/2002; do Decreto Federal nº
5.450/2005; e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, bem como ao Decreto –DF nº 34.509/2013,
de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 08/2014, publicado no DODF nº 65, de 01/04/2014, página nº41 e a
respectiva homologação, conforme fls. 364 do processo nº 150.003085/2013, RESOLVEM registrar
o(s) preço(s) da(s) empresa(s), na(s) quantidade(s) estimada(s), de acordo com a classificação por
ela(s) alcançada(s) no(s) item(ns), observadas as condições do edital que integra este instrumento
de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços visando à contratação, sob demanda, de
empresa para Prestação de Serviços de Locação de SISTEMA INTEGRADO DE EQUIPAMENTO MÓVEL, COBERTURA DE TENDA TIPO PIRAMIDAL 6x6 SEM CALHA, BANHEIRO
QUÍMICO MODELO STANDART E BANHEIRO QUÍMICO PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS, para promoção e execução de eventos em todo o Distrito
Federal, realizados e/ou apoiados pela Secretaria de Estado de Cultura – SECULT-DF, (arts.
6º, IX, e 40, I, da Lei nº 8.666/93), conforme o Termo de Referência - Anexo I do Edital de
Pregão Eletrônico nº 08/2014-SECULT, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta
Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pelo licitante, conforme
consta nos autos do processo nº. 150.003085/2013.
1.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga os órgãos participantes a adquirem nas quantidades
indicadas no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 08/2014-SECULT, e nesta Ata de Registro
de Preços, podendo a Administração promover as contratações de acordo com suas necessidades.
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. O Sistema de Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (DOZE)
meses, contados a partir da publicação no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo as
prorrogações possíveis.
CLÁUSULA III - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à Subsecretaria de Administração
Geral da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal.
CLÁUSULA IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO
DE PREÇO
4.1. A Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, localizada no Setor Cultural Norte – Via
N2 – Anexo do Teatro Nacional Claudio Santoro, CEP 70070-200, Brasília-DF, é o Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços
e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente.
4.1.1. O Gerenciamento da Ata de Registro de Preços deverá observar os modelos das ferramentas
de controle, conforme Anexos X a XII.
4.2. Poderá utilizar-se da ata de registro de preços qualquer órgão ou entidade da Administração que
não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Secretaria de Estado de Cultura – Órgão
Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem, em que é assegurada a preferência
das adesões aos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal.
4.2.1. Os órgãos interessados em utilizar-se da Ata de Registro de Preços, deverão encaminhar ao
Órgão Gerenciador e ao fornecedor beneficiário os documentos constantes dos Anexos XIII e XIV.
4.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízo dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
4.4. Caso haja anuência do fornecedor beneficiário, órgãos usuários poderão adquirir até 100% (cem
por cento) dos quantitativos máximos registrados, desde que as adesões, somadas às aquisições pelo
órgão gerenciador e participantes, não superem 100% do quantitativo previsto.
4.5. Na hipótese prevista na condição anterior, a contratação dar-se-á pela ordem de registro e na
razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.
4.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços
para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não
participantes que venham a aderir.
CLÁUSULA V - DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO
5.1. O(s) preço(s) ofertado(s), especificação (ões) e consumo(s) médio(s), marca(s) do(s) produto(s),
empresa(s) e representante(s) legal(is), encontram-se enunciados na presente ata.
CLÁUSULA VI - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o Edital de Chamada Pública nº 02/2013, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal de 24 de outubro de 2013, o Decreto nº 33.157, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
de 26 de agosto de 2011 e o artigo 1º, da Resolução nº 56, publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal de 14 de agosto de 2012, do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas, RESOLVE:
Art. 1º Autorizar as Empresas Gesaworld Brasil – Consultoria em Sistemas e Gestão de Saúde
Ltda. e Leme e Fonseca Advogados Associados, a realizarem conjuntamente os estudos técnicos de
viabilidade econômico-financeira, jurídico-institucional e modelagem de parcerias público-privadas,
na modalidade Concessão Administrativa, nos termos das Leis Federais nº 11.079/04 e nº 8.987/95
e das Leis Distritais nº 3.792/06 e nº 4.828/12, na área de saúde, especificamente para operação e
gestão hospitalar do Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, no prazo de até
60 (sessenta) dias contados a partir da publicação do presente Termo de Autorização.
§ 1º Caso o Governo do Distrito Federal decida pela pertinência da realização do procedimento
licitatório para a implementação do projeto de que trata o “caput” deste artigo e desde que os estudos
sejam aprovados em todas as suas instâncias e pelo Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas,
as autorizadas poderão participar do certame nos termos da legislação vigente.
§ 2º Caso os estudos elaborados pelas empresas autorizadas, desde que aprovados na forma do parágrafo anterior, sejam utilizados em futura licitação na forma de Parceria Público-Privada tratada
no presente Termo de Autorização, conforme prevê o § 2º do Art. 2º do Decreto nº 5.977 de 1º de
dezembro de 2006, que regulamentou a Lei de Parcerias Público-Privadas, nº 11.079 de 30 de dezembro de 2004, pelas despesas realizadas, poderão ter o valor ressarcido pelo conjunto de projetos,
estudos, levantamentos ou investigações, até o limite de 2,5% (dois e meio por cento) do valor total
estimado dos investimentos necessários à implementação da respectiva parceria público-privada. O
respectivo levantamento de custos deverá ser auditado pelo GDF para sua aprovação.
Art. 2º O presente regime de autorização:
I - não confere exclusividade;
II - não gera direito de preferência para outorga da concessão;
III - não obriga o poder público a realizar a licitação;
IV - será pessoal e intransferível e
V - está vinculado ao edital de chamada pública 02/2013.
Art. 3º A autorização poderá ser anulada ou revogada em razão de:
I - descumprimento dos termos da autorização;
II - superveniência de dispositivo legal que, por qualquer motivo, impeça o recebimento dos projetos,
estudos, levantamentos ou investigações, ou incompatibilidade com a legislação aplicável;
III - ordem judicial e/ou
IV - interesse do Distrito Federal.
Parágrafo Único. No caso de descumprimento deste Termo de Autorização, as empresas autorizadas serão notificadas, mediante publicação no Diário Oficial do Distrito Federal acerca da
revogação da autorização e de seus motivos, se a irregularidade verificada não for sanada no
prazo de 15 (quinze) dias.
Art. 4º A presente autorização valerá pelo prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação deste
no Diário Oficial do Distrito Federal e poderá eventualmente ser prorrogado se houver interesse
do Distrito Federal.
Art. 5º Os direitos autorais sobre as informações, levantamentos, projetos, estudos ou investigações
e demais documentos solicitados, serão cedidos pelas Empresas Gesaworld Brasil – Consultoria em
Sistemas e Gestão de Saúde Ltda. e Leme e Fonseca Advogados Associados e poderão ser utilizados
incondicionalmente pelo Governo do Distrito Federal.
Art. 6º Em nenhuma hipótese será devido qualquer tipo de indenização às empresas autorizadas
pelo presente Termo.
Art. 7º Este Termo de Autorização entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília/DF, 10 de abril de 2014.
GUSTAVO PONCE DE LEON SORIANO LAGO

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
E DESENVOLVIMENTO RURAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S/A
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2013.
Processo: 071.000.041/2012. Espécie: Termo aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços que entre
si firmam a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A – CEASA/DF e a Empresa D & M
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6.1. O local de entrega será nas Unidades determinadas pela Secretaria de Estado de Cultura do
Governo do Distrito Federal, de acordo com Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 08/2014-SECULT, e todo equipamento deverá ser entregue, instalado e testado na véspera (antecedência mínima
de 4 horas antes do início do evento), sendo que a empresa deverá estar com os equipamentos
em pleno funcionamento 2 horas antes do início do evento, a contar da data de recebimento e/ou
retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao detentor/representante legal, ou
assinatura do Contrato.
CLÁUSULA VII - DO PAGAMENTO
7.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos
abaixo relacionados:
I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros,
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB
nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007;
II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido
pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);
III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;
IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos da Lei nº 12.440/2011.
V – Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal (CND conjunta da PGFN e da SRF), podendo
ser aceita além da CND, em caso de impossibilidade de sua emissão, também Certidão Positiva de
Débitos com efeito de Negativa.
7.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da
Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.
7.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida
será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento
de acordo com a variação “pro rata tempore” do INPC.
7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao
pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).
7.5. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:
I – Se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o
contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
7.6. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à
contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento
da notificação, nos termos do § 3o do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
7.7. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou
superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante
crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para
tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de
acordo com o Decreto n.º 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011.
CLÁUSULA VIII – DO CONTRATO
8.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar
contratações de fornecimento, mediante autorização da Secretaria de Estado de Cultura, observadas as
condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente;
8.2. Por ocasião da celebração do contrato será exigida da licitante vencedora a prestação de uma
das seguintes garantias:
I - caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004)
II - seguro-garantia; ou,
III - fiança bancária.
8.2.1. A garantia será de 2% (dois por cento) do valor do contrato (Lei nº 8.666/93, art. 56, § 2º);
8.2.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira
que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção
da licitante, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do
Código Civil de 2002;
8.2.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante detentora da Ata:
I - somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada
monetariamente; II - poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para
cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo
da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída;
III - ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências
administrativas e/ou judiciais;
IV - será liberada mediante pedido por escrito pelo contratado.
8.2.4. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de Preços, a não
prestação da garantia exigida será considerada recusa injustificada em assinar o contrato, implicando
na imediata anulação da Nota de Empenho emitida;
8.3. Poderá ser dispensado o contrato de fornecimento, nos termos do § 4º, art. 62 da Lei nº 8.666/93,
e facultada a sua substituição por instrumento equivalente nos casos de compra com entrega imediata
e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.
8.4. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto no
Capítulo III, da Lei Federal
nº 8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores, no que couber.
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8.5. Fica estabelecido a possibilidade de acréscimos ou supressões do art. 65, §1º da Lei 8666/93,
apenas ao contrato.
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
9.1. Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização da Subsecretaria de Administração
Geral da Secretaria de Estado de Cultura;
9.2. O(s) fornecedor(es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de
Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 08/2014-SECULT, especialmente às especificadas no Anexo I do referido Edital;
9.3. Serão de responsabilidade do(s) concorrente(s) que tiver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) o
ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por
culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades
decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídos por força da lei, relacionados com
o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES
10.1 - Das Espécies
10.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas,
garantida a prévia defesa, ficam sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o Decreto nº
26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006, pg. 05/07, alterado pelos Decretos
nºs 26.993/2006, de 12/07/2006 e 27.069/2006, de 14/08/2006:
I - advertência;
II - multa; e
III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza
e a gravidade da falta cometida.
b) Para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame,
ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou
contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas
previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a
natureza e a gravidade da falta cometida;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir
a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base
no inciso anterior.
10.1.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.
10.2 - Da Advertência
10.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir
qualquer obrigação, e será expedido:
I - pela SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, quando o descumprimento da obrigação
ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e
II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase
de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.
10.3 - Da Multa
10.3.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas
do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada
nos seguintes percentuais:
I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução
de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;
II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30
(trinta) dias; III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem;
IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial
ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de
empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e
V- 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de
qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.
10.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º,
da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a
oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3 do do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:
I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;
II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e
III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.
10.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá
à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração
ou cobrados judicialmente.
10.3.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia se-
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guinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal
na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.
10.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:
I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e
II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.
10.3.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e
a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 10.1.2 e observado o princípio
da proporcionalidade.
10.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados
e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso
superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 10.3.1.
10.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 10.3.1 não se aplica nas hipóteses de
rescisão contratual que não ensejam penalidades.
10.4 - Da Suspensão
10.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação
e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores
do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir:
I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela SECRETARIA DE
estado de CULTURA, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;
II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital,
os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original
ou cópia autenticada, de forma definitiva;
III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo
de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu
objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e
IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:
a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter,
para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
c) receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;
10.4.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:
I - a SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, quando o descumprimento da obrigação ocorrer
no âmbito do procedimento licitatório; e
II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase
de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.
10.4.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.
10.4.4. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as
condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.
10.5 - Da Declaração de Inidoneidade
10.5.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual.
10.5.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item 10.5 permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração
pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.
10.5.3. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao
Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da
Lei nº 8.666, de 1993.
10.6 - Das Demais Penalidades
10.6.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que
por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no
Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24
(vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e
II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 10.5;
III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 10.4.3 e 10.4.4.
10.6.2. As sanções previstas nos subitens 10.4 e 10.5 poderão também ser aplicadas às empresas
ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nºs 8.666, de 1993 ou
10.520, de 2002:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e
III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos
ilícitos praticados.
10.7 - Do Direito de Defesa
10.7.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência,
suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
respectiva notificação.
10.7.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido,
a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,
fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.
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10.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente
disposto em contrário;
10.7.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal,
a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado
no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:
I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;
II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;
III - o fundamento legal da sanção aplicada; e
IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da
Receita Federal.
10.7.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata publicação no Diário
Oficial do Distrito Federal, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e
Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal - e-compras, e
aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração
Pública do Distrito Federal.
10.7.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 10.2 e 10.3 deste capítulo de penalidades, as quais se
formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993.
10.8 - Do Assentamento em Registros
10.8.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.
10.8.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.
10.9 - Da Sujeição a Perdas e Danos
10.9.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e
suas alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição
das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/
ou contratuais.
10.10 – Disposições Complementares
10.10.1. As sanções previstas nos subitens 10.2, 10.3 e 10.4 do presente capítulo serão aplicadas
pelo ordenador de despesas do órgão contratante.
10.10.2. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão
ou na entidade.
CLÁUSULA XI - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
11.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro, admitida
revisão de preços nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
11.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados
no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo à Secretaria de
Estado de Cultura, gerenciadora da Ata, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.
11.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço
praticado no mercado a Secretaria de Estado de Cultura deverá:
I - convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao
praticado pelo mercado;
II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
11.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, à Secretaria
de Cultura poderá:
I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando
a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento; e
II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.
11.5. Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria de Estado de Cultura deverá proceder
à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da
contratação mais vantajosa.
CLÁUSULA XII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Unidade requisitante consoante o
disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada, e demais normas pertinentes.
12.1.1. A Unidade Administrativa deverá criar comissão para recebimento de material e/ou prestação
do serviço com valor superior ao limite estabelecido no art. 23, conforme determinado pelo § 8º do
art. 15 do diploma legal mencionado.
12.2. A Unidade administrativa requisitante reserva-se o direito de proceder, no prazo de 05 (cinco)
dias, à inspeção de qualidade nos produtos e recusá-los, integralmente ou em parte, se estiver em
desacordo com as especificações do objeto licitado.
12.3. Não serão aceitos materiais recondicionados ou remanufaturados sob qualquer forma;
CLÁUSULA XIII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, quando o fornecedor:
I – descumprir as condições da ata de registro de preços;
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados
no mercado; ou
IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no
art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas pertinentes.
Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput
será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
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13.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou de força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados
e justificados:
I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.
13.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento do registro dos preços deverá ser dirigida
à Secretaria de Estado de Cultura, facultada a ela a aplicação das penalidades previstas, caso não
aceitas as razões do pedido.
13.3. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta ata, a detentora dos preços registrados será comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao
processo que tiver dado origem ao registro de preços.
13.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, por 2 (duas) vezes consecutivas,
considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
13.3.2. Fica estabelecido que as detentoras dos preços registrados deverão comunicar imediatamente
à Secretaria de Estado de Cultura, qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros
julgáveis necessários para recebimento de correspondência.
CLÁUSULA XIV - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO
14.1. A contratação do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão e autorizadas, caso a caso,
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pela Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Estado de Cultura.
CLÁUSULA XV - DAS ALTERAÇÕES
15.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura
de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Integram esta Ata, Edital de Pregão Eletrônico nº 08/2014-SECULT, e seus anexos, as propostas
com preços, especificação, por item.
16.2. Fica obrigado o Fornecedor a atender as demandas oriundas desta Ata, nas condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 08/2014-SECULT, até o encerramento de sua vigência e/ou
cancelamento da Ata de Registro de Preços.
16.3. O(s) caso(s) omisso(s) será(ao) resolvido(s) de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, alterada
pela Lei Federal nº 8.883/94 e pela Lei Federal nº 9.648/98, e, com as demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que, depois de lido, conferido e achado conforme vai assinada a presente ata, pelas partes, na presença das testemunhas abaixo:
HAMILTON PEREIRA DA SILVA
CARLA DE SOUSA CARVALHO
Pela Secretaria de Cultura
Pela Empresa
Testemunhas:
KARLLA SORAYA OLIVEIRA RAMOS
CRISTIANE MARTINS DE OLIVEIRA

PROCESSO Nº 150.003085/2013 PREGÃO ELETRÔNICO nº 08/2014-SECULT
Ata de Registro de Preço nº 001/2014
1º LUGAR
EMPRESA: RCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME
CNPJ: 08.829.177/0001-07
INSC. ESTADUAL: 07.487.381/0001-95
BANCO: 070 AGÊNCIA: 141
CONTA: 012593-6
TELEFONE(FAX): 3084-0821
ENDEREÇO: SCS Quadra 01 Bloco B sala 1.308 – Ed. Maristela – Asa Sul Brasília - DF
SÓCIO DIRETOR: CARLA DE SOUSA CARVALHO
RG.: 20.526-69-SSP-DF
CPF: 704.808.851-68
PROCURADOR
RG
CPF
ITEM
QUANT.
CÓDIGO
UNID.
ESPECIFICAÇÃO
MARCA/PROCED.
1.1
100
33.9039-23
Diária
Sistema Integrado de Equipamentos Móveis,
1.2
900
33.9039-12
Unidade Banheiros químicos standart
1.3
100
33.9030-12
Unidade Banheiro químico portátil para PNE
1.4
400
33.9039-12
Unidade Cobertura de Tenda tipo piramidal med. 06 x 06 sem calha
HAMILTON PEREIRA DA SILVA
Pela Secretaria de Cultura
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2014.
O PREGOEIRO comunica que o Resultado de Julgamento do Pregão acima citado encontra-se
disponível no sistema eletrônico, no site: http://www.licitacoes-e.com.br. Processo 150.000708/2014.
Brasília/DF, 09 de abril de 2014.
PAULO SERGIO MOREIRA DA SILVA
Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2014.
O PREGOEIRO comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: http://www.licitacoes-e.com.br. Processo 000347/2014/2014.
Brasília/DF, 09 de abril de 2014.
DANIEL NASCIMENTO DOURADO
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 128/2013.
Processo: 080.003719/2012; Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 16/2012-SEDF; Partes:
SEDF X SOLAR FORMAÇÃO, PESQUISA E GESTÃO LTDA - EPP; Objeto: prorrogar por
mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 28/02/2014 o prazo de vigência do Contrato nº
128/2013. Vigência: a partir de 28/02/2014, até 27/08/2014. Assinatura: 27/02/2014; Assinantes:
P/SEDF: Marcelo Aguiar. - P/SOLAR: João Jesus da Costa.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 85/2013.
Processo: 080.008845/2013; Edital de Licitação: Concorrência nº 03/2013 – SEDF; Partes: SEDF
X GONAR ENGENHARIA LTDA; Objeto: acréscimo em aproximadamente 0,69% (zero vírgula
sessenta e nove por cento) do valor do Contrato nº 85/2013. Unidade Orçamentária: 18101; Programa
de Trabalho:12.365.6221.3271.9354; Natureza da Despesa: 4.4.90.51. Fonte de Recursos: 100. Foi
emitida em 18/02/2014 a Nota de Empenho: nº 2014NE01242-SEDF, Valor: R$ 17.894,11 (dezessete
mil, oitocentos e noventa e quatro reais e onze centavos); sob o evento nº 400091, na modalidade
global. Vigência: a partir de sua assinatura. Assinatura: 08/04/2014; Assinantes: P/SEDF: Marcelo
Aguiar. - P/GONAR: Patrícia de Oliveira Gontijo Aguiar. Valor do Termo: R$ 17.894,11 (dezessete
mil, oitocentos e noventa e quatro reais e onze centavos).

VALOR UNIT. R$
14.800,00
80,00
85,00
148,75

CARLA DE SOUSA CARVALHO
Pela Empresa

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECONHECIMENTOS DE DÍVIDAS
Processo 080.000344/2012. Assunto: Reconhecimento de dívida. À vista das instruções
contidas no presente processo e de acordo com o artigo 1º do Decreto nº 35.003 de 23 de
dezembro de 2013, no art. 5º, incisos “V” e “XIV” da Portaria nº 121 de 24 de março de
2009, o dispositivo na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual e o art. 7º
da Lei nº 3.163 de 03 de julho de 2003, RECONHEÇO A DÍVIDA oriunda da regularização
funcional por falecimento da ex-servidora HELIA MARIA PEREIRA DE ASSIS, e AUTORIZO a execução de despesa no valor R$ 19.359,00 (dezenove mil trezentos e cinquenta e
nove reais e noventa centavos), constante à fl. 32 do Processo nº 080.000344/2012, devendo
o respectivo valor ser entregue na proporção de 33,33% (trinta e três vírgula trinta e três
por cento) para MÁRCIO LUIZ ASSIS LOPES DIAS, CPF nº 300.516.491.87, conforme
ALVARÁ DE LEVANTAMENTO DE CRÉDITO – Processo nº 2012.09.1.027304-3 junto
a Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samanbaia/DF, em 13/03/2014.
Adalberta Mesquita da Fonseca Gonzaga - Subsecretária.
Processo 080.008215/2011. Assunto: Reconhecimento de dívida. À vista das instruções contidas
no presente processo e de acordo com o artigo 1º do Decreto nº 35.003 de 23 de dezembro de
2013, no art. 5º, incisos “V” e “XIV” da Portaria nº 121 de 24 de março de 2009, o dispositivo
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual e o art. 7º da Lei nº 3.163 de 03 de
julho de 2003, RECONHEÇO A DÍVIDA oriunda da regularização funcional por falecimento do
ex-servidor WILSON OLIVEIRA ROZAS, e AUTORIZO a execução de despesa no valor R$
5.035,25 (cinco mil, trinta e cinco reais e vinte e cinco centavos), constante à fl. 31 do Processo
nº 080.008215/2011, devendo o respectivo valor a ser entregue na proporção de 50%(cinquenta por cento) para CAROLINE GUSMÃO OLIVEIRA ROZAS, – CPF nº 722.914.191-53
e 50% (cinquenta por cento) para CARLOS AUGUSTO GUSMÃO OLIVEIRA ROZAS,
CPF – 008.586.101-40, conforme ALVARÁ DE LEVANTAMENTO JUDICIAL – Processo nº
2012.01.1.062474-7 junto a Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília em 24/07/2012.
Adalberta Mesquita da Fonseca Gonzaga - Subsecretária.
Processo 080.010192/2011. Assunto: Reconhecimento de dívida. À vista das instruções contidas
no presente processo e de acordo com o artigo 1º do Decreto nº 35.003 de 23 de dezembro de
2013, no art. 5º, incisos “V” e “XIV” da Portaria nº 121 de 24 de março de 2009, o dispositivo
na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual e o art. 7º da Lei nº 3.163 de 03
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de julho de 2003, RECONHEÇO A DÍVIDA oriunda da regularização funcional por falecimento
da ex-servidora GEUSA MARIA ARNALDO DO NASCIMENTO, e AUTORIZO a execução
da despesa no valor R$ 31.046,28 (trinta e um mil, quarenta e seis reais e vinte e oito centavos), constante à fl. 37 do Processo nº 080.010192/2011, devendo o respectivo valor
a ser entregue para JOÃO FERREIRA DO NASCIMENTO – CPF nº 007.392.863-15 e
COLETA ARNALDO DO NASCIMENTO, CPF Nº 498.452.763-34 conforme ESCRITURA
PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA Protocolo: 132459, Fls. 093, Livro 1559 junto
do Cartório do 5º Ofício de Notas do Distrito Federal – Taguatinga/DF em 15/10/2012.
Adalberta Mesquita da Fonseca Gonzaga - Subsecretária.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2014.
O PREGOEIRO da Subsecretaria de Administração Geral, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, comunica aos interessados que abertura do Pregão em epígrafe,
fica adiada “sine die” devido alterações a serem feitas no Termo de Referência, A nova data
será divulgada, assim que as alterações tiverem forem finalizadas. A divulgação se dará pelos
mesmo meios de comunicação que se deu o aviso inicial.
Brasília/DF, 10 de abril de 2014.
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2014.
O PREGOEIRO da Subsecretaria de Administração Geral, da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal, comunica aos interessados que abertura do Pregão em epígrafe, fica adiada
“sine die” devido alterações a serem feitas no Termo de Referência. A nova data será divulgada,
assim que as alterações tiverem forem finalizadas. A divulgação se dará pelos mesmo meios de
comunicação que se deu o aviso inicial.
Brasília, 10 de abril de 2014.
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAS
GERÊNCIA DE PAGAMENTO DE ATIVOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O GERENTE DE PAGAMENTO DE ATIVOS, DA COORDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE
PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, DA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, RESOLVE: CONVOCAR ANDRÉ LUIZ FRASNELLI TINOCO, matrícula 205.967-3, Professor de Classe A, ou
seu representante legal, para comparecimento, impreterivelmente até o dia 25/04/2014, na Sede II
da Secretaria de Estado de Educação, situada à L2 Norte, SGAN 607, Projeção D, sala 10, nesta
Capital, no horário das 8h às 17h para tratar de assuntos referentes ao Processo nº 080.41753/2008,
que trata de sua demissão. CONVOCAR LUIZ CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO, matrícula
64.092-1, Agente GE - Portaria, ou seu representante legal, para comparecimento, impreterivelmente
até o dia 25/04/2014, na Sede II da Secretaria de Estado de Educação, situada à L2 Norte, SGAN
607, Projeção D, sala 10, nesta Capital, no horário das 8h às 17h para tratar de assuntos referentes
ao Processo nº 080.006317/2012, que trata de seu Auxílio Reclusão.
JOSUÉ FERNANDES DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
EDITAL Nº 17, DE 09 DE ABRIL DE 2014.
O COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso
de suas atribuições, TORNA PÚBLICA a lavratura do Auto de Infração abaixo relacionado,
em consonância com o artigo 11, § 2º, da Lei 4567, de 09 de maio de 2011, considerando-se
feita a intimação, conforme o artigo 12, inciso III, lei supramencionada, após 15 (quinze) dias
a contar da data da publicação deste edital, ficando o contribuinte intimado a recolher o crédito
tributário, ou apresentar impugnação, conforme artigo 25, inciso V, da Lei supracitada, no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação feita. Conforme previsto no art. 65-A, inciso II,
da Lei nº 1254/1996, o valor da multa sobre o principal será reduzido em 75% (setenta e cinco
por cento), se o pagamento for efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação
feita. A multa por descumprimento de obrigação acessória não tem o benefício da redução
prevista acima. O crédito tributário poderá ser parcelado em até 60 (sessenta) meses na forma
disciplinada no artigo 1º, observado o seu parágrafo único, da Lei Complementar nº 833, de
27 de maio de 2011. O Auto de Infração encontra-se à disposição dos interessados ou de pessoa legalmente autorizada, nos dias úteis, das 9 às 17 horas, na Coordenação de Fiscalização
Tributária – COFIT - SUREC, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Edifício Vale
do Rio Doce, 4º Andar, Sala 405/406, Brasília-DF. Relacionado na seguinte ordem: Nº AI,
RAZÃO SOCIAL, CF/DF OU CNPJ OU CPF. 1) 895/2014, GLAUCO LEYSER CURSOS
PREPARATORIOS LTDA, 07.491.001/001-79.
KLEUBER JOSÉ DE AGUIAR VIEIRA
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GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO
EDITAL Nº 04, DE 08 DE ABRIL DE 2014.
O GERENTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO, DA
COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições regimentais previstas no artigo 122, inciso XXIV, da Portaria nº 563, em consonância
com o artigo 11, inciso III, da Lei nº 4.567, de 09 de maio de 2011, TORNA PÚBLICO a lavratura
ou termo aditivo do(s) Auto(s) de Infração, a seguir identificado(s) na seguinte ordem de processo,
interessado, CF/DF, CNPJ ou CPF e nº do auto: 040.007.763/2013, RICARDO BRITO FERNANDES
EPP, 16.791.631/0001-06, AIA 19175/2013; 040.002.925/2012, RODOVIÁRIO RAMOS LTDA,
25.100.223/0078-30, AIA 39386/2012; 128.000.159/2014, VALDERI PAIVA DOS SANTOS,
919.780.841-53, AIA 536/2014. Cientifica o(s) referido(s) contribuinte(s) deste ato, considerando-se
feita a intimação no decurso de prazo constante no inciso III do artigo 12 da referida lei, isto é, após o
transcurso de 15 (quinze) dias da publicação deste Edital. Ficando o contribuinte intimado a efetuar o
pagamento ou, se preferir apresentar requerimento de parcelamento junto à Agência de Atendimento
da Receita de sua Circunscrição Fiscal, ou ainda apresentar impugnação à exigência fiscal no prazo
de 30 (trinta) dias a contar desta intimação, segundo o artigo 25, inciso V, da supramencionada Lei.
PAULO ROBERTO BATISTA

BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE
MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2014/052.
Contratante: BRB – Banco de Brasília S.A. Contratada: CENTRAL DE VENDAS EM INFORMÁTICA LTDA. Contrato BRB nº: 2014/052. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 003/2014. Objeto
do Contrato: Prestação de serviço de produção de microfichas via sistema COM – Computer
Output Microfilm, conforme condições e especificações constantes do edital de pregão eletrônico nº 003/2014 e seus anexos, obedecendo as disposições da proposta da contratada na data
18/02/2014. Vigência: 29/05/2015. Valor: R$249.900,00. Firmado em: 02/04/2014. Signatários
pelo BRB: Cynthia Judite Perciano Borges,e pela Contratada: Haridimos Jean Papaioannis
Papadakis. Executor: Kleber Ponce Leones. Processo nº: 1.358/2013.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2014/060.
Contratante: BRB – Banco de Brasília S.A. Contratada: ENGESOFTWARE TECNOLOGIA S/A.
Contrato BRB nº: 2014/060. Modalidade: Dispensa de Licitação com fulcro no inciso IV, artigo 24
da Lei 8.666/93. Objeto do Contrato: prestação, sob o regime de empreitada por preço global, de
serviços técnicos especializados de informática para execução de atividades de operação, monitoração
e suporte técnico à produção dos ambientes de plataforma centralizada mainframe Unisys modelo
Libra, plataforma aberta midrange, plataforma aberta intel/amd e plataforma de storage Emc² e
Hitachi, instalados no BRB, conforme condições e especificações definidas no termo de referência
DITEC/SUPRO/GEROP-2014/003, obedecendo ainda as disposições contidas na Proposta da
contratada datada de 10/03/2014 (especificação: 18.940 horas de técnico em operação, vlr. unit. R$
56,00; 9.397 horas de analista de operação, vlr. da hora R$ 79,00). Vigência: 180 dias, contados a
partir de 17/03/2014. Valor: R$1.803.003,00. Firmado em 3/4/2014. Signatários pelo BRB: Paulo
Roberto Evangelista de Lima e Sidnei Yokoyama e pela Contratada: Laert José Oliveira Freitas.
Executor: Marcos Aurélio Schwanz. Processo nº: 231/2014.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2014/078.
Contratante: BRB – Banco de Brasília S.A. Contratada: DMSS SOFTWARE LTDA. Contrato
BRB nº: 2014/078. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 027/2014. Objeto do Contrato: contratação
de empresa especializada para prestar as atualizações de versões do Software IBM SPSS que forem
lançadas durante os 12 meses de vigência do contrato e suporte técnico prioritário via telefone e e-mail, conforme especificações constantes do Edital de pregão eletrônico nº 027/2014 e seu Anexo I,
obedecendo ainda as disposições contidas na Proposta da contratada datada de 21/3/2014. Vigência:
12 meses. Valor: R$ 128.047,00. Firmado em: 7/4/2014. Signatários pelo BRB: Sidnei Yokoyama e
pela Contratada: José Ricardo Ventura. Executor: Marcos Aurélio Schwanz. Processo nº: 205/2014.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2013 – 4ª Publicação
Validade até 10/07//2014
Contratante: BRB – Banco de Brasília S/A. Contratada: Brylkowski & Kondageski LTDA – EPP.
Objeto: Fornecimento, com instalação, de 800 unidades de estações de trabalho (mesas e gaveteiro). Assinatura: 03/07/2013. Vigência: 12 meses. Valor global: R$770.392,00. Licitação: Pregão
Eletrônico nº 033/2013. Signatários: Pelo BRB: Jorge de Souza Alves e pela Contratada: Marllon
Kondageski. Executor: Lindolfo Eloi Feliz; Processo: 201/2013.
ERIEL STRIEDER
Gerente de Área
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2013 – 2ª Publicação
Validade até 12/01/2015
Contratante: BRB – Banco de Brasília S/A. Contratada: Sistema de Identificação Animal LTDA.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 2013/098. Objeto: Fornecimento de brincos bovinos, conforme
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condições e especificações técnicas mínimas constantes do edital e seus anexos, bem como da proposta
da contratada, qtde.: 50.000 brincos bovinos identificadores, numerados em ordem sequencial vlr.
unit. R$0,53. Vigência: 12 meses a partir da publicação. Valor: R$26.500,00. Assinatura: 30/12/2013.
Signatários pelo BRB: Leane Cardoso Mundim e pela Contratada: João Marcolino Júlio Ribeiro.
Processo nº: 1079/2013.
ERIEL STRIEDER
Gerente de Área
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2014 – 1ª Publicação
Validade até 10/04/2015
Contratante: BRB – Banco de Brasília S/A. Contratada: OVER ELEVADORES LTDA - ME.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 002/2014. Objeto: Fornecimento de plataformas elevatórias para
diversas agências do BRB, contemplando serviços de integração da plataforma à rede elétrica e
fornecimento de materiais e peças necessárias à instalação, ativação e assistência técnica durante o
período de garantia de 24 meses, visando o pleno funcionamento do equipamento, conforme condições e especificações técnicas mínimas constantes do edital e seus anexos, bem como da proposta
comercial da contratada (item 1, qtde. 4, plataforma com desnível vertical de até 2m, vlr. unit. R$
22.490,00). Vigência: 10/04/2015. Valor: R$ 89.960,00. Firmado em: 8/4/2014. Signatários pelo
BRB: Kátia do Carmo Peixoto de Queiroz, e pela Contratada: Paulo Renato Teixeira. Executor:
Hélio Goiás de Sá. Processo nº: 1.256/2013.
ERIEL STRIEDER
Gerente de Área
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2014 – 1ª Publicação
Validade até 10/04/2015
Contratante: BRB – Banco de Brasília S/A. Contratada: LYNX ELEVADORES LTDA - ME.
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 002/2014. Objeto: Fornecimento de plataformas elevatórias para
diversas agências do BRB, contemplando serviços de integração da plataforma à rede elétrica e
fornecimento de materiais e peças necessárias à instalação, ativação e assistência técnica durante o
período de garantia de 24 meses, visando o pleno funcionamento do equipamento, conforme condições e especificações técnicas mínimas constantes do edital e seus anexos, bem como da proposta
comercial da contratada (item: 2 qtde. 4, plataforma com desnível vertical de até 4m, vlr. unit. R$
25.000,00; item:3, qtde. 4, plataforma com desnível vertical de até 4m enclausurada, vlr. unit. R$
46.900,00). Vigência: 10/04/2015. Valor: R$ 287.600,00. Firmado em: 03/04/2014. Signatários pelo
BRB: Kátia do Carmo Peixoto de Queiroz, e pela Contratada: Diones Luís Paraboni Vaz. Executor:
Hélio Goiás de Sá. Processo nº: 1.256/2013.
ERIEL STRIEDER
Gerente de Área
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Banco de Brasília S/A torna público que a Comissão DIRED ratificou o ato de inexigibilidade de
licitação, em 10/04/14, com fundamento no Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, para a instalação de
máquina ATM no Águas Lindas Shopping, em Águas Lindas -GO, pelo valor total de R$ 32.400,00,
pelo período de 36 meses. Processo nº:1311/2013.
ERIEL STRIEDER
Gerente de Área
SUPERINTENDÊNCIA DE CORRESPONDENTES NO PAÍS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E NEGÓCIOS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2011/024.
Contratante: BRB - Banco de Brasília S/A. Contratada: Fit Trainer Academia de Ginástica LTDA.
Objeto: Execução, pela Contratada, de serviços bancários básicos do BRB, na qualidade de Correspondente no País. Aditivo do Contrato: Prorroga vigência do contrato por 30 meses a partir de
1/5/2014. Contrato nº: DIATE/SUCOR 2011/024. I Termo Aditivo. Assinatura do Termo Aditivo:
20/3/2014. Valor do Contrato: R$100.000,00. Licitação: Credenciamento 2011/003. Signatários
pelo BRB: Humberto Augusto Coelho, e pela Contratada: Welton Gonçalvez Silva. Executor: Júlio
Chrystiano dos S. Aredias. Processo nº: 611/2011.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2011/014.
Contratante: BRB - Banco de Brasília S.A. Contratada: N A de Sousa – Almirante. Espécie: I Termo
Aditivo ao contrato DIATE/SUCOR 2011/014. Objeto do contrato: Prestação de serviços bancários
básicos ao BRB, na qualidade de Correspondente no País. Objeto do termo aditivo: Prorrogação da
vigência por 30 meses a partir de 22/3/2014. Valor: R$ 100.000,00. Firmado em: 20/3/2014. Licitação: Credenciamento 2010/007. Signatários pelo BRB: Humberto Augusto Coelho. Pela Contratada:
Nelson Almirante de Sousa. Executor: Júlio Chrystuabi dos S. Aredias. Processo nº: 558/2011.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2011/003.
Contratante: BRB - Banco de Brasília S/A. Contratada: Rosaxarme Comércio de Produtos Alimentícios LTDA - ME Objeto do contrato: Execução, pela Contratada, de serviços bancários básicos do
BRB, na qualidade de Correspondente no País. Objeto do Aditivo: Prorroga vigência do contrato
por 30 meses a partir de 17/4/2014. Espécie: I Termo Aditivo ao Contrato DIATE/SUCOR
nº 2011/003. Assinatura do Termo Aditivo: 20/3/2014. Valor do Contrato: R$100.000,00.
Licitação: Credenciamento 002/2011. Signatários pelo BRB: Humberto Augusto Coelho, e
pela Contratada: ILDENÊ LIMA SATURNINO. Executor: JÚLIO CHRYSTIANO DOS S.
AREDIAS. Processo nº: 041.000.511/2011.
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1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2011/018.
Contratante: BRB - Banco de Brasília S/A. Contratada: Bibi Baby Comércio de Confecções LTDA.
- ME Objeto do contrato/Aditivo: Execução, pela Contratada, de serviços bancários básicos do BRB,
na qualidade de Correspondente no País/Prorroga vigência do contrato por 30 meses a partir de
24/3/2014. Contrato nº: DIRAD/SUSEG 2011/018. I Termo Aditivo. Assinatura do Termo Aditivo:
20/3/2014. Valor do Contrato: R$100.000,00. Licitação: Credenciamento 002/2011. Signatários pelo
BRB: Humberto Augusto Coelho. Pela Contratada: FERNANDA BORGES DE LIMA OLIVEIRA.
Executor: JÚLIO CHRYSTIANO DOS S. AREDIAS. Processo nº: 041.000.070/2011.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2011/122.
Contratante: BRB - Banco de Brasília S/A. Contratada: Videolocadora F F LTDA. ME. Objeto do
contrato/Aditivo: Execução, pela Contratada, de serviços bancários básicos do BRB, na qualidade
de Correspondente no País. Aditivo do Contrato: Prorroga vigência do contrato por 30 meses a partir
de 1/5/2014. Contrato nº: DIPES/SUSEG 2011/122. I Termo Aditivo. Assinatura do Termo Aditivo:
27/3/2014. Valor do Contrato: R$100.000,00. Licitação: Credenciamento 002/2011. Signatários pelo
BRB: Humberto Augusto Coelho. Pela Contratada: FLÁVIA DE SOUZA LIMA. Executor: JÚLIO
CHRYSTIANO DOS S. AREDIAS. Processo nº: 041.000.462/2011.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2011/123.
Contratante: BRB - Banco de Brasília S/A. Contratada: Tânia Alves Rodrigues ME. Objeto: Execução, pela Contratada, de serviços bancários básicos do BRB, na qualidade de Correspondente
no País. Aditivo do Contrato: Prorroga vigência do contrato por 30 meses a partir de 17/4/2014.
Contrato nº: DIPES/SUSEG 2011/123. I Termo Aditivo. Assinatura do Termo Aditivo: 20/3/2014.
Valor do Contrato: R$100.000,00. Licitação: Credenciamento 002/2011. Signatários pelo BRB:
Humberto Augusto Coelho. Pela Contratada: RAPHAEL RODRIGUES GOMES. Executor: JÚLIO
CHRYSTIANO DOS S. AREDIAS. Processo nº: 041.000.463/2011.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2011/124
Contratante: BRB - Banco de Brasília S/A. Contratada: Comercial Reis Mercado LTDA. Objeto:
Execução, pela Contratada, de serviços bancários básicos do BRB, na qualidade de Correspondente
no País. Aditivo do Contrato: Prorroga vigência do contrato por 30 meses a partir de 1/5/2014.
Contrato nº: DIPES/SUSEG 2011/124. I Termo Aditivo. Assinatura do Termo Aditivo: 20/3/2014.
Valor do Contrato: R$100.000,00. Licitação: Credenciamento 002/2011. Signatários pelo BRB:
Humberto Augusto Coelho. Pela Contratada: JOSÉ DOS REIS DE OLIVEIRA. Executor: JÚLIO
CHRYSTIANO DOS S. AREDIAS. Processo nº: 041.000.464/2011.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2011/001.
Contratante: BRB - Banco de Brasília S/A. Contratada: Fotorama Imagem Digital LTDA ME Objeto:
Execução, pela Contratada, de serviços bancários básicos do BRB, na qualidade de Correspondente
no País. Aditivo do Contrato: Prorroga vigência do contrato por 30 meses a partir de 22/3/2014.
Contrato nº: DIATE/SUCOR 2011/001. I Termo Aditivo. Assinatura do Termo Aditivo: 20/3/2014.
Valor do Contrato: R$100.000,00. Licitação: Credenciamento 002/2011. Signatários pelo BRB:
Humberto Augusto Coelho. Pela Contratada: ANDRÉ DA ROCHA CASTRO. Executor: JÚLIO
CHRYSTIANO DOS S. AREDIAS. Processo nº: 041.000.509/2011.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2011/125.
Contratante: BRB - Banco de Brasília S/A. Contratada: Sirley Batista Lopes Fonseca ME. Objeto:
Execução, pela Contratada, de serviços bancários básicos do BRB, na qualidade de Correspondente
no País. Aditivo do Contrato: Prorroga vigência do contrato por 30 meses a partir de 3/4/2014.
Contrato nº: DIPES/SUSEG 2011/125. I Termo Aditivo. Assinatura do Termo Aditivo: 27/3/2014.
Valor do Contrato: R$100.000,00. Licitação: Credenciamento 002/2011. Signatários pelo BRB:
Humberto Augusto Coelho. Pela Contratada: SIRLEY BATISTA LOPES FONSECA. Executor:
JÚLIO CHRYSTIANO DOS S. AREDIAS. Processo nº: 041.000.465/2011.
1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO 2011/126.
Contratante: BRB - Banco de Brasília S/A. Contratada: Fábio Vasconcelos Moreira ME. Objeto:
Execução, pela Contratada, de serviços bancários básicos do BRB, na qualidade de Correspondente
no País. Aditivo do Contrato: Prorroga vigência do contrato por 30 meses a partir de 17/4/2014.
Contrato nº: DIPES/SUSEG 2011/126. I Termo Aditivo. Assinatura do Termo Aditivo: 20/3/2014.
Valor do Contrato: R$100.000,00. Licitação: Credenciamento 002/2011. Signatários pelo BRB:
Humberto Augusto Coelho. Pela Contratada: RAPHAEL RODRIGUES GOMES. Executor: JÚLIO
CHRYSTIANO DOS S. AREDIAS. Processo nº: 041.000.466/2011.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2011/010.
Contratante: BRB - Banco de Brasília S/A. Contratada: JR - Comércio de Pães LTDA. ME. Objeto:
Execução, pela Contratada, de serviços bancários básicos do BRB, na qualidade de Correspondente
no País. Aditivo do Contrato: Prorroga vigência do contrato por 30 meses a partir de 17/4/2014.
Contrato nº: DIATE/SUCOR 2011/010. I Termo Aditivo. Assinatura do Termo Aditivo: 20/3/2014.
Valor do Contrato: R$100.000,00. Licitação: Credenciamento 002/2011. Signatários pelo BRB:
Humberto Augusto Coelho. Pela Contratada: OSVALDO DORNELES DE OLIVEIRA JÚNIOR.
Executor: JÚLIO CHRYSTIANO DOS S. AREDIAS. Processo nº: 041.000.530/2011.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2011/015.
Contratante: BRB - Banco de Brasília S/A. Contratada: V & C Comercial de Alimentos LTDA.
Objeto: Execução, pela Contratada, de serviços bancários básicos do BRB, na qualidade de Correspondente no País. Aditivo do Contrato: Prorroga vigência do contrato por 30 meses a partir de
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4/4/2014. Contrato nº: DIATE/SUCOR 2011/015. I Termo Aditivo. Assinatura do Termo Aditivo:
20/3/2014. Valor do Contrato: R$100.000,00. Licitação: Credenciamento 002/2011. Signatários
pelo BRB: Humberto Augusto Coelho. Pela Contratada: SANDRO JOSÉ FERNANDES. Executor:
JÚLIO CHRYSTIANO DOS S. AREDIAS. Processo nº: 041.000.561/2011.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2011/020.
Contratante: BRB - Banco de Brasília S/A. Contratada: E B A Sales ME. Objeto: Execução, pela
Contratada, de serviços bancários básicos do BRB, na qualidade de Correspondente no País. Aditivo
do Contrato: Prorroga vigência do contrato por 30 meses a partir de 1/5/2014. Contrato nº: DIATE/
SUCOR 2011/020. I Termo Aditivo. Assinatura do Termo Aditivo: 20/3/2014. Valor do Contrato:
R$100.000,00. Licitação: Credenciamento 002/2011. Signatários pelo BRB: Humberto Augusto
Coelho. Pela Contratada: ERLON BERTES ALVES SALES. Executor: JÚLIO CHRYSTIANO
DOS S. AREDIAS. Processo nº: 041.000.601-2011.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2011/011.
Contratante: BRB - Banco de Brasília S/A. Contratada: Nolasco & Nolasco Utilidades do Lar
LTDA. Objeto: Execução, pela Contratada, de serviços bancários básicos do BRB, na qualidade de
Correspondente no País. Aditivo do Contrato: Prorroga vigência do contrato por 30 meses a partir
de 1/5/2014. Contrato nº: DIATE/SUCOR 2011/011. I Termo Aditivo. Assinatura do Termo Aditivo:
20/3/2014. Valor do Contrato: R$100.000,00. Licitação: Credenciamento 002/2011. Signatários
pelo BRB: Humberto Augusto Coelho. Pela Contratada: FÁBIO BRANO NOLASCO DE LIMA.
Executor: JÚLIO CHRYSTIANO DOS S. AREDIAS. Processo nº: 041.000.551/2011.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 2011/026.
Contratante: BRB - Banco de Brasília S/A. Contratada: Confecções e Acessórios L.F. LTDA. ME.
Objeto: Execução, pela Contratada, de serviços bancários básicos do BRB, na qualidade de Correspondente no País. Aditivo do Contrato: Prorroga vigência do contrato por 30 meses a partir de
1/5/2014. Contrato nº: DIATE/SUCOR 2011/026. I Termo Aditivo. Assinatura do Termo Aditivo:
20/3/2014. Valor do Contrato: R$100.000,00. Licitação: Credenciamento 002/2011. Signatários pelo
BRB: Humberto Augusto Coelho. Pela Contratada: FERNANDAASSENÇO DOS SANTOS ALVES
PINHO. Executor: JÚLIO CHRYSTIANO DOS S. AREDIAS. Processo nº: 041.000.625/2011.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 051/2013-SO
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002.
PROCESSO 142.001.878/2012 (Licitação, Contrato, 1º e 2º Aditivos) PARTES: DF/SO e empresa
NS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº. 02.960.943/0001-91, com sede na C8,
Lts 12/28, Sl 109 Taguantinga -DF. OBJETO: Sob o amparo do inciso VI, § 1º, artigo 57, da Lei
nº. 8.666 de 21/06/1993, e dos documentos e justificativas, parte integrante dos autos, o presente
aditamento prorroga os prazos de execução e vigência do Contrato nº. 051/2013-SO, celebrado
28/08/2013 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 29/08/2013, e que tem por objeto a
execução de paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204, passeios, rampas, PEC e quadra
poliesportiva na QR 206, em Samambaia - DF, consoante especifica o Edital de Tomada de
Preços nº. 018/2013 – ASCAL/PRES/NOVACAP. DA PRORROGAÇÃO: A partir da assinatura
deste Termo Aditivo, o Contrato Principal com vigência até 10/03/2014, fica prorrogado até
08/07/2014. O prazo para execução dos serviços fica prorrogado por mais 120 (cento e vinte)
dias corridos, vencendo-se, portanto, em 29/04/2014. A presente prorrogação não acarretará
ônus à Administração. DA VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entrará em vigor na data de
sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às expensas da Administração. DATA DE
ASSINATURA: 10 de março de 2014. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: DAVID
JOSÉ DE MATOS, na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela CONTRATADA:
NÉLIO GONÇALVES DE ASSIS, na qualidade de Representante Legal.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
ASSUNTO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA – Processo nº. 112.000.859/2014, com fulcro no
Artigo 86, do Decreto nº 32.598 de 15/12/2010, com alterações promovidas pelo Decreto nº 35.073,
de 13 de janeiro de 2014, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, no
Artigo 7º da Lei nº. 3.163 de 03/07/2003, no cronograma financeiro e de desembolso para 2014 e,
ainda, consoante às justificativas apresentadas nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO
A DÍVIDA, no valor de R$ 66.865,32 (sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e
trinta e dois centavos), em favor da empresa: IMPLANTA CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no
CNPJ nº 00.841.908/0001-28, Contrato nº 042/2013/SO, referente ao pagamento da Nota Fiscal
nº 440/2014, relativo à manutenção em mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura, de
natureza continuada na Quadra de Esportes, e no Playground na QC 06 – Riacho Fundo I –
Distrito Federal. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 15.451.6208.3615.0010
(***) – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA – RECUPERAÇÃO DE
MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA – DISTRITO FEDERAL, na Fonte de Recursos 100, no Elemento 92 - Despesas de Exercícios Anteriores, que já
apresenta saldo disponível, conforme consignado nos autos. Aricenaldo Silva – Subsecretário
da Subsecretaria de Administração Geral/SO.
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RELAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS
EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS DE MARÇO DE 2014.
A SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS, em comprimento ao disposto do art. 16 da Lei nº
8.666/93 e Lei – DF nº 938/95, torna pública a relação de compras e serviços empenhados no
mês de março de 2014, nesta ordem: NE, ESPECIFICAÇÃO, VALOR TOTAL, E FORNECEDOR, respectivamente.
00225, Construção de 08 (oito) coberturas metálicas para quadras poliesportivas em Ceilândia/
DF, nos seguintes locais: 1) EC 03 QNM 18/20 AE; 2) EC 18 EQNM 03/05; 3) EC 20 EQNM
02/04; 4) EC 28 EQNM 17/19 AE; 5) EC 43 EQNP 14/18; 6) EC 48 EQNP 26/30; 7) CED 11
EQNP 01/05 AE; E, 8) CEF 04 EQNM 21/23 - LOTE 03, R$ 66.499,10 (sessenta e seis mil,
quatrocentos e quarenta e nove reais e dez centavos), INFRA ENGETH INFRA - ESTRUTURA
CONSTR. E COM LTDA; 00236, Construção de Ponte Monjolo, localizada no Núcleo Rural
Monjolo, no Recanto das Emas/DF, R$ 494.038,57 (quatrocentos e noventa e quatro mil, trinta
e oito reais e cinquenta e sete centavos), MM LOCAÇÕES E CONSTRUÇÃO LTDA; 00238,
Execução dos serviços de fiscalização das obras e serviços de engenharia para construção de
um viaduto e suas alças de acesso que será contratado pela Secretaria de Estado de Obras do
Distrito Federal, de forma a garantir o fiel cumprimento dos projetos das normas e especificações
técnicas, análise dos detalhamentos construtivos, serviços de laboratório de solos, concreto e
betume e a qualidade técnica na execução das obras e serviços, assim como o cumprimento do
cronograma físico-financeiro, Brasília – DF, R$ 52.058,92 (cinquenta e dois mil, cinquenta e
oito reais e noventa e dois centavos), STE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S/A;
00242, 00280 e 00283, Construção da Praça da Juventude (mini vila olímpica), contemplando as
seguintes etapas: implantação de pista de caminhada, campo society, quadra coberta, vestiários
e área de convivência da 3ª idade, situada na quadra 203, Região Administrativa do Itapoã/DF,
R$ 1.983.667,10 (um milhão, novecentos e oitenta e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e
dez centavos), BRASGO ENGENHARIA LTDA; 00247, 00323 e 00335, Elaboração de projetos
e de execução de obras de implantação, expansão e melhoria do Sistema de Iluminação Pública
no Distrito Federal, R$ 9.149.549,51 (nove milhões, cento e quarenta e nove mil, quinhentos
e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos), COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB; 00249, Recuperação de calçamento no Santuário Dom Bosco, em Brasília/DF,
R$ 257.783,46 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e oitenta e três mil, quarenta e seis
centavos), LAGO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME; 00254, Serviços de telefonia
fixa para PABX, na modalidade local, referente à ligações destinadas a telefones fixos e móveis
com endereço no Distrito Federal, R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), OI S.A; 00256.
Serviços de acesso a internet e de conectividade IP – Internet Protocol, destinado a estabelecer
conectividade dedicada e permanente com a Internet, com velocidade de acesso garantida de no
mínimo 16 MBPS, bem com fornecimento de IP com uma faixa de no mínimo 08 endereços, R$
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), OI S.A; 00260; Execução de drenagem e pavimentação da
via pública de acesso ao Parque da Cidade Sarah Kubitschek na 912/913 Sul, em Brasília - DF,
R$ 778.500,48 (setecentos e setenta e oito mil, quinhentos reais e quarenta e oito centavos),
NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; 00265, Execução das obras para implantação
do sistema de esgotamento sanitário do Setor Habitacional São Bartolomeu 1º etapa, no Jardim
Botânico – RA XXVII, no Distrito Federal, constituído de redes coletoras públicas, ramais condominiais, sifões e conduto forçado, R$ 56.402,29 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e dois reais
e vinte e nove centavos), T&T- ENGENHARIA, IRRIG. E SIST.DE AUTOMAÇÃO LTDA;
00267, Execução de asfaltamento de vias e execução de passeios, na QNM 30, na Ceilândia/
DF, R$ 122.194,51 (cento e vinte e dois mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta e um
centavos), TRANSTERRA DE BRASÍLIA LTDA; 00278, Serviços de certificação da qualidade
na execução de pavimento, relativos às obras de engenharia viária das vias urbanas do Distrito
Federal, bem como das rodovias que se encontram sob a jurisdição do Departamento de Estradas
e Rodagem do Distrito Federal – DER -DF, com base no atendimento às normas da qualidade, R$
598.455,00 (quinhentos e noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais), STRATA
ENGENHARIA LTDA; 00284, Demolição e execução de pavimentação asfáltica, passeios e
meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), trecho 04, lotes 6/8 e 6/9, na Região
Administrativa de Brasília - DF, R$ 350.132,02 (trezentos e cinquenta mil, cento e trinta e dois
reais e dois centavos), TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; 00285, Execução de via de acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá/DF, R$ 7.099.970,84
(sete milhões, noventa e nove mil, novecentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos), NG
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; 00291, Serviço de manutenção em mobiliário
urbano, de esporte e lazer e de cultura, de natureza continuada, em Águas Claras e Guará – DF
(Lote 07), R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), INFRA ENGETH INFRA - ESTRUTURA
CONSTR. E COM LTDA; 00295, Serviço de manutenção em mobiliário urbano, de esporte e
lazer e de cultura, de natureza continuada - Lote 10 – Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão,
Itapoã e Paranoá/DF, R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), INFRA ENGETH INFRA
- ESTRUTURA CONSTR. E COM LTDA; 00317 e 00319, Conclusão das obras de construção
do viaduto de interseção da estrada Setor Policial - ESPM com as Vias W3 Sul e Vias Adjacentes, R$ 6.874.682,78 (seis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e dois
reais e setenta e oito centavos), AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA; 00320 e 00321,
Construção de 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares térreas, incluindo terraplenagem de
platôs, no Condomínio Sol Nascente, em Ceilândia – DF, R$ 210.963.32 (duzentos e dez mil,
novecentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), PH ENGENHARIA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA; 00322, Execução de obras e serviços de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Santa Maria - Setor Ribeirão, R$ 90.071,19 (noventa mil, setenta e um reais
e dezenove centavos), COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB;
00328, Execução de 30 bases para implantação de Pontos de Encontros Comunitários – PEC’s
em Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras – DF (Lote 05), R$ 820.234,82 (oitocentos e vinte
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mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), EBO - ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA; 00332, Execução de drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios-fios
no Bairro Arapoanga, em Planaltina/DF. (LOTE 02 – ARA), R$ 278.510,23 (duzentos e setenta
e oito mil, quinhentos e dez reais e vinte e três centavos), DAN-HEBERT ENGENHARIA S.A;
00334 e 00338, Manutenção em mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura, de natureza
continuada – Lote 04 – Ceilândia/DF, R$ 146.518,93 (cento e quarenta e seis mil, quinhentos e
dezoito reais e noventa e três centavos) CONTARPP ENGENHARIA LTDA; 00336, Serviços
de execução de 25 bases para implantação de Pontos de Encontros Comunitários – PEC’s na
Asa Sul e Lago Sul/DF (lote 02), R$ 65.876,73 (sessenta e cinco mil, oitocentos e setenta e seis
reais e setenta e três centavos), VALE DO IPÊ CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA;
00339, Execução de pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Polo JK, etapa 1, na Região
Administrativa de Santa Maria/DF – Lote 01, R$ 92.910,98 (noventa e dois mil, novecentos e
dez reais e noventa e oito centavos), ESCAVO CONSTRUÇÕES IND. E COM. LTDA; 00340,
Serviço de telefonia móvel pessoal – SMP – Local, prestação de forma contínua e ininterrupta
de serviços de telefonia móvel pessoal – STMP, na modalidade local, com pacotes de voz, dados e internet sem fio 3G, cujos aparelhos deverão ser cedidos pela contratada, R$ 208.073,60
(duzentos e oito mil, setenta e três reais e sessenta centavos), OI MOVEL S/A.
ARICENALDO SILVA
MARIA DA CONCEIÇÃO S. CARVALHO
Subsecretário de Administração Geral
Diretora de Administração
Financeira e Orçamentária

COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

ASSESSORIA DE CADASTRO E LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO
Comunicamos aos interessados na Concorrência nº 003/2014 – ASCAL/PRES – do tipo menor
preço unitário, para contratação de empresa para reconstrução da Escola Classe 01 - Escola Verde,
localizada no Riacho Fundo I – DF - processo nº 112.000.761/2014, que a mesma fica adiada
para o dia 13 de maio de 2014 – às 09:00h. O novo Edital e seus anexos deverão ser retirados
exclusivamente no endereço eletrônico www.novacap.df.gov.br. Qualquer modificação e esclarecimentos ao edital e seus anexos serão disponibilizados no mesmo endereço eletrônico. Para
maiores informações ligar para o telefax (0xx61) 3403-2321 ou (0xx61) 3403-2322. Data da
última publicação no DODF nº 51, de 12 de março de 2014 - página 39.
Brasília/DF, 10 de março de 2014.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA
Assessor

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO PROPOSTA TÉCNICA
CONCORRÊNCIA DE SERVIÇOS Nº 200/2013
A CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada no SIA
Área de Serviços Públicos S/N Lote C, Bloco B, Sala 07, Brasília-DF, torna público o resultado de
julgamento dos invólucros II – Proposta Técnica, relativa á licitação em epígrafe: AUDILINK
& CIA AUDITORES: (NT=121); BDO RCSAUDITORES INDEPENDENTES: (NT=129); e
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES: (NT=145). O processo
encontra-se à disposição dos interessados para vistas, na Comissão Permanente de Licitação –
CPL, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Demais informações através dos
telefones: 3465-9317/9012 e fax 3465-9015.
Brasília/DF, 09 de abril de 2014.
MARCELO ANDRADE CRUZ
CEB DISTRIBUIÇÃO
Presidente

COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE ADITIVO
5º Termo Aditivo ao Contrato nº 8102/2011, publicado no DODF em 18/04/2011. Assinatura:
01/04/2014. Alteração de Cláusulas. PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: Ficam prorrogados os prazos por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, passando as datas de vencimentos de
1º/04/2014 para 27/03/2015 e 29/09/2014 para 23/09/2015, respectivamente. ASSINANTES:
Pela CAESB: Oto Silvério Guimarães Júnior – Presidente e Cristiano Magalhães de Pinho
– Diretor de Engenharia e Meio Ambiente, em conjunto com a SECRETARIA DE ESTADO
DE OBRAS, representada por seu Secretário David José de Matos. Pela firma ECL PAR
PARTICIPAÇÕES LTDA: Nelson Luiz de Andrade Corrêa.
AVISO DE PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO
A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, Torna Público
que dará prosseguimento ao Pregão Eletrônico nº 66/2014, processo 092.001518/2014, após adequações no Termo de Referência e Pedido de Aquisição. Tipo de licitação: Menor Preço. Objeto:
Aquisição de uma Pá-Carregadeira, Valor estimado: R$ 302.500,00. Data final para recebimento

Nº 74, sexta-feira, 11 de abril de 2014

das Propostas: 29/04/2014, às 8h30. Início da sessão de disputa: 29/04/2014, às 10h. O edital e seus
anexos poderão ser encontrados no site www.licitacoes-e.com.br, ID: 531179, a partir do 11/04/2014.
Informações: (61) 3213-7429, pregao@caesb.df.gov.br.
Brasília/DF, 10 de abril de 2014
JULIO CESAR SEGURADO COELHO
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL Nº 51 DO CONCURSO PÚBLICO 1/2007 – SESIPE, DE 08 DE ABRIL DE 2014
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE
VAGAS PARA O CARGO DE TÉCNICO PENITENCIÁRIO
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE OBTIVERAM
DIREITO NA JUSTIÇA PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE
FORMAÇÃO PROFISSIONAL E NORMAS COMPLEMENTARES
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, Em
Exercício, em obediência as decisões proferidas pelo judiciário, torna pública a convocação dos
candidatos que obtiveram direito na justiça para participarem do Curso de Formação Profissional,
bem como às Normas Complementares para a realização do Curso de Formação Profissional, etapa
integrante do Concurso Público n.º 1/2007 – SESIPE, destinado ao provimento de vagas para o
cargo de Técnico Penitenciário, conforme segue:
1. DA CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
1.1 Os candidatos que obtiveram decisão judicial de mérito favorável, mencionados abaixo, estão
convocados para a realização da 2ª Etapa – Curso de Formação Profissional do aludido concurso
público, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato e número da ação judicial:
67132576, FABIA RAMOS DE CASTRO, 2010.00.2.012686-0; 67122968, LUIS FERNANDO
DIAS GUIMARÃES, 2008.00.2.015542-6.
2. DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
2.1. A matrícula para o Curso de Formação Profissional será efetivada nas datas e horários descritos
no item 3 do presente edital.
2.2. O candidato convocado para o Curso de Formação Profissional deverá providenciar a documentação abaixo relacionada e entregá-la no ato de sua matrícula:
a) cópia do Diploma de conclusão do Ensino Médio (antigo segundo grau) ou Declaração de conclusão do Ensino Médio e respectivo original ou cópia autenticada;
b) cópia do Histórico Escolar e respectivo original ou cópia autenticada;
c) cópia do comprovante de residência;
d) cópia do RG e respectivo original ou cópia autenticada;
e) cópia do CPF e respectivo original ou cópia autenticada.
3. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA PARA O CURSO DE
FORMAÇÃO PROFISSIONAL
3.1. A matrícula será realizada na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa,
situado na SGAN 609 Módulo “A” (Central de Atendimento ao Candidato) de 28 a 30 de abril de
2014. O horário de atendimento para efetuar a matrícula é de 10h (dez horas) às 17h (dezessete
horas) – horário oficial de Brasília.
3.2. O candidato que não efetuar a sua matrícula no período descrito neste item, será considerado
eliminado do Curso de Formação Profissional e, consequentemente, do Concurso Público.
4. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
4.1. O Conteúdo Programático do Curso de Formação Profissional, etapa integrante do Concurso
Público n.º 1/2007 – SESIPE obedece ao divulgado no endereço eletrônico http://www.universa.
org.br em 27 de novembro de 2008.
5. DO PERÍODO E LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS AULAS
5.1. As aulas serão realizadas no Complexo Penitenciário do Distrito Federal, localizado na Rodovia DF 465 Km 2 – Penitenciária II do Distrito Federal – PDF II, bloco G, Escola Penitenciária do
Distrito Federal - São Sebastião – DF.
5.2. O início do curso de formação se dará no dia 5 de maio de 2014, com horário de início às 8h30
(oito horas e trinta minutos).
5.3. O Curso de Formação Profissional poderá ser desenvolvido em até 3 (três) períodos, inclusive
aos sábados e domingos, se necessário.
6. DA EXECUÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
6.1. O Curso de Formação Profissional será executado mediante as regras definidas no Edital
Normativo e suas retificações, no presente edital e no Regimento Escolar do Curso de Formação
Profissional do Concurso Público para provimento de vagas para o cargo de Técnico Penitenciário da
Carreira de Atividades Penitenciárias do Distrito Federal instituído através da Portaria n.º 77, de 21
de novembro de 2008, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 24 de novembro de 2008.
7. DO UNIFORME PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
7.1. Retifica-se o exposto no subitem 11.2.2. do Edital Normativo, definindo a composição do
uniforme da seguinte forma: calça preta, camiseta preta específica para o curso (com inscrições da
Secretaria de Estado de Segurança Pública), sapatos pretos (evitar solado deslizante), meias pretas,
cinto preto, tonfa e porta-tonfa e boné preto (opcional).
8. DA PROVA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM
8.1. A Prova de Verificação de Aprendizagem de caráter unicamente eliminatório, em conformidade
com o Edital no 17 do Concurso Público 1/2007 – SESIPE, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal em 20 de novembro de 2008, será realizada na data provável de 7 de junho de 2014, conforme endereço indicado no item 5.1.
8.2. A Prova de Verificação de Aprendizagem será composta de 50 (cinquenta) questões relacionadas
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às disciplinas ministradas e abordando o conteúdo programático constante das apostilas do Curso
de Formação Profissional.
8.2.1. Não será objeto de avaliação na Prova de Verificação de Aprendizagem o conteúdo ministrado
nas disciplinas Táticas de Imobilização Penitenciária, Uso e Manuseio do Bastão Policial (Tonfa)
e Estágio Supervisionado.
8.3. Será realizada prova com questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas em cada
questão, para escolha de 1 (uma) única resposta correta, e pontuação total variando entre o mínimo
de 0,00 (zero) ponto e o máximo de 50,00 (cinquenta) pontos.
8.3.1. Será eliminado do concurso público o candidato que auferir nota inferior a 50% (cinquenta
por cento) da pontuação máxima da Prova de Verificação de Aprendizagem.
8.4. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que será
o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas será
de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções
específicas contidas neste edital, no caderno de prova e na folha de respostas. Em hipótese alguma
haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
8.5. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido
da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com
este edital e(ou) com a folha de respostas, tais como: marcação rasurada ou emendada, campo de
marcação não-preenchido integralmente, mais de uma marcação por questão e (ou) uso de caneta
com cor diferente da cor preta ou azul.
8.6. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua
folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização
da leitura óptica.
8.7. Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas.
8.8. A Prova de Verificação de Aprendizagem terá a duração de 3 (três) horas e será aplicada na
data provável de 7 de junho de 2014, no turno matutino, com início as 9h (nove horas) - horário
oficial de Brasília.
8.9. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização
das provas e o comparecimento no dia e no horário determinados.
8.10. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica
de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente e de documento de identidade original.
8.11. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário
fixado para o seu início.
8.12. O candidato que se retirar da sala de aplicação de provas não poderá retornar a ela, exceto se
sua saída for acompanhada, durante todo o tempo de ausência, de fiscal ou de membro da coordenação da Fundação Universa.
8.13. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares,
pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens,
conselhos, entre outros); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do
Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham
como identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); CNH (somente o modelo
aprovado pelo artigo 159 da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, publicada no Diário Oficial
da União de 24 de setembro de 1997).
8.13.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, CPF, título
eleitoral, CNH (modelo antigo), carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade,
nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e(ou) danificados.
8.13.2. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, bem como protocolo de documento de identidade.
8.13.3. À exceção da situação prevista no subitem 8.14 abaixo, o candidato que não apresentar
documento de identidade original, na forma definida no subitem 8.13 deste edital, não poderá fazer
as provas e será automaticamente eliminado do concurso público.
8.14. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de aplicação das provas, documento
de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião
em que será submetido à identificação especial, que compreenderá coleta de dados, de assinaturas
e de impressão digital em formulário próprio.
8.14.1. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação
apresente dúvidas relativas à fisionomia e(ou) à assinatura do portador.
8.15. Não será aplicada Prova de Verificação de Aprendizagem, em hipótese alguma, em local, em
data e(ou) em horário diferentes dos predeterminados neste edital.
8.16. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem a
utilização de máquinas calculadoras e(ou) similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos
ou qualquer outro material de consulta.
8.17. No dia de realização da Prova de Verificação de Aprendizagem, não será permitido ao candidato
permanecer com armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio de qualquer espécie,
walkman, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos
digitais, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, entre outros). Caso o candidato
leve alguma arma e(ou) algum aparelho eletrônico, estes deverão ser recolhidos pelas pessoas
encarregadas da fiscalização das provas. O descumprimento do disposto neste subitem implicará a
eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude.
8.18. A Fundação Universa não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a aplicação das provas, nem por danos a eles causados.
8.19. Não haverá segunda chamada para a aplicação das provas, em hipótese alguma. O não-comparecimento à Prova de Verificação de Aprendizagem implicará a eliminação automática do candidato.
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8.20. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da Prova de Verificação de
Aprendizagem levando o caderno de prova no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores
ao término do tempo destinado à sua realização.
8.21. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que,
em qualquer momento do concurso ou durante a aplicação da Prova de Verificação de Aprendizagem:
a) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos e(ou) ilegais para obter vantagens para si e(ou) para
terceiros, em qualquer fase ou etapa do concurso público;
b) for surpreendido dando e(ou) recebendo auxílio para a execução da prova;
c) utilizar-se de livro, dicionário, notas e(ou) impressos não autorizados e(ou) que se comunicar
com outro candidato;
d) for surpreendido portando máquina fotográfica, telefone celular, gravador, bip, receptor, pager,
notebook, walkman, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e
outros arquivos digitais, agenda eletrônica, palmtop, régua de cálculo, máquina de calcular e(ou)
equipamento similar;
e) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, as
autoridades presentes e(ou) outros candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em
qualquer outro meio, que não os permitidos;
g) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado à sua realização;
h) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal ou de membro da coordenação da Fundação Universa;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;
j) descumprir as instruções contidas no caderno de provas e(ou) na folha de respostas;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido; e
l) descumprir este edital e(ou) outros que vierem a ser publicados.
8.22. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico e(ou)
por meio de investigação policial, ter o candidato utilizado de processo ilícito, sua prova será anulada
e ele será automaticamente eliminado do concurso público.
8.23. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova
em razão do afastamento de candidato da sala de prova.
8.24. No dia de aplicação da Prova de Verificação de Aprendizagem, não serão fornecidas, por
nenhum membro da equipe de aplicação da prova e(ou) pelas autoridades presentes, informações
referentes ao conteúdo da prova e(ou) aos critérios de avaliação e de classificação.
9. DAS DISCIPLINAS PRÁTICAS
9.1. Para obter o conceito “suficiente” nas disciplinas Táticas de Imobilização Penitenciária, Uso e
Manuseio do Bastão Policial (Tonfa) e Estágio Supervisionado, de acordo com o critério estabelecido
no item 8.21, o candidato deverá:
a) apresentar-se assídua e pontualmente no local definido para a realização das disciplinas;
b) apresentar-se devidamente uniformizado no local definido para a realização das disciplinas;
c) desempenhar adequadamente as missões que lhe forem atribuídas pelo respectivo responsável;
d) proatividade, receptividade e cumprimento de ordens.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. A convocação dos candidatos que obtiveram direito na justiça para participarem do Curso de
Formação Profissional, bem como às normas complementares para a realização do Curso de Formação
Profissional, etapa integrante do Concurso Público n.º 1/2007 – SESIPE, destinado ao provimento
de vagas para o cargo de Técnico Penitenciário – fica devidamente homologada nesta data.
PAULO ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Subsecretário de Administração Geral, tendo em vista a justificativa da Gerência de Material e
Patrimônio desta SSP/DF de que o processo 050.000.296/2012 foi autuado com a finalidade de aquisição de munições para a SSP/DF, reconheceu a situação de Inexigibilidade de Licitação nos termos
do inciso I, do artigo 25, em favor das Empresas COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
e CONDOR TECNOLOGIAS NÃO LETAIS, no valor total de R$ 1.706.933,42 (hum milhão e
setecentos e seis mil e novecentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos), autorizando o
empenho da despesa e o respectivo pagamento. Ato que ratifiquei nos termos do artigo 26, da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e determinei a sua publicação no Diário Oficial do DF, para que
adquira a necessária eficácia. Em 09 de abril de 2014. Paulo Roberto Batista de Oliveira. Secretário
de Estado de Segurança Pública, Em Exercício.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2013-SSP.
Processo: 050.000.502/2013. Tipo: Menor Preço. Objeto: Aquisição de solução para atendimento
ao SINESP (Sistema Nacional de Estatística de Segurança Pública, Prisionais e Sobre Drogas),
composto de servidor, estações e notebooks, com garantia e suporte técnico “on site” por 36
(trinta e seis) meses. Valor Estimado: R$ 1.002.396,67. Dotação: UO 24.101 – Prog. Trab.:
06.181.6217.1569.0001 – FR: 332 e 300 – ND: 4.4.90.52. Convênio nº 776.061/2012-SENASP/
MJ. Prazos: Entrega: 45 dias consecutivos após recebimento da nota de empenho. Vigência:
12 (doze) meses, a partir da assinatura. Data da Sessão Pública: 25/04/2014 às 08h00min no
endereço www.comprasnet.gov.br UASG 450107. Edital está disponível no endereço acima e
no http://licitacoes.ssp.df.gov.br.
Brasília/DF, 10 de abril de 2014.
ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
Subsecretário
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2014-SSP.
Processo: 050.000.259/2014. TIPO: Menor Preço. OBJETO: Aquisição de 02 (dois) manequins de treinamento RCP. Valor Estimado: R$ 25.995,00. Dotação: UO 24.101 – Prog. Trab.:
06.181.6217.1569.0001 – FR: 132 – ND: 4.4.90.52. Convênio nº 761.962/2011-SENASP/MJ.
Prazos: Entrega: 30 dias consecutivos após recebimento da nota de empenho. Vigência: 120 (cento
e vinte) dias, a partir da assinatura. Data da Sessão Pública: 25/04/2014 às 08h00min no endereço
www.comprasnet.gov.br UASG 450107. Edital está disponível no endereço acima e no http://
licitacoes.ssp.df.gov.br.
Brasília/DF, 10 de abril de 2014.
ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
Subsecretário
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2014-SSP.
Processo: 050.000.282/2013. Tipo: Menor Preço. Objeto: Aquisição de equipamentos de áudio e
vídeo (Caixas de Som, Rádios Transceptor Portátil, DVDs Player, Microfones, Filmadoras,
Televisores, Mesas de Som, Câmeras Digital, entre outros). Valor Estimado: R$ 695.485,89.
DOTAÇÃO: UO 24.101 – Prog. Trab.: 06.181.6217.1569.0001 – FR: 332 e 300 – ND:
4.4.90.52. Convênios nº 760.179/2011; 761.962/2011; 775.735/2012; 778.776/2012-SENASP/MJ. Prazos: Entrega: 30 dias consecutivos após recebimento da nota de empenho.
Vigência: 90 (noventa) dias, a partir da assinatura. Data da Sessão Pública: 25/04/2014
às 09h00min no endereço www.comprasnet.gov.br UASG 450107. Edital está disponível
no endereço acima e no http://licitacoes.ssp.df.gov.br.
Brasília/DF, 10 de abril de 2014.
ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
Subsecretário
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2014-SSP.
PROCESSO: 050.000.483/2013. Tipo: Menor Preço. Objeto: Aquisição de cadeiras universitárias;
cadeiras giratórias tipo diretor; cadeiras giratórias operacionais; mesas lineares; racks para equipamento de som; mesas lineares para professor; armários altos; mesas para impressora; estantes
para biblioteca; expositores para livros e revistas; bibliocantos; mesas para escritório; berços em
madeira; cadeiras giratórias para secretária; longarinas de três lugares; e, cadeiras ergonômicas
giratórias. Total Licitado R$ 127.677,26. A SSPDF informa a ADJUDICAÇÃO, pelo Pregoeiro,
com fulcro no inciso IX do Art. 11 do Decreto 5.450/2005, dos itens 8 e 14, à Empresa SANTA
TEREZINHA Indústria e Comércio de Móveis Ltda. – EPP, CNPJ 04.063.503/0001-67, no valor
de R$ 2.574,92; do item 2 à empresa IDEAFLEX Móveis para Escritório Ltda. - EPP, CNPJ
04.994.858/0001-70, no valor de R$ 2.179,00; do item 9 à Empresa COMERCIAL MORBRAS
LTDA. - ME, CNPJ 05.312.963/0001-44, no valor de R$ 31.930,00; do item 10 à Empresa WTEC
Móveis e Equipamentos Técnicos Ltda., CNPJ 05.634.834/0001-72, no valor de R$ 2.610,00;
do item 4 à Empresa REIAGRO Distribuidora EIRELI - ME, CNPJ 07.016.720/0001-94, no
valor de R$ 20.500,00; dos itens 1, 3, 11, 12, 15 e 16 à Empresa FUSYON PRIME Comércio
de Mercadorias e Serviços Ltda., CNPJ 08.462.156/0001-04, no valor de R$ 48.130,50; dos
itens 6 e 13 à Empresa ALMIX Comércio de Suprimentos Ltda. - EPP, CNPJ 11.594.621/000167, no valor de R$ 8.652,00; do item 5 à Empresa QUALITE Distribuidora EIRELI, CNPJ
16.754.240/0001-11, no valor de R$ 3.100,92; do item 7 à Empresa MOVEIS BELO Indústria
e Comércio LTDA, CNPJ 75.243.220/0001-45, no valor de R$ 7.999,92; e a HOMOLOGAÇÃO
do certame com fulcro no inciso VI, artigo 8º, do Decreto nº 5.450/2005.
Brasília/DF, 10 de abril de 2014.
ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
Subsecretário

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL No 51, DE 10 DE ABRIL DE 2014.
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO
DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DE SAÚDE
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o contido no Edital Normativo nº 13-DGP/PMDF, publicado no
DODF nº 94 de 15 de maio de 2012, TORNA PÚBLICO a retificação do item 1. do edital nº 46DGP/PMDF, publicado no DODF nº 69, de 07 de abril de 2014, face a constatação de erro material,
o qual passa a vigorar com a seguinte redação:
“1. Retificação do resultado final dos candidatos aprovados no concurso público de admissão ao
Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde – CHOS, regido pelo Edital Normativo nº 13-DGP/
PMDF, por determinação judicial exarada nos autos da Ação Ordinária nº 2014.01.1.022240-3, foi a
acrescentado 0,25 pontos a candidata GEOVANNA MACEDO DA CRUZ, alterando a classificação
dos candidatos do cargo conforme a baixo: código cargo, número de inscrição, nome do candidato,
nota final na prova objetiva, nota final na avaliação de títulos, nota final no concurso público e ordem
de classificação no cargo.
145 – Periodontia. 22100407, GEOVANNA MACEDO DA CRUZ (sub judice), 55.25,
1; 22101008, KAREN CHRISTINE OLIVEIRA DA SILVA, 55.25, 2; 22100151,
PRISCILA FILARDI PAIM,54.30, 3; 22102184, TATHIANNE LOURES DANTAS
GONCALVES, 54.25, 4; 22101756, LIVIA FARIA FINZER,53.30, 5; 22101346,
FERNANDA SESCONETTO BORGES RULLI, 53.00, 6.”
ANDERSON CARLOS DE CASTRO MOURA
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EDITAL Nº 52, DE 10 DE ABRIL DE 2014.
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO
DE SOLDADO (CFSDPM) DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES
COMBATENTES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (QPPMC)
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o constante no Edital nº 01/2009, publicado no DODF nº 05 de
07JAN2009, alterado pelo edital nº 23 de 09MAR09, publicado no DODF nº 49 de 12 de março
de 2009, RESOLVE:
1.CONVOCAR em cumprimento a determinação judicial, o candidato a seguir relacionado, considerado indicado na 5ª etapa – Sindicância da Vida Pregressa e Investigação Social, para comparecer
na Diretoria de Pessoal Militar da PMDF, situada no Setor Policial Sul, área especial nº 4, Asa Sul,
Brasília - DF, no dia 16 de abril de 2014, às 08:00 horas, a fim de efetuar a entrega da documentação
necessária para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal e matrícula no curso de formação de
Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal, na condição sub judice, prevista no
subitem 2.1 do presente edital.
- 10000597, RENATO DA SILVA NASCIMENTO, MS Nº 2010.01.1.094910-3.
2. DO INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E MATRÍCULA NO
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO POLICIAL MILITAR DA POLÍCIA MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL (CFSDPM)
2.1 O candidato convocado, deverá apresentar os seguintes documentos:
a) cópia do PIS/PASEP (não poder ser NIT);
b) original do Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª Categoria ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) para os candidatos masculinos;
c) declaração de Não Acumulação de cargo público (conforme formulário disposto no site da PMDF);
d) cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição nos dois turnos, quando for o caso;
e) cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física) que deverá estar sem restrições pela Receita Federal;
f) cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
g) cópia da Carteira de Identidade do Distrito Federal, caso não possua, providenciar Registro Geral do
Distrito Federal (tirar carteira de identidade da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal);
h) declaração de bens e direitos conforme formulário disposto no site da PMDF;
i) original e cópia do Diploma de conclusão de ensino superior, devidamente registrado, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC)”;
j) tipo sanguíneo com fato RH;
j) tipo sanguíneo com o fator RH (expedido pelo laboratório de análises clínicas);
k) cópia do comprovante de residência com CEP (conta de água e esgoto, energia elétrica ou telefone);
2.2. O candidato deverá preencher ficha cadastral de inclusão de novos policiais militares on line
disponível no site da Polícia Militar do Distrito Federal, a qual deverá ser impressa, assinada e
entregue juntamente com a documentação exigida no subitem anterior.
2.3. O Candidato convocado deverá abrir uma conta corrente no Banco de Brasília conforme artigo
144, § 4º, da Lei Orgânica do Distrito Federal;
2.4. Será considerado desistente e consequentemente eliminado do concurso o candidato que, uma
vez convocado para ingresso (incorporação) e matrícula, não comparecer para entrega da documentação prevista no subitem 2.1.
3 DO REGIME JURÍDICO
3.1 O Soldado PM de 2.ª classe aprovado no CFSD será promovido a Soldado PM de 1.ª classe
e incluído no respectivo quadro, de acordo com o Estatuto dos Policiais Militares da PMDF (Lei
n.º 7.289,84, alterada pelas Leis nºs 7.475,86, 10.486,02, 11.134,05 e 12.086,09) e o Regulamento
para o Corpo de Praças da PMDF (Decreto GDF n.º 10.260,87), respeitadas as prescrições da Lei
do Serviço Militar e seu regulamento, salvo o candidato incluído na PMDF de forma precária em
cumprimento à determinação judicial, caso não haja ordem expressa para sua promoção.
3.2 O desempenho da atividade policial militar é de dedicação integral, podendo o policial militar
ser convocado, em qualquer dia e horário, a critério da necessidade do emprego pela PMDF, observados os dispositivos legais.
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 O CFSD, de caráter eliminatório e classificatório, será realizado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal com dedicação integral.
4.2 Durante a realização do Curso de Formação, o aluno (Soldado de 2.ª Classe) perceberá remuneração mensal, de acordo com a Lei de Vencimentos da Polícia Militar do Distrito Federal.
4.3 Os casos de aprovação e reprovação no CFSD constarão de Normas, Regulamentos e demais
dispositivos baixados pelo Comando-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, pelo Departamento
de Ensino e pelo Comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças.
4.4 Todas as despesas com material didático, necessário para a realização do CFSDPM, correrão
por conta do candidato.
ANDERSON CARLOS DE CASTRO MOURA
EDITAL Nº 53, DE 10 DE ABRIL DE 2014.
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO
DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista a autorização concedida pelo Conselho Permanente Recursos
Humanos (CPRH) da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do Distrito Federal, nos autos
do Processo Administrativo 054.000.192/2011, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº
96, de 17 de maio de 2012, e ainda, o contido no Edital n.º 41-DGP/ PMDF, publicado no DODF
n.º 250 de 12 de dezembro de 2012, resolve:
1. CONVOCAR em cumprimento a determinação judicial, os candidatos a seguir relacionados, considerados habilitados na quinta etapa – sindicância da vida pregressa e investigação social e aprovados
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no presente concurso público para o cargo de SOLDADO POLICIAL MILITAR COMBATENTE
- QPPMC - CÓDIGO 101, para comparecerem na Diretoria de Pessoal Militar da PMDF, situada
no Setor Policial Sul, área especial nº 4, Asa Sul, Brasília - DF, no dia 16 de abril de 2014, às 08:00
horas, a fim de efetuarem a entrega da documentação necessária para ingresso na Polícia Militar do
Distrito Federal, e matrícula no curso de formação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar
do Distrito Federa, na condição sub judice, conforme previsto no subitem 2.1 do presente edital.
- 141102042, RAFAEL TAHAN DA CONCEICAO, AO Nº 2014.01.1.045141-8;
- 141107929, LEONARDO SILVA OLIVEIRA, AGI Nº 2014.00.2.005998-4;
- 141106758, HENRIQUE BARREIRA DE SOUSA, MS Nº 2014.01.1.050070-7;
- 141110581, LIZANDRA DEUSDARA FELIPE, MCI Nº 201.00.2.007086-5.
2. DO INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E MATRÍCULA NO
CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO POLICIAL MILITAR DA POLÍCIA MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL (CFSDPM)
2.1. O candidato convocado, deverá apresentar os seguintes documentos:
a) cópia do PIS/PASEP (não poder ser NIT);
b) original do Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª Categoria ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) para os candidatos masculinos;
c) declaração de Não Acumulação de cargo público (conforme formulário disposto no site da PMDF);
d) cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição nos dois turnos,
quando for o caso;
e) cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física) que deverá estar sem restrições pela Receita Federal;
f) cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
g) cópia da Carteira de Identidade do Distrito Federal, caso não possua, providenciar Registro Geral do
Distrito Federal (tirar carteira de identidade da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal);
h) declaração de bens e direitos conforme formulário disposto no site da PMDF;
i) cópia do diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal,
estadual ou do Distrito Federal;
j) tipo sanguíneo com o fator RH (expedido pelo laboratório de análises clínicas);
k) cópia do comprovante de residência com CEP (conta de água e esgoto, energia elétrica ou telefone);
2.2. O candidato deverá preencher ficha cadastral de inclusão de novos policiais militares on line
disponível no site da Polícia Militar do Distrito Federal, a qual deverá ser impressa, assinada e
entregue juntamente com a documentação exigida no subitem anterior.
2.3. O Candidato convocado deverá abrir uma conta corrente no Banco de Brasília conforme artigo
144, § 4º, da Lei Orgânica do Distrito Federal;
2.4. O candidato que deixar de apresentar qualquer um dos documentos previsto no subitem acima,
será eliminado do certame.
3. REGIME JURÍDICO DE TRABALHO: O Soldado PM de 2.ª classe aprovado no Curso de
Formação de Praças (CFP) será promovido a Soldado PM de 1.ª classe, de acordo com o Estatuto
dos Policiais Militares da PMDF (Lei n.º 7.289/84, alterada pelas Leis nºs 7.475/86, 10.486/02 e
11.134/05) e o Regulamento para o Corpo de Praças da PMDF (Decreto GDF n.º 10.260/87), respeitadas as prescrições da Lei do Serviço Militar e seu regulamento, salvo o candidato incluído na
PMDF de forma precária em cumprimento à determinação judicial, caso não haja ordem expressa
para sua promoção.
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. Será convocado para admissão (incorporação) na Polícia Militar do Distrito Federal e
matrícula no Curso de Formação de Praças (CFP) o candidato classificado de acordo com o
resultado final do concurso, respeitando-se o limite de vagas estabelecido neste edital e as
demais exigências do presente edital.
4.2. Será considerado desistente e consequentemente eliminado do concurso o candidato que, uma
vez convocado para admissão (incorporação) e matrícula, não comparecer na data, no horário e no
local estabelecido.
4.3. O CFP, de caráter eliminatório e classificatório, será realizado na Escola de Formação Praças
da Polícia Militar do Distrito Federal com dedicação integral.
4.4. Durante a realização do Curso de Formação de Praças, o aluno (Soldado de 2.ª Classe) perceberá
remuneração mensal, de acordo com a Lei de Vencimentos da Polícia Militar do Distrito Federal.
4.5. Os casos de aprovação e reprovação no CFP constarão de Normas, Regulamentos e demais
dispositivos baixados pelo Comando-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, pelo Diretor de
Ensino e Cultura e pelo Comandante da Escola de Formação Praças.
4.6. Todas as despesas com material didático, necessário para a realização do CFP, correrão por
conta do candidato.
4.7. O CFP não é etapa do concurso, conforme previsto no subitem 1.3 do edital normativo.
ANDERSON CARLOS DE CASTRO
EDITAL Nº 54, DE 10 DE ABRIL DE 2014.
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO
DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
DE CANDIDATO EM SITUAÇÃO SUB JUDICE
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista a autorização concedida pelo Conselho Permanente Recursos
Humanos (CPRH) da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do Distrito Federal, nos autos
do Processo Administrativo 054.000.192/2011, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal n.º
96, de 17 de maio de 2012, e ainda, no Edital nº 41-DGP/PMDF, publicado no DODF n.º 250 de 12
de dezembro de 2012, torna público o local, a data e o horário de realização da etapa de Avaliação
Psicológica do candidato em situação sub judice, ao concurso público para admissão ao Curso
de Formação de Praças (CFP) com a graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do
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Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes - QPPMC, do Quadro de
Praças Policiais Militares Especialistas Corneteiros - QPMP-7 e do Quadro de Praças Policiais
Militares Especialistas Músicos - QPMP-4, conforme segue.
1 Em cumprimento à determinação judicial, fica convocado o candidato em situação sub judice
relacionado no presente item, para a etapa da avaliação psicológica, na seguinte ordem: número
de inscrição, nome do candidato e número do Processo: 141110329, CARLOS ROBERTO DA
CUNHA FERREIRA NETO, 2014.01.1.024912-7.
2 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
2.1 A avaliação psicológica, de caráter eliminatório, é uma das etapas do concurso público de
admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, na qual o
candidato será considerado apto ou inapto.
2.1.1 Na avaliação psicológica não será atribuída nota, sendo o candidato considerado
apto ou inapto.
2.2 Será considerado inapto e consequentemente eliminado do concurso o candidato que não
apresentar os requisitos psicológicos necessários para o exercício do cargo.
2.3 A avaliação psicológica será realizada em dois momentos, ambos de presença obrigatória.
O não comparecimento num dos momentos de realização da etapa da avaliação psicológica
implicará a eliminação automática do candidato.
2.4 A realização da etapa da avaliação psicológica será a mesma para todos os candidatos, não
havendo, portanto, nenhum tipo de adaptação de testes.
2.5 A avaliação psicológica ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 9.º, inciso VII,
na Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965, art. 14 do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009,
com redação dada pelo Decreto nº 7.308, de 22 de dezembro de 2010, Resoluções do CFP Nº
001/2002 e CFP Nº 002/2003.
2.6 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de testes e de instrumentos
psicológicos, que permitam avaliar a compatibilidade de aspectos psicológicos do candidato
com as atribuições do cargo pretendido, conforme especificações a seguir.
2.6.1 Para o cargo de Soldado Policial Militar do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC serão avaliados requisitos psicológicos, tais como:
a) capacidade de atenção;
b) capacidade de memória;
c) tipos de raciocínio;
d) características de personalidade como: controle emocional, agressividade adequada, relacionamento interpessoal, autoconfiança e resolução de problemas.
2.6.2 Para o cargo de Soldado Policial Militar do Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas Corneteiros - QPMP-7 serão avaliados requisitos psicológicos, tais como:
a) capacidade de atenção;
b) capacidade de memória;
c) tipos de raciocínio;
d) características de personalidade como: controle emocional, agressividade adequada, disciplina,
responsabilidade e iniciativa.
2.6.3 Para o cargo de Soldado Policial Militar do Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas Músicos - QPMP-4 serão avaliados requisitos psicológicos, tais como:
a) capacidade de atenção;
b) capacidade de memória;
c) tipos de raciocínio;
d) características de personalidade como: controle emocional, agressividade adequada, organização, autoconfiança e responsabilidade.
2.7 A avaliação psicológica avaliará também as características de personalidade restritivas ou
impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo.
2.8 A inaptidão na avaliação psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual
e(ou) existência de transtornos de personalidade, indica apenas que o candidato não atendeu aos
requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido.
2.9 A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros
regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia.
2.10 A banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos aprovados pelo Conselho
Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução nº 002/2003, de 6 de novembro de 2003.
2.11 O resultado da avaliação psicológica será obtido por meio da análise conjunta dos testes
psicológicos utilizados.
2.12 A publicação do resultado da avaliação psicológica listará apenas os candidatos aptos, em
obediência ao que preceitua o art. 6.º da Resolução nº 001/2002 do Conselho Federal de Psicologia, de 19 de abril de 2002.
2.13 Será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão,
bem como a possibilidade de interpor recurso.
2.14 Será facultado ao candidato, e somente a este, conhecer o resultado da avaliação por meio
de entrevista devolutiva (Resolução CFP nº 001/2002, artigo 6º, § 2º). Para tanto, o candidato
deverá solicitá-la no período informado em edital a ser divulgado oportunamente. Esta entre
vista será realizada por um psicólogo designado pela Fundação Universa, que irá informar ao
candidato seus resultados na avaliação psicológica realizada, fornecendo-lhe cópia do laudo.
2.15 Os resultados obtidos na avaliação psicológica poderão ser conhecidos, inclusive, com o
auxílio de um psicólogo, constituído pelo candidato às suas expensas, que irá assessorá-lo ou
representá-lo, no local e perante psicólogo designado pela Fundação Universa.
2.16 O psicólogo constituído deverá apresentar comprovação de registro no Conselho Regional
de Psicologia.
2.17 Após a entrevista devolutiva, o candidato que desejar interpor recurso deverá fazê-lo por
escrito, em formulário próprio por ele assinado, orientado ou não pelo seu psicólogo representante.
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2.18 Será eliminado do concurso público o candidato que for considerado inapto na avaliação
psicológica e que não interpuser recurso tempestivamente.
2.19 Será eliminado do concurso público o candidato que, após o julgamento do seu recurso, for
considerado inapto na avaliação psicológica.
2.20 O candidato que não comparecer ao local nos horários definidos, perderá o direito de realizar
os eventos agendados, independentemente do motivo alegado.
2.21 Para submeter-se à etapa de avaliação psicológica, o candidato deverá comparecer no dia,
nos horários e local designado com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos dos horários
fixados para o seu início, munido de documento de identidade original e de caneta esferográfica
de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, de acordo com os horários estabelecidos no item 3 do presente edital.
2.22 Não haverá segunda chamada para a realização da etapa de avaliação psicológica. Será
eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local, na data e nos horários
previstos para a sua realização, de acordo com o item 3 do presente edital.
2.23 À exceção da situação prevista no subitem 11.11 do Edital Normativo, o candidato que
deixar de apresentar o documento de identidade original será impedido de realizar a etapa de
avaliação psicológica, sendo, consequentemente, eliminado do certame.
2.24 A etapa de avaliação psicológica não será aplicada fora do espaço físico, da data e dos
horários predeterminados no presente edital. São de responsabilidade exclusiva do candidato,
a identificação correta do local de realização da avaliação e o comparecimento nos horários
determinados.
2.25 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização da etapa de avaliação psicológica após os horários fixados para o seu início.
2.26 Não será permitida a troca de horários por parte do candidato.
2.27 Não será permitido ao candidato portar armas no ambiente de realização da etapa de avaliação
psicológica. Caso o candidato esteja portando arma, esta deverá ser entregue ao Coordenador. O
descumprimento do disposto neste subitem implicará a eliminação do candidato.
2.28 No dia de realização da avaliação psicológica, não será permitido ao candidato permanecer
com armas ou máquina fotográfica, telefone celular, relógio de qualquer espécie, gravador, bip,
receptor, pager, notebook, tablets eletrônicos, walkman, aparelho portátil de armazenamento e de
reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, agenda eletrônica, palmtop, régua de
cálculo, máquina de calcular e(ou) equipamento similar. Caso o candidato leve algum aparelho
eletrônico, estes deverão ser recolhidos pelas pessoas encarregadas da fiscalização da avaliação.
O descumprimento do disposto neste subitem implicará a eliminação do candidato.
2.29 A Fundação Universa não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a aplicação da avaliação, nem por danos a eles causados.
2.30 Não será fornecido lanche ao candidato e nem haverá lanchonete disponível nos locais
de realização da avaliação psicológica, sendo permitido ao candidato levar seu próprio lanche.
2.31 É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de realização da avaliação
psicológica, devendo evitar a ingestão de bebida alcoólica ou substância química que provoque
alteração psíquica, a fim de estar em boas condições para a realização da referida avaliação.
2.32 Não será permitida a presença de acompanhantes no local da avaliação psicológica, assim
como a interferência e(ou) a participação de terceiros durante a realização da etapa de avaliação
psicológica.
2.33 Caberá ao Coordenador da aplicação decidir sobre quaisquer imprevistos ocorridos durante
a etapa de avaliação psicológica.
2.34 O candidato deverá observar atentamente o exposto no item 14 do Edital Normativo.
3. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
3.1. A etapa da avaliação psicológica será aplicada no dia 22 de abril de 2014, às 9h (nove)
horas, no seguinte endereço: Fundação universa, SGAN 609 Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF
(entrada principal – Recepção).
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. O resultado preliminar da etapa de avaliação psicológica dos candidatos em situação sub
judice, do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do
Distrito Federal será divulgado no endereço eletrônico http://www.universa.org.br, oportunamente, após a realização desta etapa.
ANDERSON CARLOS DE CASTRO MOURA
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Diretor de Apoio Logístico e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo em vista a
documentação constante no Processo: 054.000.538/2014, firmou o presente por Inexigibilidade
de Licitação, de acordo com o disposto no inciso II do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/1993,
bem como do Parecer nº 726/2008-PROCAD/DF, em favor da empresa Zênite – Informação
e Consultoria S. A., inscrita sob o CNPJ nº 86.781.069/0001-15, no valor de R$ 11.800,00
(onze mil e oitocentos reais), para fazer face ao Seminário Nacional: Revisão, Reajuste e
Repactuação dos Contratos Administrativos, a ser realizado em Brasília, nos dias 14 e 15 de
abril de 2014, no Hotel Naoum Plaza (SHS, Quadra. 05, Bloco. H), carga horária de 16 horas,
sendo que as aulas serão ministradas das 08:30 as 18:00 horas, a 05 (cinco) Policiais Militares.
Ato que ratifiquei nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/1993 bem como nos termos
do §2º do Artigo 113 do Decreto Distrital nº 31.793/2010, autorizei o empenho da despesa
e determinei a sua publicação no Diário Oficial do DF, de modo que adquira a necessária
eficácia. Brasília/DF, 10 de abril de 2014. Alexandre Antônio de Oliveira Corrêa – Chefe do
Departamento de Logística e Finanças.

Nº 74, sexta-feira, 11 de abril de 2014
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO
DE CREDENCIAMENTO Nº 07/2014
PROCESSO: 054.001.430/2012 – PARTES: DF/PMDF x REHAB CBARATA LGIORDANO
VKLEIN SERVIÇOS EM SAUDE LTDA. OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a inclusão de CONSULTA MÉDICA COM MÉDICO FISIATRA, conforme decisão da Comissão
Permanente de Credenciamento na Área de Saúde, lavrada pela ATA nº 40/2014, de 14 de março
de 2014. ASSINATURA: 31/03/2014 SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: FRANCISCO CARLOS SILVA NIÑO, Chefe do DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO
PESSOAL. Pela CONTRATADA: CLAUDIA BARATA RIBEIRO BLANCO BARROSO, na
qualidade de Sócia Proprietária.
RATIFICAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 06/2012.
Eu, Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal / PMDF, firmo este Ato por inexigibilidade de licitação, obedecendo ao previsto no caput do art. 25 da Lei 8.666/93, em favor da Empresa
IAB - INSTITUTO DE ANGIOLOGIA BRASILIA LTDA, CNPJ: 02.873.843/0001-28, localizada
no endereço SHLN 516, BL “F”, Centro Clínico Primo Crosara, Salas 501/502 – Brasilia-DF, telefones (61) 3340-2515/ 3349-3400/ fax 3340-2515, para fazer face às despesas com prestação de
serviços de assistência médico-hospitalar e correlata, na área específica de Saúde Física em Geral,
aos policiais militares, dependentes legais e pensionistas, conforme a documentação constante no
processo nº 054.001.430/2012, referente ao Edital nº 06/2012. Ato que ratifico nos termos do artigo
26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 c/c o inciso XIII do art. 1º da Portaria nº 727 de 15 de
outubro de 2010, e determino a sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.
Brasília/DF, 09 de abril de 2014.
FRANCISCO CARLOS DA SILVA NIÑO
Chefe do DSAP

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 46/2013 - ASCAL
PROCESSO Nº 053.000.296/2013/CBMDF. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Contratação
de empresa de engenharia para edificação do 25º Grupamento de Bombeiro Militar, localizado em
Águas Claras /DF. O DICOA informa a HOMOLOGAÇÃO e a ADJUDICAÇÃO da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 46/2013 realizada pela NOVACAP, à EMPRESA EXATA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 04.279.621/0001-07, com o valor total de R$ 6.128.738,53;
com fulcro no inciso VI do art. 43 da lei n.º 8.666/93. Inf.: (61) 3901-3481.
ALEXANDRE COSTA OLIVEIRA
Diretor
DIRETORIA DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO
HABILITAÇÃO DE EMPRESA
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2011
PROCESSO Nº 053.000.337/2011/CBMDF. OBJETO: Credenciamento de serviços de saúde com o
CBMDF, por hospitais, laboratórios de análises clínicas, laboratório de patologia clínica, serviços de
imagem, clínicas especializadas em transtornos mentais e/ou dependência química, serviços de especialidades médicas, serviços de fisioterapia, serviços de odontologia, serviços de psicologia, serviços
de fonoterapia e associações ou assemelhados de profissionais de saúde devidamente reconhecidos
por seus respectivos conselhos de classe para o atendimento do bombeiro militar, seus dependentes
legais e pensionistas com direito a assistência à saúde no Distrito Federal, em conformidade com o
projeto básico que segue como Anexo VII ao Edital e demais documentos constantes do processo. O
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento do CBMDF torna público, por ter cumprido
todas as exigências contidas nos itens do Edital de Credenciamento 01/2011, a HABILITAÇÃO
da empresa COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO DF LTDA, CNPJ nº
24.905.234/0001-46, situada na SEP/SUL EQ 714/914 CONJUNTO C NUMERO 30 SALAS 301
E 334 - ASA SUL - BRASILIA - CEP: 70.390-150, ,, - , CEP , no item Nº 38 (Contratação de associações, cooperativas ou assemelhadas com personalidade jurídica, para pagamento de honorários
dos profissionais de saúde, devidamente cadastradas no respectivo conselho de classe.) do Projeto
Básico, Anexo VII, ao Edital de Credenciamento 01/2011. Nos termos do item 6.4.1 do referido
edital, fica aberto o prazo recursal. Estando toda a documentação disponível a quem possa interessar
para vistas aos autos. Inf.: (61) 3901-3624. Max Werner Maia Bandeira, Presidente.

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

CONVOCAÇÃO
A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA CIVIL DO
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 105, inciso IX do Regulamento Interno da PCDF, aprovado pelo Decreto nº 30.490 de 22 de junho de 2009, REVOLVE:
CONVOCAR os herdeiros de SHIRLEY SALGADO DA SILVA, CPF Nº 606.119.017-49 a comparecer
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no Departamento de Gestão de Pessoas, sito no SPO, Conjunto A Lote 23, Complexo da Polícia Civil do
Distrito Federal, Brasília-DF, CEP: 70610-907 para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data
desta publicação, tomar ciência do débito no valor de R$ 763,36 (setecentos e sessenta e três reais e trinta
e seis centavos), proveniente de acerto financeiro em razão de óbito no processo nº 052.001957/2013.
Cabe ressaltar que o não comparecimento no prazo acima estipulado, implicará na inclusão do débito no
Cadastro da Dívida Ativa, conforme disposto no caput e parágrafo 1º, do artigo 47, da Lei nº 8.112/90.
CONVOCAR os herdeiros de FERNANDO DE SOUZA LIMA, CPF Nº 275.394.401-63 a comparecer
no Departamento de Gestão de Pessoas, sito no SPO, Conjunto A Lote 23, Complexo da Polícia Civil do
Distrito Federal, Brasília-DF, CEP: 70610-907 para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data
desta publicação, tomar ciência do débito no valor de R$ 1.932,07 (mil, novecentos e trinta e dois reais
e sete centavos), proveniente de acerto financeiro em razão de óbito no processo nº 052.000348/2014.
Cabe ressaltar que o não comparecimento no prazo acima estipulado, implicará na inclusão do débito no
Cadastro da Dívida Ativa, conforme disposto no caput e parágrafo 1º, do artigo 47, da Lei nº 8.112/90.
CONVOCAR os herdeiros de MANOEL SILVA DE OLIVEIRA, CPF Nº 010.195.701-72 a comparecer
no Departamento de Gestão de Pessoas, sito no SPO, Conjunto A Lote 23, Complexo da Polícia Civil do
Distrito Federal, Brasília-DF, CEP: 70610-907 para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data
desta publicação, tomar ciência do débito no valor de R$ 1.708,81 (mil, setecentos e oito reais e oitenta
e um centavos), proveniente de acerto financeiro em razão de óbito no processo nº 052.001958/2013.
Cabe ressaltar que o não comparecimento no prazo acima estipulado, implicará na inclusão do débito no
Cadastro da Dívida Ativa, conforme disposto no caput e parágrafo 1º, do artigo 47, da Lei nº 8.112/90.
CONVOCAR os herdeiros de SHIRLEY SALGADO DA SILVA, CPF Nº 606.119.017-49 a comparecer
no Departamento de Gestão de Pessoas, sito no SPO, Conjunto A Lote 23, Complexo da Polícia Civil do
Distrito Federal, Brasília-DF, CEP: 70610-907 para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data
desta publicação, tomar ciência do débito no valor de R$ 763,36 (setecentos e sessenta e três reais e trinta
e seis centavos), proveniente de acerto financeiro em razão de óbito no processo nº 052.001957/2013.
Cabe ressaltar que o não comparecimento no prazo acima estipulado, implicará na inclusão do débito no
Cadastro da Dívida Ativa, conforme disposto no caput e parágrafo 1º, do artigo 47, da Lei nº 8.112/90.
IVONE CASIMIRO DA SILVEIRA ROSSETTO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 01/2014.
Tornamos público o Resultado Final, referente à Concorrência supracitada. A Comissão desclassifica
as empresas: SERTERRA TRANSPORTES ESCAVAÇÕES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, por não atender ao item 3.6 do Termo de Referência; SOBRADO CONSTRUÇÃO
LTDA, por não atender ao item 3.6 do Termo de Referência e HYTEC CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E INCOPORAÇÃO LTDA, por não atender ao item 3.6 do Termo de Referência
e classifica as demais empresas na seguinte ordem: 1ª classificada: JM TERRAPLENAGEM E
CONSTRUÇÕES LTDA, k=0,7959; 2ª classificada: GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA, k=0,8000; 3ª classificada: ETEC EMPREENDIMENTOS TÉCNICO DE ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA, k=0,8650; 4ª classificada: B. M. SILVA CONSTRUÇÕES LTDA, k=0,9390;
5ª classificada: TRIER ENGENHARIA LTDA, k=0,9400; 6ª classificada: EBO ENGENHARIA E
INCORPORAÇÃO LTDA, k=0,9700 e 7ª classificada: EPC CONSTRUÇÕES LTDA, k=1,0000.
Brasília/DF, 10 de abril de 2014.
CRISTIANO ALVES CAVALCANTE
Presidente
COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE
RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2014.
Tornamos público o Resultado Final, referente à CONCORRÊNCIA supracitada. Empresa 1ª classificada: JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, no valor de R$ 6.880.037,82 (seis
milhões, oitocentos e oitenta mil, trinta e sete reais e oitenta e dois centavos).
Brasília/DF, 10 de abril de 2014.
CRISTIANO ALVES CAVALCANTE
Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO,
REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 02/2014
Processo: 392.044.425/2013. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada na execução, mediante o regime de empreitada por preço unitário, referente à contratação dos serviços de
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sondagem, nas localidades QS 09 Conjunto 01 Lote 01 - Riacho Fundo II (3ª Etapa), QN 22 Conjunto
05 Lote 01 – Riacho Fundo II (4ª Etapa), QN 27 Conjunto 01 Lote 02 - Riacho Fundo II (4ª Etapa),
Quadra 118 Conjunto 07 Lote 01 – Recanto das Emas, Bairro Paranoá Parque, Quadra 02 AE 04 –
Expansão do Paranoá, no Distrito Federal. A Comissão Permanente de Licitação torna público aos
licitantes e demais interessados que será realizada a licitação em epígrafe no dia e endereço a seguir
informado, e que a Carta Convite encontra-se à disposição dos interessados na CODHAB - Comissão
Permanente de Licitação, situada no Edifício Sofia ou pelo site www.codhab.df.gov.br (licitação/
material/serviço). Fica marcada a entrega dos envelopes para o dia 22/04/2014, às 09h00, no Edifício
Sofia, no SCS Quadra 06, lotes nº 50, Bloco A, 5º andar, sala de reunião, Codhab – Brasília/DF.
Brasília/DF, 10 de abril de 2014.
RAFAEL OLIVEIRA
Diretor-Presidente
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 392.012.466/2014; Interessado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito
Federal/CODHAB; Assunto: Execução das obras do interceptor de esgoto externo à poligonal do
empreendimento Paranoá Parque. Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, para que adquira a eficácia necessária, a Inexigibilidade de Licitação de que trata o presente
processo, com fulcro no caput, do artigo 25, da Lei nº 8.666/93, conforme justificativa constante
dos autos em epígrafe, no valor de R$ 1.547.439,23 (um milhão quinhentos e quarenta e sete mil
quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos), em favor da Companhia de Saneamento
Ambiental do Distrito Federal. Em 03 de Abril de 2014. Rafael Oliveira – Diretor Presidente, José
Roberto de Oliveira Martins – Diretor Financeiro, Wayne José Pinheiro – Diretor Administrativo,
Carlos Alberto Valente Viana, Diretor de Produção Habitacional, Leandro Augusto de Aguiar Barbosa – Diretor Imobiliário e Luciano Sales Oliveira, Diretor de Regularização de Interesse Social.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
CONVITE Nº 1/2014.
O Presidente da CPL da CODHAB comunica aos interessados que o Convite supracitado restou
FRACASSADO, processo 392.044.425/2013, que tem por objeto contratação dos serviços
de sondagem, nas localidades descritas, conforme condições e especificações constantes
do Projeto Básico – Anexo I do Edital. A ata encontra-se afixada no quadro de avisos da
CPL/CODHAB e disponibilizada no endereço eletrônico: www.codhab.df.gov.br. Maiores
informações no local, pelos telefones (61) 3214-1830.
Brasília/DF, 10 de abril de 2014.
ANTONIO PEREIRA GONÇALVES FILHO

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

AVISOS DE LICITAÇÔES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2014.
Objeto: Contratação de empresa do ramo aeronáutico homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para realização de Manutenções Preventivas e Corretivas com Fornecimento e
Aplicação de Materiais Aeronáuticos, inclusive, Controle Técnico de Manutenção, Inspeção Anual
de Manutenção (IAM), Locação de Componentes, Subcontratação de Serviços Especializados,
Aplicação de Diretrizes de Aeronavegabilidade (DA) e Boletins de Serviço (BS), em conformidade
com o Programa Recomendado de Manutenção estabelecido pelo fabricante da Célula, do Grupo-Propulsor e dos equipamentos necessários ao perfeito funcionamento das aeronaves pertencentes a
carga patrimonial da Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, conforme especificações e condições
estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Processo 052.000.706/2013.
Fonte 100. Data e horário para recebimento das propostas: Até 10h00min do dia 29/04/2014. Valor
estimado: R$ 1.996.260,89. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço
eletrônico www.comprasnet.gov.br.
Brasília/DF, 10 de abril de 2014.
ISABEL CRISTINA DA SILVA GUTHIER
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2014
Objeto: Aquisição de material de expediente (carimbo, escalímetro, esquadro, capa encadernação,
espiral, papel, tinta, bastão de cola quente, caderno, calculadora, cola, estilete, etiqueta, folha em EVA,
pistola para cola); material de processamento de dados (bateria, cabo de rede), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Processos
133.000.264/2013, 056.000.589/2013, 056.000.607/2013, 002.000.992/2013, 002.001.046/2013,
002.001.066/2013, 361.003.198/2013, 361.001.604/2013, 361.005.508/2013. Fontes: 100, 220 e 111.
Valor estimado: R$ 38.641,23. Data e horário para recebimento das propostas: até 9h30min do dia
28/04/2014. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.
compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, pelo telefone 0xx(61) 3312.5325.
Brasília/DF, 10 de abril de 2014.
CLAUDETE PEREIRA LIMA
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2014.
Objeto: Aquisição de material de equipamentos para áudio, vídeo (aparelho DVD player,
câmera fotográfica, filmadora digital, projetor multimídia, tela projeção e televisão), conforme
especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do
Edital. Processo principal 002.001.076/2013 – Casa Militar e apensos 002.001.070/2013,
002.000.963/2013, 002.000.965/2013 - Casa Militar; 480.000.468/2013 – Secretaria de
Transparência e Controle e 413.000.099/2013 - IPREV. Valor estimado R$ 37.795,46.
Fonte 100. Programa de Trabalho: 004.122.6003.8517.9701; 014.241.6222.6031.0008;
004.122.6003.8517.9699; 004.122.6003.8517.8681 e 009.122.6003.8517.9660. Elemento de Despesa: 44.90.52. Data e horário para recebimento das propostas: até as
09h00min do dia 28/04/2014. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente
no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro
ou ao site, pelo telefone 0xx(61) 3312.5325.
Brasília/DF, 10 de abril de 2014.
VERÔNICA DE FRANÇA BAHIA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2014.
Objeto: Aquisição de material de consumo (bandeiras), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Processo
410.000.064/2014-SEPLAN. Valor estimado 103.128,28. Fonte 100. Programa de Trabalho:
04.122.6003.8517.7897. Elemento de Despesa: 33.90.30. Data e horário para recebimento
das propostas: até as 09h00min do dia 25/04/2014. O respectivo edital poderá ser retirado
exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes
ao cadastro ou ao site, pelo telefone 0xx(61) 3312.5325.
Brasília/DF, 10 de abril de 2014.
GERARDA DA SILVA CARVALHO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2014
A Pregoeira torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado,
empresa vencedora: Mult Técnica Assistência Técnica Odonto Hospitalar Ltda
Me – Maior desconto 74,999%. Mais informações no site: www.comprasnet.gov.
br. Processo: 063.000.395/2013.
Brasília/DF, 10 de abril de 2014.
ISABEL CRISTINA DA SILVA GUTHIER

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A
Em Liquidação
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do artigo 15, do Estatuto Social da SAB, ficam os Senhores Acionistas convocados para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada, às 15h00min do
dia 28 de abril do corrente exercício, na Sede da Empresa, sita no Setor de Indústria e
Abastecimento Sul (SIA/SUL), Trecho 06 Lote 270 nesta Capital, para deliberar sobre a
seguinte ORDEM DO DIA:
1 - Examinar, discutir e deliberar sobre o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras
relativas ao Exercício de 2013, processo 075.000.061/2014-SAB e seus anexos;
2 - Eleição dos membros Efetivos e Suplentes do Conselho Fiscal;
3 - Eleger/substituir Membros do Conselho de Administração, para completar o mandato
de 02 (dois) anos.
Brasília/DF, 07 de abril de 2014.
SERGIO TORRES SANTOS
Presidente do Conselho de Administração

SECRETARIA DE ESTADO CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2014-SUAG/SECTI
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de
viagens, compreendendo reserva, emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas
internacionais, bem como seguro saúde, emissão de passaporte e visto, quando necessário,
visando atender ao Programa Brasília sem Fronteiras, sob o sistema de registro de preços,
conforme Termo de Referência anexo I do Edital. Processo: 290.000.026/2014. Valor Total
Estimado: R$ 11.138.968,66 (onze milhões, cento e trinta e oito mil, novecentos e sessenta
e oito reais e sessenta e seis centavos). Entrega das Propostas: a partir da publicação do
edital no site comprasnet. Abertura das Propostas: 28/04/2014 às 9:00h, no site www.
comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Cópia do Edital poderá ser retirada no site www.
comprasnet.gov.br e no endereço SCS Quadra 08, Bloco B-50, Edifício Venâncio 2000,
6º andar, CEP 70333-900, Brasília-DF.
Brasília/DF, 10 de abril de 2014.
JOSÉ CARLOS DE MENEZES
Ordenador de Despesas
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FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO EDITAL Nº 03/2014-PPSUS
Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em Saúde PPSUS – DF
FAPDF/SESDF/MS/CNPq
O DIRETOR VICE PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas no inciso II, do artigo 16, do Decreto
nº 27.958, de 16 de maio de 2007, o qual aprovou o Estatuto Social da FAPDF, e com fundamento
no artigo 18, incisos II, VII e IX do Regimento Interno, RESOLVE: TORNAR PÚBLICA a prorrogação do prazo de inscrição de propostas ao Edital por mais 08 (oito) dias ficando a data limite
para submissão de propostas o dia 22 de abril de 2014. A habilitação das propostas ocorrerá a partir
de 23 de abril de 2014. Ficam mantidos os demais prazos.
Brasília/DF, 10 de abril de 2014
RICARDO DE SOUSA FEREEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE
REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 04/2014.
Processo: 0362.004.138/2013; Espécie: Contrato nº 04/2014; Contratante: Secretaria de Estado de
Regularização de Condomínios – SERCOND, CNPJ nº 15.255.940/0001-07; Contratada CARMONA
& TEIXEIRA LTDA ME, nº 03.556.938/0001-80; Objeto: Contratação de empresa para à prestação de serviço de confecção, cópias e modelagens de chaves, fornecimento de cadeado, conserto,
fornecimento e instalação de fechaduras e demais serviços de chaveiro; Valor R$ 3.667,90; Nota
de Empenho 2014NE00016, de 31/01/2014; Vigência: 31/01/2014 a 30/01/2015; Assinaturas: Ralcilene Santiago da Frota, Secretária de Estado de Regularização e Condomínios e Valdir Carmona,
Representante Legal, pela Contratada.

SECRETARIA DE ESTADO
EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014
COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS
RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2014.
A Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS, por intermédio da sua Pregoeira, designada
pela Portaria n.º 13, de 24 de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 27
de janeiro de 2014, comunica que no Pregão nº 15/2014 sagrou-se vencedora do item 01 a empresa
EDER LUCIANO RODRIGUES MEI CNPJ 10.938.864/0001-02 no valor de R$ 26.940,00
(Vinte e seis mil novecentos e quarenta reais) e nos itens: 02 no valor de R$ 6.500,00 (Seis
mil e quinhentos reais) e 03 no valor de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), sagrou-se vencedora a
empresa IRMÃOS ALVES COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA- EPP CNPJ 14.302.742/000186. Valor total da licitação: R$ 37.440,00 (Trinta e sete mil quatrocentos e quarenta reais).
Processo: 427-000042/2014. UASG 926251
TAÍS DE OLIVEIRA ALMEIDA
Pregoeira
RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2014.
A Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS, por intermédio da sua Pregoeira, designada
pela Portaria n.º 13, de 24 de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 27 de
janeiro de 2014, comunica que no Pregão nº 16/2014 sagrou-se vencedora do item 01 no valor de R$
4.740,00 (Quatro mil setecentos e quarenta reais) e do item 02 no valor R$ 4.740,00 (Quatro mil setecentos e quarenta reais) a empresa SOLUÇÃO INOX, COMÉRCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 06.137.445/0001-02. Valor total da licitação: R$
9.480,00 (Nove mil quatrocentos e oitenta reais). Processo: 427-000031/2014. UASG 926251
SALLY ROSALIN BARROSO INÁCIO
Pregoeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E TERRITÓRIOS
QUINTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO
O Dr. WAGNER PESSOA VIEIRA, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária
de Brasília-DF, na forma da Lei etc...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, neste Juízo
e Cartório tramita a Ação Civil Pública nº 1999.01.1.063599-7, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF, contra ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA, inscrita no CNPJ sob o
nº 34.033.779/0001-83, sendo o presente para CIENTIFICAR os possíveis interessados da decisão
definitiva (abaixo transcrita) e viabilizar a habilitação de consumidores lesados pela conduta do banco
réu. O(a)(s) interessado(a)(s) fica(m) desde já ciente(s) de que, caso queira(m) exercer seu(s) direito(s)
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de defesa, deverá(ão) constituir, com a devida antecedência, advogado. Caso não tenha(m) condições
de constituí-lo, deverá(ão) procurar Defensor Público. Este Juízo tem sua sede na Praça Municipal, lote
01, Ed. Fórum Des. Milton Sebastião Barbosa, Bl.B, sala C-925 - BSB/DF. Tudo conforme decisão
de fl. 487: “Decisão (...) Por tais fundamentos, dou parcial provimento a ambos os recursos para: a)
determinar que a devolução do VRG ocorra após a alienação do veículo, admitida a compensação com
as prestações em atraso a título de contraprestação pelo uso do bem até a data da reintegração de posse; b)
declarar a não descaracterização do contrato de leasing; e c) preservar a cláusula que estipula a variação
cambial atrelada ao dólar, devendo o ônus em excesso ser repartido igualmente entre os contratantes.
Assim, em face da sucumbência recíproca, as custas processuais serão rateadas meio a meio entre as
partes, ficando as mesmas com o encargo de suportar os honorários advocatícios que contrataram. É o
meu voto. A Senhora Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA - Revisora - Com o relator - O Senhor
Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - Vogal - Com o relator - DECISÃO. CONHECER. DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME”.
E, para que chegue ao conhecimento do requerido e de terceiros interessados, a fim de que, no futuro,
não possam alegar ignorância, expediu-se este Edital que vai devidamente assinado, publicado e afixada uma cópia em local de costume, como determina a Lei. Brasília - DF, Brasília - DF, segunda-feira,
17/03/2014 às 16h51. Eu, THIAGO BORGES DE MIRANDA, Diretor de Secretaria, o subscrevo.
THIAGO BORGES DE MIRANDA
Diretor de Secretaria

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (*)
Informação nº: 046/2014 – Segedam (AA); Processo: 7.457/2014; Assunto: Inexigibilidade de
licitação – Inscrição de servidora no curso “Execução Financeira e Orçamentária. Reflexos da
nova Contabilidade Pública Brasileira”, promovido pela One Cursos, a ser realizado no período de
23 a 25 de abril de 2014, em Brasília/DF. RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, a
inexigibilidade de licitação, com fulcro no inciso II do art. 25 c/c o inciso VI do art. 13, do mesmo
diploma legal, no valor total de R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais), em favor da
Empresa One Cursos – Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação, para atender despesa com
inscrição de servidora, para participar do curso “Execução Financeira e Orçamentária. Reflexos da
nova Contabilidade Pública Brasileira”, a ser realizado no período de 23 a 25 de abril de 2014, nesta
cidade. Brasília/DF, 04 de abril de 2014. Inácio Magalhães Filho – Presidente.
Informação nº: 047/2014 – Segedam (AA); Processo: 2.749/2014; Assunto: Inexigibilidade de
licitação – contratação de fundação para capacitação de servidores – in company – “CAPACITAÇÃO EM PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS
– ENGENHARIA ECONÔMICA I E II” – 1ª quinzena de agosto/2014. RATIFICO, nos termos do
art. 26 da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de licitação, com fulcro no inciso II do artigo 25 c/c o
inciso VI do artigo 13, do mesmo diploma legal, no valor total de R$ 54.900,00 (cinquenta e quatro
mil e novecentos reais), em favor da FUNDAÇÃO DE PESQUISA E ASSESSORAMENTO À
INDÚSTRIA – FUPAI, para ministrar o curso in company “Capacitação em Parcerias Público-Privadas e Concessões de Serviços Públicos – Engenharia Econômica I e II”, para uma turma de
até 20 (vinte) servidores, nas dependências do TCDF, na primeira quinzena de agosto, totalizando
40 (quarenta) horas de treinamento, condicionada à verificação da validade das certidões negativas.
Brasília/DF, 08 de abril de 2014. Inácio Magalhães Filho – Presidente.
____________
(*) Republicadas por terem sido encaminhadas com incorreções no original, publicado no
DODF nº 72, de 10.04.2014, página 34.
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de apoio administrativo
nas áreas de operação de sistemas de áudio, vídeo e multimídia. Processo: 16560/2013 – TCDF. Valor
estimado: R$145.887,70; com o seguinte enquadramento natureza: 33.90.39.59 – Outros Serviços
de Terceiros – Pessoa Jurídica, classificação funcional e programática: 01.122.6005.8517.0019 –
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – Tribunal de Contas do Distrito Federal, fonte de
Recursos: 100. Vigência: 2014. Data limite de recebimento das propostas: 30/04/2014, às 14h30min.
Cópia do Edital encontra-se à disposição no Serviço de Licitação, no 2º andar do Ed. Anexo do
TCDF, fone (61) 3314-2742 ou pelos sites: www.tc.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. A Sessão
Pública será processada no sítio do ComprasNet, nos termos do Edital.
Brasília/DF, 9 de abril de 2014.
ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI
Pregoeira
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2014
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, modalidade local (fixo-fixo e fixo-móvel), longa distância nacional - LDN e longa
distância internacional - LDI. Processo: 31233/2013 – TCDF. Valor estimado: R$419.165,06; com
o seguinte enquadramento natureza: 33.90.39.58 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica,
classificação funcional e programática: 01.122.6005.8517.0019 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – Tribunal de Contas do Distrito Federal, fonte de Recursos: 100. Vigência: 2014.
Data limite de recebimento das propostas: 28/04/2014, às 14h30min. Cópia do Edital encontra-se
à disposição no Serviço de Licitação, no 2º andar do Ed. Anexo do TCDF, fone (61) 3314-2742 ou
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pelos sites: www.tc.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. A Sessão Pública será processada no sítio
do ComprasNet, nos termos do Edital.
Brasília/DF, 9 de abril de 2014.
ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI
Pregoeira

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (*)
Despacho nº: 160/2014 - Segedam (AA); Processo: 11.127/2013; Assunto: Reconhecimento de
Dívida – empresa HSC Desenvolvimento e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda. No uso
da competência a mim delegada no art. 1º, inciso V da Portaria-TCDF nº 120, de 20 de fevereiro de
2013, RECONHEÇO a dívida por despesas de exercícios anteriores (2013), referente ao Contrato nº
34/2013, cujo objeto é o fornecimento, instalação, configuração e capacitação de solução de segurança
em alta disponibilidade, no valor total de R$ 32.780,00 (trinta e dois mil setecentos e oitenta reais),
em favor da empresa HSC Desenvolvimento e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda., com
base art. 86 do Decreto-GDF nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, e, em decorrência, AUTORIZO
o respectivo pagamento, condicionado à existência de recursos na dotação orçamentária própria.
PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
________________

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original publicado no DODF nº 70,
de 08.04.2014, página 12.

INEDITORIAIS
GIRAMAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 18.530.247/0001-85 - NIRE 53.300.015.040 (Companhia Fechada)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
O Conselho de Administração da GIRAMAIS PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), por seu Presidente, Sr. Carlos Alexandre Vasconcelos Guerra, tem a honra de convidar os Senhores Acionistas da
Companhia para se reunirem em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, a serem realizadas,
cumulativamente, às 9:00 horas, em primeira chamada e às 09:30 horas em segunda chamada, do dia
28 de abril de 2014, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Brasília, Distrito Federal,
no Setor Comercial Sul, Quadra 1, Bloco F, Edifício Camargo Correa, 10º andar, Sala 1001, a fim
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Extraordinária: (1) aprovar
o aumento de capital social da Companhia;(2) aprovar a forma de integralização das participações
dos acionistas da Companhia referente ao aumento de capital na forma do item anterior; (3) outros
assuntos de interesse da Companhia. Em Assembleia Geral Ordinária: (1) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2013; (2) apreciar as propostas de orçamento de capital para o ano
de 2013 e de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013,
bem como deliberar sobre a distribuição de dividendos; (3) eleger o Conselho de Administração da
Companhia; e (4) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício
iniciado em 01 de janeiro de 2014. Informações Gerais - Os acionistas da Companhia poderão ser
representados na Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária por si ou seus representantes legais
ou procuradores, na forma do artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e deverão comparecer à Assembleia
Geral Extraordinária e Ordinária de posse dos seguintes documentos: (a) documento de identidade
se pessoa física ou de representação do acionista se pessoa jurídica, acompanhado do respectivo
ato constitutivo (Contrato Social ou Estatuto Social, conforme o caso); ou, (b) quando for o caso de
representação por meio de instrumento de mandato, procuração com reconhecimento de firma do
acionista outorgante, observado o disposto no § 1º do Artigo 126 da Lei nº 6.404/76. Brasília, 07 de
abril de 2014. (a) Carlos Alexandre Vasconcelos Guerra -Presidente do Conselho de Administração.
DAR-420/2.014.

NORTE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF Nº 12.300.288/0001-07 - NIRE 53.30001164-8
Companhia de Capital Fechado
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da Norte Energia S.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem,
em 22 de abril de 2014, às 14:00 horas, em Assembleia Geral Ordinária, na sede da Companhia localizada na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Norte, Quadra 4, nº 100, Centro
Empresarial Varig, Bloco B, sala 1004, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) aprovação
do Relatório da Administração e das Demonstrações financeiras do exercício de 2013; (b) eleição do
Conselho de Administração; (c) eleição do Conselho Fiscal; (d) fixar a remuneração global anual dos
membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da Companhia.
A documentação encontra-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia. Os Acionistas,
que desejarem, podem ser representados na referida Assembleia por procurador constituído há menos
de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, parágrafo 1º, da Lei de Sociedades por Ações e do artigo 10
do Estatuto, exibindo no ato ou, preferencialmente depositando, procuração com poderes especiais,
acompanhada dos documentos que comprovem poderes de representação, eletronicamente para o
endereço belomonte@norteenergiasa.com.br, devendo o original ser apresentado na Assembleia. Brasília/DF, 9 de abril de 2014. Valter Luiz Cardeal de Souza, Presidente do Conselho de Administração.
DAR-424/2014.
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Diário Oficial do Distrito Federal
S/A CORREIO BRAZILIENSE

SIG/Sul, Quadra 02, nº 340 – Brasília-DF
CNPJ: 00.001.172/0001-80 // NIRE: 53 3 0000129-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Diretoria da S/A Correio Braziliense, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social,
nos termos dos Artigos 13 a 18, convoca os Senhores Acionistas para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 22 de abril de 2014, às 11:00 horas, na sede social da Empresa, a fim
de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Autorizar a Diretoria a conceder aval/fiança em
operação de crédito de empresa interligada. Brasília/DF, 9 de abril de 2014. Álvaro Augusto Teixeira
da Costa - Diretor Presidente; Evaristo de Oliveira - Diretor Vice-Presidente
DAR-427/2014.

MARCELO MAIA BRITO
RECEBIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal - Brasília Ambiental –IBRAM/DF, a Autorização Ambiental nº 013/2014, para a supressão
de 02 (dois) abacateiros (Persea americana), 01 (um) angico (Anadenanthera macrocarpa) e 2 (Eucalyptus sp), no INCRA 09, gleba03, chácara 430/E, Ceilândia/DF. Processo 391.001.613/2013.
Marcelo Maia Brito, Procurador.
DAR-433/2014.

CLÍNICA MADEL S/A.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A Presidente da Clínica Madel em obediência ao art. 10º do Estatuto Social e art. 123 da Lei 6.404/76
convoca os Senhores Acionistas para reunirem-se em Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária
a serem realizadas no dia 25 de abril de 2014, na sede da empresa, localizada na SHLS Quadra 716
Bloco “F” Salas 101.102, 104, 105, 107, 109 e 110, Asa Sul, Brasília-DF. Iniciar-se-á, às 18h30 em
primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos acionistas e às 19h30 em segunda e
última convocação, com qualquer número de acionistas para deliberação sobre a seguinte pauta da
AGO: 1) Aprovação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis do exercício findo em
31/12/2013. No mesmo dia e local, às 20h, em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois
terços) dos acionistas e às 20h30 em segunda e última convocação com qualquer número de acionistas
para deliberarem sobre a pauta da AGE, tendo como ordem do dia: 1) Ampliação da Filial nº 02,
com a inclusão das salas 231 e 232, Torre B, Alameda Shopping, Taguatinga-DF. 2) Reestruturação
Financeira. Brasília/DF, 10 de abril de 2012. Ivone Cardoso Muniz, Diretora Presidente.
DAR-434/2014.

AMAZÔNIA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 13.944.564/0001-24 - NIRE 5330001451-5

ATA DA 5ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2013.
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de abril de 2013, às 18:00 horas, por meio de conferência
telefônica. 2. CONVOCAÇÃO E PARTICIPAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração foram
regularmente convocados, tendo participado os Conselheiros Gilberto José Cardoso, João Paulo Dionísio
Campos, Luís Fernando de Almeida Guimarães, Mariana da Silva Rocha, Arthur José Fernandes Braz e
João Vieira de Araújo. Presentes, ainda, os Diretores Flávio Dutra Doehler e Eduardo Gomes Santos; e,
pela Secretaria Geral e Executiva Empresarial da Cemig, Alexandre de Queiroz Rodrigues. 3. MESA:
Assumiu a presidência o Conselheiro Gilberto José Cardoso, que convidou a mim, Alexandre de Queiroz
Rodrigues, para secretariar os trabalhos. 4. ORDEM DO DIA: a) Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31-12-2012; b) proposta relativa à verba anual
global para remuneração dos Administradores; c) rerratificação do item 5.4 da ata da Assembleia Geral
Extraordinária, realizada em 31-07-2012, para fazer constar o endereço da sede social da Companhia; d)
orçamento referente ao exercício de 2013; e) indicação de membro em Comitê da Norte Energia S.A.,
em decorrência de renúncia; f) criação do Comitê Executivo na Companhia; g) regimento interno do
Comitê Executivo, caso seja constituído; g) convocação das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária; e, h) movimentação dos valores dos aportes devidamente aprovados por este Conselho ou pela
Assembleia Geral, a serem transferidos para a Norte Energia S.A.. 5. DELIBERAÇÕES: O Conselho de
Administração deliberou, por unanimidade, o seguinte: a) Aprovar e encaminhar às Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras do exercício de
2012 e os respectivos documentos complementares. b) Encaminhar às Assembleias Gerais Ordinária e
Extraordinária proposta relativa ao estabelecimento da remuneração global dos Administradores como
R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Os Conselheiros e os Diretores, neste ato, renunciaram antecipadamente à percepção de remuneração anual até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2014. c)
Encaminhar às Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária proposta referente à retificação do item
5.4 da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31-07- 2012, para fazer constar o endereço
da sede social da Companhia, passando a ter o seguinte teor: “Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 31 de julho de 2012. ... 5. DELIBERAÇÕES: ... 5.4- Aprovar a alteração e reforma do
Estatuto Social, na forma do Anexo I da presente ata, inclusive em relação ao artigo 3º, estabelecendo
que a sede e foro da Companhia será no Setor Comercial Sul, Quadra 1, Bloco G, Edifício Baracat, Sala
1002, Brasília, Distrito Federal, CEP 70309-900, podendo, manter filiais, escritórios, e representações,
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em qualquer localidade do País ou do exterior.” ... . d) Aprovar a proposta do orçamento para 2013,
no valor de R$ 1.510.000,00 (um milhão, quinhentos e dez mil reais). e) Aprovar a indicação do Sr.
Eduardo Gomes Santos, para exercer o cargo de membro efetivo do Comitê de Saúde e Segurança na
Norte Energia S.A., para cumprir o restante do atual mandato, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária
da Norte Energia S.A. a realizar-se em 2014. f) Aprovar a criação do Comitê Executivo, com caráter
orientativo e não deliberativo, com o objetivo dar suporte às manifestações dos representantes da Companhia nas Assembleias de Acionistas, reuniões dos Conselhos Fiscal e de Administração e nas reuniões
dos Comitês de Assessoramento ao Conselho de Administração da Norte Energia S.A., promovendo
o nivelamento das informações e o alinhamento prévio no âmbito da Amazônia, envolvendo todas as
suas instâncias (Assembleias, Conselhos, Diretoria e demais representantes na Norte Energia), para
que sua participação como acionista tenha unicidade e clareza, conforme recomendam as boas práticas
da Governança Corporativa. g) Aprovar o Regimento Interno do Comitê Executivo da Companhia. h)
Aprovar a proposta do Conselheiro João Paulo Dionísio Campos, no sentido de que os membros do
Conselho de Administração autorizassem o seu Presidente a convocar às Assembleias Gerais Ordinária
e Extraordinária a realizarem-se, cumulativamente, em 30-04-2013, às 18 horas, para tratar dos assuntos
constantes das alíneas “a”, “b” e “c” acima citadas; e, i) Autorizar à Diretoria, na forma do Estatuto
Social, a movimentar, junto ao Banco do Brasil S.A. e ao Banco Bradesco S.A., os valores dos aportes
devidamente aprovados por este Conselho ou pela Assembleia Geral, a serem transferidos para a Norte
Energia S.A.. 6. APRESENTAÇÃO: A convite do Presidente foi realizada a apresentação, pelo Diretor
Técnico, Flávio Dutra Doehler, da síntese do acompanhamento da implantação da UHE Belo Monte. 7.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi franqueada a palavra e, como ninguém quisesse
se manifestar, suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida
e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. aa.) Alexandre de
Queiroz Rodrigues; Gilberto José Cardoso; João Paulo Dionísio Campos; Luís Fernando de Almeida
Guimarães; Mariana da Silva Rocha; Arthur José Fernandes Braz; João Vieira de Araújo. Confere com o
original. Alexandre de Queiroz Rodrigues. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. Certifico
o registro em 25/03/2014 sob nº 20140202129. Protocolo: 14/020212-9, de 21/03/2014. Empresa: 53 3
0001451-5. AMAZÔNIA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S/A. Mônica Amorim Meira, Secretária-Geral.
DAR-435/2014.

AMAZÔNIA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 13.944.564/0001-24 - NIRE 5330001451-5

ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADAS, CUMULATIVAMENTE, EM 30 DE ABRIL DE 2013.
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de abril de 2013, às 18 horas, na sede social da
Companhia. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Dispensada a convocação em razão da presença
da totalidade dos acionistas, conforme dispõe o §4º do artigo 124 da Lei 6.404/1976 e o parágrafo
único do artigo 9º do Estatuto Social e considerando o registro no Livro de Presença de Acionistas.
Presentes, ainda, o Diretor Eduardo Gomes Santos e representante da auditoria externa. 3. MESA:
Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Roberto Ribeiro Pinto que convidou a mim, Alexandre de Queiroz Rodrigues, para secretariá-lo. 4. ORDEM DO DIA: a) Relatório da Administração e
das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31-12-2012; b) verba anual global
para remuneração dos Administradores; e, c) rerratificação do item 5.4 da ata da Assembleia Geral
Extraordinária, realizada em 31-07-2012, para fazer constar o endereço da sede social da Companhia.
5. DELIBERAÇÕES: Os acionistas deliberaram, por unanimidade, o seguinte: a) aprovar a lavratura
da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, como faculta o §1º do artigo 130 da Lei nº
6.404/1976. a) o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras do exercício de 2012
e os respectivos documentos complementares, publicados no “Diário Oficial do Distrito Federal”,
na página 89, e “Valor” (Centro Oeste), na página E2, ambos em 30-04-2013. b) Estabelecer como
remuneração global dos Administradores como R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Os Conselheiros
e Diretores renunciaram antecipadamente à percepção de remuneração anual até a Assembleia Geral
Ordinária a realizar-se em 2014. c) Retificar a redação do item 5.4 da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31-07- 2012, para fazer constar o endereço da sede social da Companhia,
passando a ter o seguinte teor: “Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de julho de
2012. ... 5. DELIBERAÇÕES: ... 5.4- Aprovar a alteração e reforma do Estatuto Social, na forma
do Anexo I da presente ata, inclusive em relação ao artigo 3º, estabelecendo que a sede e foro da
Companhia será no Setor Comercial Sul, Quadra 1, Bloco G, Edifício Baracat, Sala 1002, Brasília,
Distrito Federal, CEP 70309-900, podendo, manter filiais, escritórios, e representações, em qualquer
localidade do País ou do exterior.” ... . 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi franqueada a palavra e, como ninguém quisesse se manifestar, suspensa a sessão pelo tempo necessário
à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos
os acionistas. aa.) Paulo Roberto Ribeiro Pinto, pela Light S.A. - Evandro Leite Vasconcelos, pela
Light S.A. Alexandre de Queiroz Rodrigues, pela Cemig GT. Confere com o original. Alexandre
de Queiroz Rodrigues. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. Certifico o registro em
25/03/2014 sob nº 20140202137. Protocolo: 14/020213-7, de 21/03/2014. Empresa: 53 3 0001451-5.
AMAZÔNIA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S/A. Mônica Amorim Meira - Secretária-Geral.
DAR-435-A/2014.

AMAZÔNIA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 13.944.564/0001-24 - NIRE 5330001451-5

ATA DA 6ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 26 DE NOVEMBRO DE 2013.
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do mês de novembro de 2013, às 8:00 horas, por meio de
conferência telefônica. 2. CONVOCAÇÃO E PARTICIPAÇÕES: Os membros do Conselho de Adminis-
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tração foram regularmente convocados, tendo participado os Conselheiros Gilberto José Cardoso,
João Paulo Dionísio Campos, Luís Fernando de Almeida Guimarães, Mariana da Silva Rocha,
Arthur José Fernandes Braz e João Vieira de Araújo. Presentes, ainda, os Diretores Flávio Dutra
Doehler e Eduardo Gomes Santos; e, pela Secretária Geral e Executiva Empresarial da Cemig,
Anamaria Pugedo Frade Barros. 3. MESA: Assumiu a presidência o Conselheiro Gilberto José
Cardoso, que convidou a mim, Anamaria Pugedo Frade Barros, para secretariar os trabalhos. 4.
ORDEM DO DIA: Aumento do Capital Social em R$ 149.004.000,00 (cento e quarenta e nove
milhões e quatro mil reais). 5. DELIBERAÇÃO: O Conselho de Administração deliberou, por
unanimidade, autorizar o aumento do Capital Social em R$ 149.004.000,00 (cento e quarenta
e nove milhões e quatro mil reais), sem alteração do Estatuto Social, conforme estabelecido no
artigo 5º desse instrumento jurídico, sendo R$ 111.007.980,00 (cento e onze milhões, sete mil,
novecentos e oitenta reais) de responsabilidade da Cemig GT e R$ 37.996.020,00 (trinta e sete
milhões, novecentos e noventa e seis mil e vinte reais) de responsabilidade da Light S.A.. Caberá
a verificação e a aprovação do aumento do capital nesta Companhia oportunamente. O Presidente
esclareceu que o Capital Social totalizava, nesta data, R$ 427.668.500,00 (quatrocentos e vinte e
sete milhões, seiscentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais). 6. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, foi franqueada a palavra e, como ninguém quisesse se manifestar, suspensa
a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme,
foi aprovada e assinada por todos os Conselheiros presentes. aa.) Anamaria Pugedo Frade Barros;
Gilberto José Cardoso; João Paulo Dionísio Campos; Luís Fernando de Almeida Guimarães;
Mariana da Silva Rocha; Arthur José Fernandes Braz; Paulo Eduardo Pereira Guimarães; João
Vieira de Araújo. Confere com o original. Anamaria Pugedo Frade Barros. Junta Comercial
do Distrito Federal. Certifico o Registro em: 25/03/2014 sob o nº 20140202110. Protocolo:
14/020211-0 de 21/03/2014. Empresa: 53 3 0001451-5. Amazônia Energia Participações S/A.
Mônica Amorim, Secretária Geral.
DAR-435-B/2014.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
ADVOGADOS PÚBLICOS FEDERAIS, DEFENSORES PÚBLICOS
FEDERAIS E DELEGADOS DA POLÍCIA FEDERAL DO DISTRITO
FEDERAL com a sigla Unicred Asacred
CNPJ: 14729710/00001-61//NIRE: 5340000962-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
A Presidente da Cooperativa de economia e crédito mútuo dos advogados públicos federais, defensores públicos federais e delegados da polícia federal do distrito federal com a sigla Unicred
Asacred, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 13 do Estatuto Social, convoca seus
associados, que nesta data somam 247 (Duzentos e quarenta sete cooperados), para reunirem-se em
Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a ser realizada no dia 28 de Abril de 2014, na sede
da Cooperativa, situada ao Setor das Autarquias Sul s/n Qd. 06 Bloco k sala 01 Edifício Belvedere,
Brasília, Estado do Distrito Federal, às 17 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3
(dois terços) dos associados em condições de votar, ou em segunda convocação às 18 horas, com
metade mais um dos associados em condições de votar ou, ainda, em terceira e última convocação às 19 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em condições de votar, para
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Extraordinária: Reforma estatutária, para: 1.1.
Alteração de § 3º do art.11; 1.2. Atendimento ao ofício no 3.130/2013-BCB/DEORF/GTBHO – do
Banco Central do Brasil com a alteração do inciso V e exclusão do inciso VI, ambos do art. 3o;
1.3. Inclusão de inciso VI no Art. 3º; 1.4. Inclusão de parágrafo 5º no Art. 26 para atender ao Art.
10 e 10-A da Resolução do Conselho Monetário Nacional – RCMN nº 4.122, de 2/08/2012, com
a inclusão dada pela RCMN nº 4.308, de 30/01/2014. 2. Ordinária: 2.1. Prestação de contas dos
órgãos de administração pertinente ao exercício findo de 2013; 2.2. Destinação dos resultados do
exercício de 2013; 2.3. Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos
membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; 2.4. Plano de
atividade da cooperativa para o exercício de 2014; 2.5. Apreciação e deliberação de recursos na
forma do § 2º do art. 8, do Estatuto Social; 2.6. Alteração de cargos entre membros do Conselho
de Administração e da Diretoria Executiva. Observações: 1. Na forma do Art. 4, IV, do Estatuto
Social, encontra-se à disposição dos associados, para análise e informação, os livros, o Balanço
Geral e os demais demonstrativos contábeis de Balanço; 2. Para distinção dos processos, serão
registradas respectiva e separadamente as atas da AGO e da AGE. Brasília – DF., 10 de Abril de
2014. Meire Lucia Gomes Monteiro Mota Coelho, Presidente.
DAR-436/2014.

CLÍNICA MADEL S/A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A Presidente da Clínica Madel em obediência ao art. 10º do Estatuto Social e art. 123 da Lei
6.404/76 convoca os Senhores Acionistas para reunirem-se em ASSEMBLEIAS GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA a serem realizadas no dia 25 de abril de 2014, na sede da
empresa, localizada na SHLS Quadra 716 Bloco “F” Salas 101.102, 104, 105, 107, 109 e 110,
Asa Sul, Brasília-DF. Iniciar-se-á, às 18:30 horas em primeira convocação com a presença de
2/3 (dois terços) dos acionistas e às 19:30 horas em segunda e última convocação, com qualquer
número de acionistas para deliberação sobre a seguinte pauta da AGO: 1) Aprovação do Balanço
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Patrimonial e das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2013. No mesmo dia e
local, às 20:00 horas, em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos acionistas e às 20:30 horas em segunda e ultima convocação com qualquer número de acionistas para
deliberarem sobre a pauta da AGE, tendo como ordem do dia: 1) Ampliação da Filial nº 02, com
a inclusão das salas 231 e 232, Torre B, Alameda Shopping, Taguatinga-DF. 2) Reestruturação
Financeira. Brasília-DF, 10 de abril de 2012. Ivone Cardoso Muniz, Diretora Presidente.
DAR-437/2014.

FRIBURGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI
AVISO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna público que recebeu do Instituto do meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito federal
– Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Operação nº 10/2014, para atividade de produção de
linguiça e salame (embutidos), no Núcleo Rural PAD/DF, BR 251, KM 07 (antigo KM 40), Paranoá/
DF, processo nº 391.000.579/2013. Brasília/DF, 10 de abril de 2014. Jair Prediger, administrador.
DAR-438/2014.

CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal - Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a Licença de Operação nº 013/2014, para a atividade de
Posto Revendedor de Combustíveis, Lavagem e Lubrificação de Veículos, na CSB 01, Lotes 01 e
02, Taguatinga – DF, processo nº 190.000.796/2003. Luiz Imbroisi Filho, Sócio-Gerente.
DAR-439/2014.

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
AVISOS DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 264/2013.
O Coordenador de Suprimentos do Hospital da Criança de Brasília José Alencar – HCB, Torna
Público aos interessados que o Resultado do Chamamento 264/2013 com o prazo para recebimento
das propostas finalizado em 27/01/2014, cujo objeto é Aquisição de materiais para manutenção,
adequação, humanização de diversas áreas do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB,
apresenta as seguintes empresas vencedoras: Itens 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 37, 40, 41, 42 e 49 para empresa Hidraluz Materiais Elétricos Ltda
pelo valor total estimado de R$ 18.821,50 (Dezoito mil, oitocentos e vinte um reais e cinquenta
centavos); Itens 32, 33, 34, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46 e 47 para empresa JS Comércio de Tintas
Ltda – EPP pelo valor total estimado de R$ 7.771,6 (Sete mil, setecentos e setenta e um reais e
sessenta centavos). Brasília/DF, 1º de abril de 2014. Bruno Monteiro da Rocha Pitta. Coordenação
de Suprimentos, ICIPE / HCB.
ITENS REMANESCENTES
CHAMAMENTO Nº 264/2013.
O Coordenador de Suprimentos do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público
aos interessados que o Resultado do Chamamento 264/2013-Itens Remanescentes com o prazo
para recebimento das propostas finalizado em 18/02/2014, cujo objeto é Aquisição de materiais
para manutenção, adequação, humanização de diversas áreas do Hospital da Criança de Brasília
José Alencar - HCB, apresenta a seguinte empresa vencedora: Itens 05, 13, 28 e 30 para empresa
Hidraluz Materiais Elétrico Ltda pelo valor total estimado de R$11.427,00 (Onze mil quatrocentos
e vinte e sete reais); Itens 01 e 02 restaram Fracassados; Item 48 restou Deserto. Brasília/DF, 11
de março de 2014. Bruno Monteiro da Rocha Pitta. Coordenação de Suprimentos, ICIPE / HCB.
CHAMAMENTO Nº 24/2014.
O Coordenador de Suprimentos do Hospital da Criança de Brasília José Alencar – HCB, Torna Público aos interessados que o Resultado do Chamamento Nº 24/2014 com o prazo para recebimento
das propostas finalizado em 17/03/2014, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada
naPprestação de Serviços de Análise de Água para Consumo Humano e para Hemodiálise, para
atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB., apresenta a seguinte
empresa vencedora: Lotes 01 e 02 para empresa Conágua Ambiental Ltda pelo valor total estimado
de R$ 61.725,00 (Sessenta e um mil, setecentos e vinte e cinco reais). Brasília/DF, 02 de abril de
2014. Bruno Monteiro da Rocha Pitta. Coordenação de Suprimentos, ICIPE / HCB.
CHAMAMENTO Nº 89/2014.
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE, Torna Público para o conhecimento
de quem possa interessar que até o dia 22/04/2014, estará recebendo, por meio eletrônico, no site
www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento nº 089/2014, cujo objeto é Aquisição de
produtos para saúde (INSUMOS PARA EXAMES DE IMAGENS), por meio do Sistema de Registro
de Preços, destinados a atender a demanda do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB.
Conforme previsões editalícias, o prazo para recebimento de propostas poderá ser prorrogado. Os
interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo no site www.hcb.org.br e www.bionexo.com.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo
Decreto Distrital Nº 33.390/11. Processo: 2014.11.1245.00. Brasília/DF, 10 de abril de 2014. Bruno
Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos, ICIPE/HCB.
FILANTROPIA-46/2014.
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AMAPARI ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 08.815.601/0001-64

RelatóRio da administRação
Senhores Acionistas, A Administração da Amapari Energia S.A. (“Amapari” ou “Companhia”),
Combustíveis - CCC, regulamentada pelo Decreto 7.246/2010, reconheceu o direito de crédito de
em atendimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação dos Senhores o Relatributos não compensáveis que já havíamos pleiteado junto a ANEEL e que para a Amapari repretório da Administração e as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas do relatósenta mais de R$ 12 milhões. Visão Geral. Desenvolvida por meio de uma parceria entre a MPX e
rio dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras, todos referentes ao exera Centrais Elétricas do Norte do Brasil - Eletronorte, numa razão de participação de 51% e 49%, a
cício social findo em 31 de dezembro de 2013. mensagem da administração. No ano de 2013,
Companhia possui o segundo maior empreendimento de geração de energia no Estado no Amapá,
mantivemos a operação de geração de energia elétrica da Amapari, com a realização de todas as
permitindo o fornecimento de energia para a Anglo Ferrous Amapá Mineração Ltda. (adquirida em
manutenções preditivas, associada à manutenção da aplicação de subvenção regulatória através
2013 pelo grupo Zamin), maior companhia de mineração instalada no Estado. O objetivo da Comdo enquadramento do empreendimento no mecanismo de reembolso da Conta de Consumo de
panhia é alcançar uma posição de destaque no mercado elétrico do Estado do Amapá, aproveitando
Combustíveis (“CCC”) e adicionada aos benefícios fiscais (iniciado o processo de prorrogação da
oportunidades estratégicas para a comercialização de energia de acordo com as características do
isenção do ICMS sobre a aquisição de combustível que deverá ser regulamentada no 1º semestre
Estado do Amapá. A Amapari é um produtor independente de energia (PIE) que tem operado no
de 2014) e enquadramento na SUDAM, essenciais para continuidade das atividades da CompaSistema Isolado que abrange aproximadamente de 45% do território nacional e onde está localizanhia e, consequentemente, para geração de caixa. Do ponto de vista operacional, encerramos o
do grande quantidade dos recursos naturais do país, neste contexto acreditamos que podermos amprocesso de aquisição e homologação da 13ª máquina que manterá o desempenho da usina quando
pliar nossa atuação de forma a promover resultados ainda melhores para a Companhia e acionistas.
da necessidade da paralização de unidade de geração para manutenção programada. Em relação à
nosso empreendimento: • UTE Serra do Navio A UTE Serra do Navio é uma planta de geração
questão regulatória o agente regulador do sistema elétrico brasileiro (ANEEL) publicou em 17 de
de energia elétrica a diesel, localizada no Município de Serra do Navio, Estado do Amapá, com
dezembro de 2013 a Resolução Normativa nº 597 que regulamenta o disposto na Lei 12.111/2009,
capacidade de geração de 23,3 MW. A planta iniciou suas operações em fase de teste em junho de
que além de dispor sobre o serviço de energia elétrica nos sistemas isolados e estabelecer os proce2008 e a operação comercial em novembro do mesmo ano. O investimento previsto era de US$29,6
dimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da Conta de Consumo de
milhões, tendo sido investidos diretamente cerca de R$ 80 milhões.
demonstRação do Resultado exeRcícios findos em 31 de dezemBRo
Balanço patRimonial em 31 de dezemBRo (em milhares de Reais)
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Realizável a longo prazo
Impostos a recuperar
Outros créditos CCC
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros créditos
Imobilizado
Intangível
Ativo diferido

nota
7
8
8
9
10

10
8
11
12
14

Total do ativo
passivo
Circulante
Fornecedores
Impostos, taxas e contribuições
Salários, férias e 13º salário
Contas a pagar com partes relacionadas
Dividendos a distribuir
Provisão para pesquisa e desenvolvimento
Realizável a longo prazo
Contas a pagar com partes relacionadas
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de incentivo fiscal
Reserva legal
Reserva de retenção de lucros
Prejuízos acumulados
Total do passivo e patrimônio líquido

nota

2013

2012

9.791
9.472
30.802
11.306
609
125
62.105

10.514
9.109
17.561
9.865
64
84
47.197

1.783
68
64.482
153
2.719
69.205
131.310

2.244
24.617
67.568
288
4.206
98.923
146.120

2013

2012

29.542
72
544
1.451
31.609

36.153
761
641
56
4.000
1.241
42.852

18

52

-

20
20
20
20

84.761
6.529
1.418
10.560
(3.619)
99.649
131.310

84.761
6.529
1.418
10.560
103.268
146.120

15
17
18
20
16

demonstRação dos fluxos de caixas exeRcícios findos
em 31 de dezemBRo (em milhares de Reais)
fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes dos impostos
Ajustes para reconciliar o lucro antes dos impostos ao
fluxo de caixa das atividades operacionais
Depreciação e amortização
Juros e multas
Provisão reembolso CCC
Variações nos ativos e passivos
Redução (aumento) em contas a receber de clientes
Redução (aumento) em subsídios a receber
Redução (aumento) nos estoques
Redução (aumento) nos impostos a recuperar
Redução (aumento) em outros ativos
Aumento (redução) em fornecedores
Aumento (redução) em impostos, taxas e contribuições a pagar
Aumento (redução) em salários, férias e 13º salário
Aumento (redução) em outras contas a pagar
Pagamento IR/ CSLL
caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
fluxos de caixa das atividades de investimentos
Baixa de Imobilizado
Aquisição de imobilizado e intangível
caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Atividades de financiamentos
Dividendos pagos
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
No início do período
No fim do período

2013

2012

(5.402)

10.330

5.533
24.617
24.748

5.667
1.199
17.196

(363)
(13.241)
(211)
2.140
(109)
(6.600)
(102)
(97)
207
(1.027)
5.343

1.532
(12.733)
44
(1.025)
1.535
(6.242)
(5.586)
107
455
(8.351)
(13.068)

(2.066)
(2.066 )

67
(3.176)
(3.109)

(4.000)
(4.000)
(723)

(4.631)
(4.631)
(20.808)

10.514
9.791
(723)

31.322
10.514
(20.808)

nota
Receita operacional líquida
Custos da operação
lucro bruto
Gerais e administrativas
Outras receitas
Outras despesas
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro e dos tributos
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
lucro (prejuízo) antes dos tributos
Contribuição social
Imposto de renda
lucro líquido (prejuízo) do exercício
lucro (prejuízo) básico e diluído por ação

22
23

23
24
24
17
17

2013

(24.767)
(26.218)
(6.029)

2012
(Reclassificado)
38.407
(25.588)
12.819
(1.684)
229
(1.367)
(2.822)
9.997

814
(187)
628
(5.402)
472
1.311
(3.619)
(0,042)

2.391
(2.058)
333
10.330
(980)
(735)
8.615
0,102

38.921
(18.732)
20.189
(1.451)

demonstRação das mutações do patRimônio líquido
(em milhares de Reais)

capi- Reserva de Reser- Reserva de
lucros distribuição
tal incentivo
va retenção (prejuízos) de dividendos
social
fiscal legal de lucros acumulados
adicional
total
saldos em 31 de dezembro de 2011 84.761
4.718 1.078
8.096 98.653
Lucro líquido do exercício
8.615
- 8.615
Reserva de incentivo fiscal
1.811
(1.811)
Reserva legal
- 340
(340
Reserva de dividendo adicional
proposto
10.560
(2.464)
(8.096)
(4.000)
- (4.000)
Dividendos a distribuir
saldos em 31 de dezembro de 2012 84.761
6.529 1.418
10.560
- 103.268
Prejuízo do exercício
(3.619)
- (3.619
6.529 1.418
10.560
(3.619)
- 99.649
saldos em 31 de dezembro de 2013 84.761

notas explicatiVas da administRação às demonstRações
financeiRas em31 de dezemBRo de 2013 (em milhares de Reais)
1. contexto operacional. A Amapari Energia S.A. (doravante “Companhia”) foi constituída em 12 de
abril de 2007, através de parceria entre ENEVA S.A. (antiga MPX Energia S.A.) e Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S.A. - Eletronorte, com as participações em seu capital social de 51% e 49%, respectivamente. A Companhia tem como objeto a implantação e exploração de Usina Termelétrica (“UTE”) a
óleo diesel, construída no Município de Serra do Navio, no Estado do Amapá. A Secretaria de Estado
de Meio Ambiente do Amapá concedeu à Companhia, em 6 de maio de 2008, Licença de Operação, que
foi renovada no dia 25 de março de 2013, através da Licença de Operação nº 0172/2013, com vigência
de 3 anos. Por intermédio da Resolução Autorizativa nº 1.369, de 20 de maio de 2008, a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL concedeu autorização para a Amapari estabelecer-se como Produtor
Independente de Energia Elétrica (“PIE”), com capacidade instalada inicial de 23MW pelo prazo de 29
anos. Tal capacidade foi revisada passando para 21,6 MW, conforme Despacho ANEEL nº 3.751, de 14
de outubro de 2008. Em 10 de junho de 2008, a Companhia foi autorizada, por intermédio do Despacho
nº 2.197, de 9 de junho de 2008 da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração (“SFG”),
a iniciar a geração de energia em base de teste. Por intermédio do Despacho nº 4.143, de 7 de novembro
de 2008, a Companhia foi autorizada a iniciar suas operações comerciais. No momento, vende a energia
gerada, exclusivamente, à Anglo Ferrous Amapá Mineração Ltda., maior mineradora instalada no Estado do Amapá com o prazo de até 31 de dezembro de 2015 conforme contrato firmado entre as partes. No
4º trimestre de 2013, a Anglo Ferrous Amapá Mineração Ltda. foi vendida à mineradora suíça Zamin
Ferrous. Adicionalmente, forneceu durante o ano de 2012, em caráter interrompível e emergencial,
energia para as cidades de Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari em função da precariedade da
linha de transmissão da Concessionária Local e por força de acordo com o Estado do Amapá para o
recebimento da isenção do ICMS sobre a entrada de diesel. Referida operação com Estado do Amapá
pode ocorrer sempre que houver necessidade de energia por parte do Estado.
2. licenças e autorizações. A Amapari tem como compromisso obter todas as licenças e autorizações
exigidas por lei para cada uma das suas instalações e atividades. Em 31 de dezembro de 2013, a Companhia possui as seguintes licenças e autorizações:
tipo
emissão
Vigência
Resolução Autorizativa ANEEL nº 1.369/2008 (a)
Despacho SFG nº 2.197/2008 (b)
Despacho SFG nº 4.143/2008 (c)
Licença de Operação nº 172/2013 (d)

20 de maio de 2008
9 de junho de 2008
7 de novembro de 2008
25 de março de 2013

29 anos
Indeterminado
Indeterminado
3 anos

(a) Autorização para operar como Produtor Independente de Energia. (b) Autorização para inicio, em
10 de junho de 2008, da fase de teste de geração de energia. (c) Autorização para inicio, em 8 de novembro de 2008, da operação comercial. (d) Renovação da Licença de Operação.
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3. Apresentação das demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras foram preparadas
com base no custo histórico, com exceção de determinados instrumentos financeiros, que foram mensurados pelo valor justo. A preparação das demonstrações financeiras exigiu da Administração da Companhia julgamentos, estimativas e premissas de saldos das seguintes contas: • Impostos a recuperar
(Nota 10); • Imobilizado (Nota 12); • Provisão para contingências (Nota 19); • Instrumentos financeiros
e gerenciamento de risco (Nota 21). As demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que
corresponde à moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real
foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 3.1. Reclassificação das demonstrações financeiras de 2012. A Companhia revisou as classificações contábeis
de alguns serviços de terceiros, alterando a rubrica de despesas “Gerais e administrativas” para “Custos
da operação” por entender que os serviços em questão estão ligados a operação do empreendimento e
assim devem ser apresentados. Desta forma, estão apresentadas abaixo as demonstrações financeiras
publicadas no ano anterior (referente ao mesmo período).

Lucro antes do resultado financeiro
e dos tributos
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro antes dos tributos sobre o lucro
Contribuição social
Imposto de renda
Lucro líquido do período

2012
originalmente apresentado
ajuste
38.407
(24.213) (1.3750)
14.194
(3.059)
1.375
229
(1.367)
(4.197)
-

saldo ajustado
38.407
(25.588)
12.819
(1.684)
229
(1.367)
(2.822)

9.997

-

9.997

2.391
(2.058)
333
10.330
(980)
(735)
8.615

-

2.391
(2.058)
333
10.330
(980)
(735)
8.615

4. Resumo das principais práticas contábeis. As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. 4.1. Base de preparação. As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e determinados
ativos financeiros mensurados a valor justo. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da
Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo. Aquelas áreas que requerem
maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e
estimativas são significativas estão mencionadas na Nota 3. (a) Demonstrações financeiras. As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis
adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs). As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BR GAAP”), as
quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), as normas definidas pela Agência Nacional
de Energia Elétrica (“ANEEL”) quando não conflitantes com a legislação societária e incorporam as
mudanças introduzidas por intermédio das Leis nos 11.638/07 e 11.941/09, complementadas pelos novos
Pronunciamentos, Interpretações e Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”),
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). As demonstrações de resultados abrangentes não estão sendo apresentadas, pois não há valores a serem apresentados sob esse conceito, ou
seja, o resultado do exercício é igual ao resultado abrangente total. A autorização para a conclusão
destas demonstrações financeiras foi dada pelo Conselho de Administração em 24 de fevereiro de 2014.
4.2. caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses,
e com risco insignificante de mudança de valor. As contas garantidas são demonstradas no balanço patrimonial como “Empréstimos”, no passivo circulante, quando aplicável. 4.3. Ativos financeiros. 4.3.1.
Classificação. O Grupo classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A classificação
depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. (a) Ativos financeiros ao
valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são ativos
financeiros mantidos para negociação. Um ativo financeiro é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, para fins de venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria são classificados
como ativos circulantes. Os derivativos também são categorizados como mantidos para negociação, a
menos que tenham sido designados como instrumentos de hedge. (b) empréstimos e recebíveis. Os
empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São apresentados como ativo circulante, exceto aqueles
com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são classificados
como ativos não circulantes). Os empréstimos e recebíveis do Grupo compreendem “Contas a receber”
e “Caixa e equivalentes de caixa”. 4.3.2. Reconhecimento e mensuração. As compras e as vendas de
ativos financeiros são normalmente reconhecidas na data da negociação. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por
meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia
tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios de propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor
justo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa
efetiva de juros. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em
“Resultado financeiro” no período em que ocorrem. 4.4. ativos intangíveis. (a) Softwares. As licenças
de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com
que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida útil estimada dos softwares de três a cinco anos. Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos
como despesa, conforme incorridos. 4.5. imobilizado. Edificações e máquinas e equipamentos compreendem, principalmente, usinas e escritórios. O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico,
menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição e
também inclui os custos de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados. Os
custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado,
conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor contábil de itens ou peças
substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Os terrenos e o imobilizado em construção não são depreciados.
A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus
valores residuais durante a vida útil estimada, como segue: Os valores residuais e a vida útil dos ativos

são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de cada exercício e estão divulgados na Nota 12. O
valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil do
ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas
ou despesas” na demonstração do resultado. 4.6. Impairment de ativos não financeiros. Os ativos não
circulantes sujeito a análise de impairment referem-se, basicamente, à ativos intangíveis e imobilizados
de projetos de geração de energia. A administração revisa os modelos de viabilidade econômica periodicamente com o objetivo de identificar perdas por redução ao valor recuperável (impairment). Não foi
identificada a necessidade de reconhecimento de perda por impairment, pois os modelos econômicos
demonstravam que os ativos são recuperáveis. 4.7. diferido. Refere-se a gastos incorridos até o início
de suas operações, em 2008. É amortizado pelo prazo de 7 anos a partir da data do início de suas operações. Conforme Lei nº 11.941/09 e o Pronunciamento Técnico CPC 13 - Adoção Inicial da Lei nº
11.638/07 e da Medida Provisória nº 449/08, convertida na Lei nº 11.941/09, estes gastos permanecerão
registrados no ativo diferido até sua amortização total. A partir de 2009, os gastos dessa natureza passaram a ser reconhecidos no resultado do exercício. 4.8. contas a pagar aos fornecedores. As contas a
pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso
normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas
são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 4.9. provisões. As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como
resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar
a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança.. As provisões não incluem as perdas
operacionais futuras. Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las
é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído
na mesma classe de obrigações seja pequena. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos
gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos
da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como
despesa financeira. 4.10. imposto de renda e contribuição social corrente e diferido. As despesas de
imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos corrente e diferido. Os
impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado. O encargo de imposto de renda
e a contribuição social corrente e diferido é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou
substancialmente promulgadas, na data do balanço dos países em que a Companhia atua e gera lucro
tributável. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá
margem a interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados
de pagamento às autoridades fiscais. O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório. O imposto de renda e a contribuição social
diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes
de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações
financeiras. O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na
proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças
temporárias possam ser usadas. Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo
líquido no balanço quando há o direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa
forma, impostos diferidos ativos e passivos em diferentes entidades ou em diferentes países, em geral
são apresentados em separado, e não pelo líquido.
4.11. Benefícios a empregados. (a) participação nos lucros. A Companhia reconhece um passivo e
uma despesa de participação nos resultados com base em metodologia que leva em conta o lucro atribuível aos acionistas da Companhia após certos ajustes. A Companhia reconhece uma provisão quando está
contratualmente obrigado ou quando há uma prática passada que criou uma obrigação não formalizada
(constructive obligation). 4.12. capital social. As ações ordinárias são classificadas no patrimônio
líquido. 4.13. Reconhecimento da receita. A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades da companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos,
bem como das eliminações das vendas. A Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode
ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e
quando critérios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades da companhia, conforme descrição a seguir. A Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda. (a) Receita financeira.
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o
método da taxa efetiva de juros. Quando uma perda (impairment) é identificada em relação a um contas
a receber, a Companhia reduz o valor contábil para seu valor recuperável, que corresponde ao fluxo de
caixa futuro estimado, descontado à taxa efetiva de juros original do instrumento. Subsequentemente,
à medida que o tempo passa, os juros são incorporados às contas a receber, em contrapartida de receita
financeira. Essa receita financeira é calculada pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar o
valor recuperável, ou seja, a taxa original do instrumento. 4.14 subvenção da conta de consumo de
combustível - ccc. Esta Subvenção tem por objetivo cobrir parte dos elevados custos de geração de
energia elétrica nos sistemas isolados, cujos recursos são provenientes da Conta de Consumo de Combustível (CCC). Corresponde a uma receita de subvenção recebida referente ao combustível requisitado
e pago por conta da CCC. 4.15. distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio. A distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio para os acionistas da Companhia é reconhecida como um
passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício, com base no estatuto social da Companhia.
Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados
pelo Conselho de Administração. O benefício fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido na
demonstração de resultado. A Companhia possui prejuízos acumulados que deveriam ser absorvidos
antes de qualquer distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio aos acionistas.
5. Instrumentos financeiros por categoria
31 de dezembro de 2013
Contas a receber
Subsídios a receber
Caixa e equivalente de caixa
31 de dezembro de 2013
Fornecedores

empréstimos ativos ao valor justo
e recebíveis por meio do resultado

total

9.472
30.802
9.791
40.274
9.791
Outros passivos financeiros

50.065
total

29.542

29.542

O caixa e equivalente de caixa é classificado como “ativo ao valor justo pro meio do resultado”,
enquanto as contas a receber são classificados como “Empréstimos e recebíveis” e as contas a pagar
são classificadas como “Outros passivos financeiros”.
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6. Qualidade do crédito dos ativos financeiros. O caixa e equivalentes de caixa e as aplicações financeiras são mantidos em bancos de primeira linha.
7. caixa e equivalentes de caixa
Caixa e bancos
Fundo de Investimento Multimercado
Crédito Privado ENEVA 63

2013
442

2012
32

9.349
9.791

10.482
10.514

O Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado ENEVA 63 refere-se substancialmente a cotas de fundos de investimento com alta liquidez, prontamente conversíveis em um montante conhecido
de caixa, independentemente do vencimento dos ativos e estão sujeitas a um insignificante risco de
mudança de valor. Trata-se do Fundo de investimentos em Cotas de FI Multimercado Crédito Privado
ENEVA 63 administrado pelo Banco Itaú e cuja carteira é composta principalmente por Certificados
de Depósitos Bancários - CDBs e operações compromissadas emitidas por empresas e instituições
financeiras de primeira linha, todos vinculados a taxas pós-fixadas e com rentabilidade média no ano
de 101,7% (taxa nominal na curva).
8. contas a receber de clientes e subsídios a receber - conta consumo de combustíveis (ccc-isol). contas a receber de clientes. Contas a receber correspondem à venda de energia pela
Companhia à Anglo Ferrous Amapá Ltda., no montante de R$ 9.472 (R$ 9.109, em 31 de dezembro
de 2012). A partir de abril de 2011, a Companhia, por definição de sua Administração, com base nas
alterações advindas da Resolução Normativa 427/2011, modificou a forma de cálculo do componente da tarifa referente ao combustível no faturamento, deixando de usar o redutor TEH (Tarifa de Equivalente Hidráulico) como referência, passando a usar o produto da diferença entre o preço unitário do
óleo diesel faturado pela BR Distribuidora e a tabela de preço da ANP, com base no preço do diesel
colocado pelo distribuidor no posto de gasolina. A Companhia utiliza como referência os postos de
Macapá, pelo consumo especifico, relação do combustível consumido pela geração de energia em
MWh. subsídios a receber - conta consumo de combustíveis (ccc-isol). Em 19 de maio de
2009, a Companhia obteve decisão judicial favorável, que obrigou a ANEEL a enquadrá-la no mecanismo de ressarcimento de parte dos seus custos com combustíveis, utilizados como insumos na
geração e venda de energia elétrica, através da Conta de Consumo de Combustíveis - CCC. A partir
de 22 de fevereiro de 2011, com a publicação da Resolução Normativa 427 pela ANEEL, regulamentando a Lei nº 12.111/09 e o Decreto nº 7.246/10, que estabeleceu novos procedimentos para o planejamento, formação, processamento e gerenciamento da Conta de Consumo de Combustíveis - CCC
foram afetados alguns itens com impacto no cálculo do faturamento da energia, como a extinção da
TEH, redutor aplicado no cálculo do subsídio e a definição da tabela de preço da pesquisa ANP, como
limite para o valor unitário do combustível, ressarcido e ainda no valor da própria CCC. Em 31 de
dezembro de 2013, o saldo a receber do subsídio é de R$ 30.802 (R$ 17.561 em 31 de dezembro de
2012). Este montante reflete o subsídio de 4 meses em virtude de demora no repasse do subsídio a
Companhia e o direito do reembolso do custo decorrente dos créditos não compensados conforme
resolução normativa da ANEEL nº 597. Em 31 de dezembro de 2012, estavam contabilizados subsídios relativos a 3 meses. outros créditos de ccc. A Companhia possuía em seu ativo não circulante
R$ 24.617 mil, referente ao ressarcimento de CCC não recebido no período de novembro de 2008 a
maio de 2009. Caso este valor não venha a ser realizado, a Companhia tem o direito de cobrá-lo à Anglo Ferrous Amapá Ltda. Isto porque, conforme contrato de fornecimento de energia entre as partes,
em caso de desiquilíbrio econômico-financeiro, por motivos não imputáveis à Companhia, as partes
devem adequar as condições contratuais para que referido equilíbrio seja reestabelecido. Não obstante, até o momento, não foram iniciados procedimentos de cobrança junto à Anglo Ferrous Amapá
Ltda., pois a Companhia optou por adotar, inicialmente, medidas judiciais junto a ANEEL, em uma
tentativa de obter tal ressarcimento, via mecanismo da CCC. Tendo em vista novo fato, verificado no
último trimestre de 2013, isto é, a aquisição da Anglo Ferrous Amapá pela mineradora suíça Zamin
Ferrous, a Administração da Companhia encaminhou correspondência à Zamin pela qual solicitou
um posicionamento quanto ao reconhecimento deste dívida, no caso de decisão desfavorável do
pleito judicial junto à ANEEL. Em sua carta resposta, a Zamin Ferrous informou que está buscando
subsídio para se posicionar quanto a referida assunto. Diante do exposto e face ao tempo transcorrido
sobre referido direito, a Administração da Companhia, apesar de não esperar quaisquer perdas no
saldo a receber, decidiu constituir uma provisão de 100%, contabilizado em seu ativo não circulante.
9. estoques. Corresponde ao combustível (óleo diesel e óleo combustível) adquirido da Petrobrás
Distribuidora S.A utilizado como insumo na geração de energia elétrica pela Amapari e material do
almoxarifado, com montante em 31 de dezembro de 2013 de R$ 2.825 (R$ 2.614 em 31 de dezembro de
2012). provisão take or pay. A Companhia possui contrato com obrigação de aquisição (“take or pay”)
com a BR Distribuidora S.A., com a obrigação de adquirir uma quantidade mínima de óleo diesel, equivalente a 3.600 m³, por um preço fixado ou de efetuar um pagamento mesmo que esta quantidade não
tenha sido adquirida, as quais, caso a obrigatoriedade do contrato seja exercida, resultarão na aquisição
do óleo diesel utilizado como insumo pela Companhia. Embora a cláusula de obrigatoriedade de compra da quantidade mínima não tenha sido usada, em 31 de dezembro de 2012, a Companhia registrou
uma provisão, na conta de fornecedores (Nota Explicativa 15), referente à diferença entre a quantidade
adquirida (155.000m³) e a quantidade mínima obrigatória (216.000m³) em contrato em contrapartida
no ativo circulante. Em 31 de dezembro de 2013, o saldo da provisão é de R$ 8.481 (R$ 7.251, em 31
de dezembro de 2012), equivalente a um volume de 61,000m³. Este volume será consumido nos anos
2013 e 2014 de forma a não gerar penalizações para Amapari, no tocante a pagamentos de multas para a
BR. O consumo médio de combustível da Usina é na faixa de 3.200 m³/mês, desta forma a quitação do
volume de 61.000 m³ se dará antes do mês de outubro de 2014. A companhia iniciou negociações com
a BR Distribuidora S.A. com vista à assinatura da renovação do Contrato de Compra de diesel, tendo o
final do 1º trimestre de 2014 como prazo final previsto para assinatura.
10. impostos a recuperar. Os saldos de impostos a recuperar encontram-se representados da seguinte
forma:
Antecipação de imposto de renda e contribuição social (a)
Imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras
Imposto de renda retido na fonte
ICMS insumos (b)
ICMS ativo fixo
Outros
Circulante
Não circulante
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2013
441
6
162

609
609

2012
6
11

2.221
23
47
2.308
64
2.244

(a) Antecipações de imposto de renda e de contribuição social sobre o lucro recolhidas ao longo do
ano. Serão compensadas com o imposto de renda e a contribuição social, apurados com base no regime
do lucro real. (b) Em função da Resolução Normativa ANEEL n° 597/13, a qual prevê a inclusão no
pagamento da CCC o ressarcimento dos valores de crédito de ICMS, PIS e COFINS não recuperados, o
saldo desta conta foi reclassificado para a respectiva conta de registro deste recebível.
11. impostos a recuperar e diferidos. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias, entre a base fiscal
de ativos e passivos e o seu respectivo valor contábil. A Companhia fundamentada na expectativa de
geração de lucros tributáveis futuros, determinada em estudos técnicos aprovados pela Administração,

reconheceram os créditos tributários sobre prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social
de exercícios anteriores, que não têm prazo prescricional e cuja compensação está limitada a 30%
dos lucros anuais tributáveis. O valor contábil do ativo fiscal diferido é revisado periodicamente e as
projeções são revisadas anualmente, sendo que, caso haja fatores relevantes que venham a modificar
as projeções, as mesmas são revisadas durante o exercício pela Companhia. A Companhia adotou o
Regime Tributário de Transição (RTT), para que as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28
de dezembro de 2007, e pelos artigos 37 e 38 da Lei nº 11.941, de 2009 (que modificaram o critério de
reconhecimento de receitas, custos e despesas computados na escrituração contábil, para apuração do
lucro líquido do exercício definido no art. 191 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976), não tenham
efeitos para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro
líquido (CSLL) da pessoa jurídica sujeita ao RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, os
métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. O imposto de renda e a contribuição
social diferidos têm a seguinte origem:
controladora
2013
2013

Ativo diferido - não circulante
Prejuízo fiscal e base negativa
Passivo diferido - não circulante
Diferenças temporárias - RTT

1.783

12. imobilizado. Refere-se, basicamente, à usina, linha e subestação da Companhia, que entrou em
operação em novembro de 2008. O imobilizado em curso é representado, principalmente, por estoque
de peças de reposição programada. Os saldos encontram-se representados da seguinte forma:
custo
saldo em 31 de dezembro de 2012
saldo em 31 de dezembro de 2012
Adições
Baixas
Transferências
saldo em 31 de dezembro de 2013
depreciação
saldo em 31 de dezembro de 2012
saldo em 31 de dezembro de 2012
Adições
Baixas
Transferências
saldo em 31 de dezembro de 2013
Valor contábil
Saldo em 31 de dezembro de 2012
Saldo em 31 de dezembro de 2013

Edificações, máquinas equipamen- Ve- móveis imobiliobras vivis e e equipa- tos de infor- ícu- e uten- zado em
benfeitorias
mentos
mática los sílios
curso
9.253
70.367
307 87
229
3.196
9.253
70.367
307 87
229
3.196
102
163
137
32
1.607
(1.241)
277
937
10 (1.225)
9.632
70.226
444 87
271
3.578

total
83.439
83.439
2.041
(1.241)
84.239

(967)
(967)
(348)

(14.700)
(14.700)
(3.451)

(113) (24)
(113) (24)
(47) (17)

(67)
(67)
(23)

(15.871)
(15.871)
(3.886)

(1.315)

(18.151)

(160) (41)

(90)

(19.757)

8.286
8.317

55.667
52.075

194 63
284 46

162
181

3.196 67.568
3.578 64.482

A depreciação é baseada na vida útil ou no prazo de concessão, dos dois o menor, e o cálculo é realizado
pelo método linear utilizando as taxas da ANEEL determinadas pela Resolução Normativa nº 474 de 07 de
fevereiro de 2012. Para a parcela estimada dos investimentos realizados e não amortizados ou depreciados
até o final da concessão, é calculado uma nova taxa de depreciação ou amortização e mensalmente contabilizados em resultado, para ao final da concessão obter valor residual igual a zero. As principais taxas
de depreciação, de acordo com a Resolução ANEEL nº 474 de 7 de fevereiro de 2012, são as seguintes:
Geração
Barramento
Disjuntor
Edificações
Equipamentos da tomada d’água
Estrutura da tomada d’água
Gerador
Reserv., barragens e adutoras
Sistema de comunicação local
Turbina hidráulica
Taxa média depreciação
Geração

13. intangível

custo
saldo em 31 de dezembro de 2012
saldo em 31 de dezembro de 2012
Adições
Baixas
Transferências
saldo em 31 de dezembro de 2013
amortização
saldo em 31 de dezembro de 2012
saldo em 31 de dezembro de 2012
Adições
Baixas
Transferências
saldo em 31 de dezembro de 2013
Valor contábil
Saldo em 31 de dezembro de 2012
Saldo em 31 de dezembro de 2013

14. ativo diferido

Pessoal
Serviços prestados por terceiros
Tributos
Encargos financeiros
Aluguel
Seguros
Material
Outros
Amortização (a)

(%)
administração
2,5 Edificações
3,0 Equipamento geral
3,3 Veículos
3,7
2,9
3,3
2,0
6,7
2,5
Taxa média depreciação
3,3 Administração

(%)
transmissão
3,3 Condutor do sistema
6,3 Equipamento geral
14,3 Religadores

(%)
2,7
6,3
4,0

Taxa média depreciação
7,9 Transmissão

4,3

licenças e software de informática
838
838

direito de uso total
838
838
20
20

20
858

(20)

858

(549)
(549)
(155)

(549)
(549)
(155)

(705)

(705)

288
153

288
153
2013
441
2.693
32
6.329
406
316
25
162
(7.685)
2.719

2012
441
2.693
32
6.329
406
316
25
162
(6.198)
4.206

2013
8.481
20.378
683
29.542

2012
7.251
25.936
2.966
36.153

(a) A Companhia fez a opção, prevista na adoção inicial das novas práticas contábeis, e manteve o ativo
diferido incorrido até o início de suas operações, em 2008, o qual está sendo amortizado no prazo de
7 anos, período do contrato de fornecimento de energia firmado com o único cliente da Companhia.
15. fornecedores. O passivo da Companhia com seus fornecedores é composto como segue:
BR Distribuidora - Take or Pay (a)
BR Distribuidora - Diesel (b)
Outros fornecedores

(a) Diferença entre a quantidade adquirida de diesel pela Companhia e a quantidade mínima obrigatória
de aquisição (“take or pay”) prevista no contrato com a BR Distribuidora S.A. O valor correspondente
está registrado na conta de estoque e ambos sofrem atualização (Nota 9). (b) Refere-se ao valor em aber-
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to com a BR Distribuidora S.A.. O saldo compreende o valor a pagar pela aquisição corrente de diesel
de R$ 6.451 (R$ 6.306, em 31 de dezembro de 2012), acrescido de valores devidos pela aquisição de
diesel no período de novembro de 2009 a abril de 2012, quando a Companhia praticou a glosa de parte
dos valores faturados pela BR Distribuidora S.A. pela diferença entre os preços cobrados e os preços
considerados pela ANEEL, para fins de cálculo do reembolso via CCC (no caso a tabela de pesquisa de
preço feita pela ANP). Sobre tal valor em atraso, ressalta-se o fato de que, em agosto de 2012, a Companhia assinou um contrato de confissão de dívida com BR Distribuidora S.A., onde foi reconhecido
um valor a pagar de montante de R$ 27.380. Neste contrato foi acordado o pagamento de R$ 13.452 em
6 parcelas com fixação do valor de juros em R$ 3.248 (corrigidas mensalmente com base em 105% do
CDI). Tais parcelas já foram efetivas pagas, restando um saldo de R$ 13.928. Também nesse contrato
foi acordado que as condições e encargos sobre o restante do débito somente seriam negociados entre
as partes após o pagamento da sexta parcela. A Companhia já iniciou esta negociação com a BR Distribuidora S.A. com vista à assinatura do respectivo acordo até o final do 1º trimestre de 2014, porém, até
o momento, não houve acordo final quanto ao montante a ser considerado de encargos.
16. provisão para pesquisa & desenvolvimento. O Programa de Pesquisa & Desenvolvimento foi criado pela Lei nº 9.991 de 24 de julho de 2000, com o objetivo de apoiar esforços voltados para a inovação
tecnológica no Brasil, estimulando a criação e a perpetuação de conhecimento no setor de energia elétrica.
No ano de 2008, a ANEEL revisou o Manual de P&D, definindo as novas regras de aplicação obrigatória
de recursos pelas concessionárias, conforme Resolução Normativa nº 316, de 13 de maio de 2008. E
determinou também que as concessionárias definissem um Plano Estratégico de Investimento em P&D
para um horizonte de 5 anos, num prazo de 180 dias a contar da data de publicação do referido Manual
(Maio 2008). A base de cálculo para o P&D é a ROL (Receita Operacional Liquida), sendo a alíquota de
incidência de 1%, com a seguinte destinação do recurso, 40% para o FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia), 20% para o MME (Ministério de Minas e Energia) e 40% para
que a empresa invista em um projeto tecnológico na área de energia, no caso de atraso na transferência ou
uso do recurso, incide multa de 2% e juros de 1% a.m. pro rata e a correção com base na SELIC para os
valores de investimento da Companhia. A provisão da Companhia para P&D está composto como segue:
FNDCT
MME
Recursos Empresa

17. impostos e contribuições a recolher

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL
ICMS
PIS, COFINS, IRRF e CSL
Outros

2013
6
3
1.442
1.451
2013
6
18
48
72

2012
26
13
1.202
1.241
2012
142
445
29
9
136
761

2013
(5.402)
34
(1.837)

2012
10.330
34
3.512

54
(1.783)
33,01

(1.811)
14
1.715
16,61

Em 31 de dezembro de 2013 e de 2012, os tributos calculados sobre o lucro líquido ajustado compreenderam o IRPJ (alíquota de 15% e adicional de 10%) e a CSLL (alíquota de 9%). Em 31 de dezembro
de 2013, a Companhia apresentou prejuízo fiscal e foi calculado o ativo fiscal diferido proporcional às
alíquotas acima mencionadas. A Companhia, em 21 de dezembro de 2010, foi enquadrada através do
Laudo nº 078/2010, no incentivo fiscal regional da área da SUDAM, fundamentado no Artigo 1º. da
Medida Provisória nº 2.199-14/2001, com redação dada pelo Art. 32 da Lei nº 11.196/2005; Decreto nº
4.212/2002 e alterações posteriores e conforme os Art. 5º e 13º Do Regulamento de Incentivos Fiscais
Administrados pela SUDAM - RIFAS, aprovado pela Resolução CONDEL/SUDAM nº 20/2010. Passando assim a ter direito à redução do Imposto sobre Renda e adicionais não-restituíveis, calculados
com base no lucro da exploração (LE), em 75% do valor apurado. A conciliação da despesa calculada
pela aplicação das alíquotas fiscais combinadas e da despesa de imposto de renda e contribuição social
debitada em resultado é demonstrada como segue:
Prejuízo antes do IRPJ/CSLL
Alíquota nominal - %
IRPJ/CSLL à alíquota nominal
Ajustes para obtenção da alíquota efetiva
Redução Benefício SUDAM - 75% IRPJ (Base LE)
Outros
Despesa de imposto de renda e contribuição social corrente
Alíquota efetiva -%

A companhia não fará a opção prevista na MP 627 bem como entendemos que a mesma, para Amapari,
não traz nenhuma alteração fiscal a ser consignada nas Demonstrações financeiras.
18. partes relacionadas. Os principais saldos de ativos e passivos, em 31 de dezembro de 2013 e de
2012, relativos a operações com partes relacionadas, decorrem de transações da Companhia com seus
acionistas, com empresas ligadas e profissionais-chaves da Administração. acionistas. A Companhia
possui como controladora a ENEVA S.A. e como acionista não controlador a Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S.A. - Eletronorte. empresas ligadas. A Companhia não possui saldo de ativo com
partes relacionadas, porém os saldos de passivos em 31 de dezembro de 2013, relativos a operações
com partes relacionadas, estão representados da seguinte forma:
Passivo não circulante
Serviços realizados pela empresa ligada
EBX Investimentos Ltda.

2013

2012

52

56

Resultado partes relacionadas
EBX Investimentos Ltda.

2013
225

2012
478

Os saldos de resultados em 31 de dezembro de 2013 e 2012 relativos a operações com partes relacionadas estão representados da seguinte forma:
Remuneração dos membros do conselho de administração. Os montantes referentes à remuneração anual do Conselho de Administração estão apresentados abaixo:
2013
2012
Benefícios de curto prazo
Salários
53
Abaixo os montantes de remuneração anual individual mínima, média e máxima do Conselho de Administração, em R$ mil:
Conselho Administração
Diretores
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2013
2012
mínima média máxima mínima média máxima
2,5 * 2,5 *
2,5 *

* Remunerações bimestrais. A remuneração dos administradores da Companhia foi efetuada pela Controladora, ENEVA S.A., considerando a administração comum entre as empresas.
19. contingências. A Companhia não é parte de ações judiciais cíveis, trabalhistas ou tributárias avaliadas pelos assessores jurídicos como sendo de risco provável de perda, e consequentemente não constituíram provisão para contingências. A Companhia é parte de ações judiciais fiscais e trabalhistas, no
montante de R$ 13.474, avaliado pelos assessores jurídicos como sendo de risco possível de perda, para
as quais a Administração julga não ser necessária a constituição de qualquer provisão. As principais
causas cuja classificação é possível de perda são causas de natureza tributárias.
20. patrimônio líquido. (a) capital social. O capital social da Companhia, em 31 de dezembro de 2013
e de 2012, corresponde a R$ 84.761, sendo composto por 84.761.451 ações ordinárias, assim distribuídas:

acionistas
ENEVA S.A.
Centrais Elétricas do Norte do
Brasil S.A.- Eletronorte

2013
43.228.340

%
2012
%
51,00 43.228.340 51,00

41.533.111 49,00 41.533.111 49,00
84.761.451 100,00 84.761.451 100,00

(b) Reserva de incentivo fiscal. A partir do disposto na Lei Complementar 124/2007 e no uso das atribuições que lhe conferem o inciso VI do Art. 21 do Decreto nº 6.218/2007, a Companhia utilizou o Laudo
Constitutivo nº 078/2010 para efetuar redução de 75% do Imposto de Renda sobre a renda e adicionais
não-restituíveis, calculados com base no lucro da exploração. O saldo em 31 de dezembro de 2013 é de
R$ 6.529 (R$ 6.529, em 31 de dezembro de 2012). (c) Reserva legal. A Companhia apurou lucro no
exercício findo em 31 de dezembro de 2012, constituindo a partir deste Reserva Legal, conforme previsto
no Art.193 da Lei nº 6.404/76, devendo a mesma ser constituída com a destinação de 5% do lucro líquido
do exercício. O saldo em 31 de dezembro de 2013 é de R$ 1.418 (R$ 1.418, em 31 de dezembro de 2012).
Este valor é constituído obrigatoriamente, pela Companhia, até que seu valor atinja 20% do capital social,
quando então deixará de ser acrescida. O uso da Reserva Legal está restrito a compensação de prejuízos
e ao aumento de capital social de acordo com o parágrafo único do Art. 189 da Lei nº 6.404/76. (d) dividendos e reserva de retenção de lucros. Em 20 de dezembro de 2012 por meio de Assembleia Geral a
Companhia decidiu deliberar dividendos no montante de R$ 4.000 e determinou que, caso o valor do lucro
no exercício findo em 31 de dezembro de 2012 passível de distribuição fosse superior a este montante, o
mesmo seria destinado a Reserva de Retenção de Lucros. A Companhia apurou em 31 de dezembro de
2012 lucro passível de distribuição no montante de R$ 6.464, do qual R$ 2.464 foi destinado à Reserva
de Retenção de Lucros no Patrimônio Líquido. Em 28 de março de 2012 por meio de Assembleia Geral a
Companhia decidiu deliberar a destinação dos lucros de 2011 não distribuídos e classificados como dividendos adicionais propostos, no montante de R$ 10.560 para constituição de Reserva de Retenção de Lucros no Patrimônio Líquido. Em 26 de março de 2013, a Companhia no uso de suas atribuições, deliberou
o pagamento de dividendos no montante de R$ 4.000. A formação dos saldos de dividendos é como segue:
2013
4.000

Saldos no início do período
Dividendos declarados
Dividendos pagos no período
Saldos no final do período

(4.000)

2012
4.631
4.000
(4.631)
4.000

(e) lucro por ação. A Companhia não possui itens de diluição do lucro, portanto o lucro diluído é
exatamente igual ao lucro básico.
2013
2012
(3.619)
8.615
84.761.451 84.761.451
(0,042)
0,102

Lucro líquido/(prejuízo) no exercício
Quantidade de ações
Lucro básico e diluído por ação

21. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos. A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A Administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar a liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições vigentes
no mercado. A Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer
outros ativos de risco. Os resultados obtidos com estas operações estão condizentes com as políticas e
estratégias definidas pela Administração da Companhia. Os valores de realização estimados de ativos
e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações disponíveis no
mercado e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, considerável julgamento foi requerido
na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada.
Como consequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão
ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter um
efeito material nos valores de realização estimados. instrumentos não-derivativos. O quadro abaixo
apresenta todas as operações de instrumentos financeiros não derivativos contratados assim como os
respectivos valores justos calculados pela Companhia.
Instrumentos financeiros
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Subsídio a receber CCC
Passivos
Fornecedores
Partes relacionadas

Valor
justo

2013
custo
amortizado

total

Valor
justo

2012
custo
amortizado

total

9.791
-

9.472
30.802

9.791
9.472
30.802

10.514
-

9.109
42.178

10.514
9.109
42.178

-

29.541
52

29.541
52

-

36.153
56

36.153
56

A Companhia não opera com derivativos em 31 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2012. (a)
caixa e equivalentes de caixa. Os saldos em contacorrente, mantidos em bancos têm seus valores de
mercado idênticos aos saldos contábeis. Para as aplicações financeiras, o valor de mercado foi apurado com base nas cotações de mercado desses títulos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012. As aplicações financeiras são mantidas em fundo exclusivo administrado por instituição financeira cuja carteira
é composta principalmente por Cédulas de Créditos Bancários - CDBs e operações compromissadas
emitidas por empresas e instituições financeiras de primeira linha, todos vinculados a taxas pós-fixadas
e com rentabilidade média no ano de 101,7% (taxa nominal na curva). Estes saldos estão classificados
como valor justo através do resultado, conforme CPC38- Instrumentos Financeiros: Reconhecimento, Mensuração, aprovado pela Deliberação CVM nº 604/09. (b) contas a receber de clientes e
subsidio a receber - ccc. Estes saldos estão classificados como empréstimos e recebíveis e se encontram reconhecidos pelo seu custo amortizado, conforme CPC38. (c) fornecedores e antecipação
de ccc. Estes saldos estão classificados como passivo financeiro não mensurado ao valor justo e se
encontram reconhecidos pelo seu custo amortizado, conforme CPC38. (d) transações com partes
relacionadas. Estes saldos estão classificados como ativos e passivos financeiros não mensurados ao
valor justo e se encontram reconhecidos pelo seu custo amortizado, conforme CPC38. Gerenciamento de riscos. As operações da Companhia estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos: Risco
de crédito. Decorre da possibilidade da Companhia sofrer perdas decorrentes de inadimplência de
suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Para mitigar esses riscos, a Companhia adota como prática a análise das situações financeira e
patrimonial de suas contrapartes, assim como acompanhamento permanente das posições em aberto.
quadro de risco de crédito
Posições representativas do risco de crédito
Caixa de equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Subsídio a receber - CCC

2013

2012

9.791 10.514
9.472 9.109
30.802 42.178

A Companhia adota ainda como prática a análise de rating das instituições financeiras participantes do sistema bancário brasileiro, por intermédio de relatórios de crédito disponibilizados pelo
“Sistema de Classificação de Risco Bancário”-Risk Bank, que tem por objetivo classificar e acompanhar sistematicamente o risco e o desempenho de cada banco. Visando gerenciar o risco em
níveis adequados, a Companhia adota uma política corporativa de alocação criteriosa de seu caixa
em instituições financeiras de primeira linha, respeitando-se limites percentuais de aplicação por
instituição e limites percentuais em relação ao patrimônio líquido destas instituições, adotando
inclusive uma postura mais defensiva do que aquela sugerida pelo Risk Bank.
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Quadro de classificação de risco “IndiceRiskbank”
Banco
Itaú Unibanco

índice RisKbank®
2013
11,88

Classificação de risco
Baixo risco para longo prazo

23. custos e despesas por natureza. custos da operação

2012
11,25

(1) ORISKbank®- Sistema de Classificação de Risco Bancário - é um produto que tem como objetivo classificar e acompanhar sistemicamente o risco e a performance das instituições financeiras
no Brasil, tornando-se uma ferramenta eficiente para identificar possíveis problemas nas áreas mais
sensíveis dos bancos. O RISKbank® desenvolveu há mais de dez anos uma metodologia avançada de mensuração de risco bancário, que envolve tanto a tradicional análise quantitativa como a
qualitativa (texto de natureza pública apresentado no site da ferramenta: http://www.riskbank.com.
br). (2) Dados apresentados com defasagem de três meses. Risco de liquidez. Risco de liquidez
é o risco de que a Companhia poderá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro
ativo financeiro. A abordagem da Companhia na administração da liquidez é de garantir, o máximo
possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob
condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar sua reputação e a do grupo. Os valores reconhecidos em 31 de dezembro de 2013, incluindo a estimativa
de pagamentos futuros de juros, sendo o montante de caixa disponível suficiente para cobrir essas
obrigações, se apresentam conforme quadro abaixo:

Passivos
Fornecedores
Partes relacionadas

até
6 meses

de 6 a
12 meses

29.542
52

-

2013
de 1 a
2 anos
-

de 2 a
5 anos

mais de
5 anos

total

-

-

29.542
52

Risco de estrutura de capital (ou risco financeiro). Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e retenção de lucros) e capital de terceiros que a Companhia faz para financiar suas
operações. Para mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo médio ponderado do capital,
a Companhia monitorapermanentemente os níveis de endividamento de acordo com os padrões de
mercado. A Companhia não identificou riscos de mercado relevantes pela Administração que sejam
passíveis de divulgação de análise de sensibilidade nos termos da Instrução CVM 475/08. Valor justo
hierárquico. Existem três tipos de níveis para classificação do valor justo referente a instrumentos
financeiros, sendo que a hierarquia fornece prioridade para preços cotados não ajustados em mercado
ativo referente a ativos ou passivos financeiros. A classificação dos Níveis Hierárquicos pode ser
apresentada conforme exposto abaixo: • Nível 1. Dados provenientes de mercado ativo (preço cotado
não ajustado) de forma que seja possível acessar diariamente inclusive na data da mensuração do valor justo. • Nível 2. Dados diferentes dos provenientes de mercado ativo (preço cotado não ajustado)
incluídos no Nível 1, extraído de modelo de precificação baseado em dados observáveis de mercado.
• Nível 3. Dados extraídos de modelo de precificação baseado em dados não observáveis de mercado.
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa

2013
Valor justo nível
9.791

1

total

Valor justo

2012
nível

total

9.791

10.514

1

10.514

2013
43.299

2012
42.751

Ressaltamos que não foram observados instrumentos financeiros classificados como Nível 3 durante
o exercício em análise e que não ocorreram transferências de níveis para este mesmo exercício.
22. Receita operacional. A conciliação entre a receita bruta para fins fiscais e a receita apresentada
na demonstração de resultado do período é como segue:
Receita bruta fiscal
Menos
Impostos sobre vendas
Total da receita contábil
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(4.378) (4.344)
38.921 38.407

Despesas com pessoal
Serviços de terceiros
Material
Insumos
Subsídios - CCC
Depreciação e amortização
Outras despesas

2013
(4.614)
(2.833)
(991)
(73.502)
69.182
(5.503)
(471)
(18.732)
2013

despesas (receitas) operacionais
Despesas com pessoal
Serviços de terceiros
Depreciação e amortização
Baixa projeto PHC Capivara
Baixa CCC (nota 10)
Outras receitas
Outras despesas

(648)
(773)
(30)
(24.617)

2012
(Reclassificado)
(3.782)
(5.590)
(1.101)
(67.887)
58.936
(5.639)
(525)
(25.588)
2012
(Reclassificado)
(682)
(922)
(28)
(1.248)
229
(171)
(2.822)

(150)
(26.218)

24. Resultado financeiro. A composição do resultado financeiro da Companhia é demonstrada
como segue:
Receitas financeiras
Rendas de aplicações financeiras
Outros
Despesas financeiras
Juros
Despesas bancárias
Multas
Outros

2013

2012

786
28
814
2013

2.235
156
2.391
2012

(7)
(57)
(76)
(47)
(187)

(1.112)
(6)
(681)
(259)
(2.058)

25. compromissos assumidos. Os principais compromissos assumidos junto a fornecedores de bens
e serviços são:
objeto do contrato
Serviço e sistemas
Serviço de transporte
Serviço administrativo
Venda de energia
Serviços de manutenção

assinatura
09/11/2009
21/05/2013
21/05/2013
17/03/2009
04/11/2013

Vigência
05/04/2013
31/08/2014
31/08/2014
31/12/2015
04/11/2014

contratado
861
695
571
Indeterminado
1.200
2.465

saldo do contrato
2013
2012
208
444
357
128.866
161.920
1.200
130.866
161.920

26. cobertura de seguros. A Companhia em conjunto com as empresas do GrupoENEVA, do qual faz
parte, adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza
de sua atividade.As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da
auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. A Companhia
considera que a cobertura de seguros é consistente com as outras empresas de dimensão semelhante
operando no setor. Em 31 de dezembro 2012 e 31 de dezembro de 2013, as coberturas de seguros eram:
Danos materiais
Responsabilidade civil

2013
99.376
113,500

2012
99.396
40.000
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paReceR do conselHo fiscal
O Conselho Fiscal da Amapari Energia S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 08.815.601/0001-64, no exercídocumentos retratam adequadamente a situação financeira e patrimonial da Companhia e, recomenda
cio de suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame das Demonstrações Finanque o citado documento seja submetido à deliberação dos Senhores Acionistas, na Assembleia Geral
ceiras, complementadas pelas Notas Explicativas, Relatório da Administração, referentes ao exercício
Ordinária. Rio de Janeiro, 26 de março de 2014.
social findo em 31.12.2013, com base nestes exames e a luz do Relatório dos Auditores Independentes,
Aureliano Diniz Moreira, Membro do Conselho Fiscal;
emitido pela PricewaterhouseCoopers - PwC, em 24.02.2014, sem ressalva, sem ênfase, conclui-se
Augusto Cezar Barros Negreiros, Membro do Conselho Fiscal;
que, observados os aspectos enfatizados pelos Auditores Independentes, conforme mencionado, os
Isolda Maciel Almeida, Membro do Conselho Fiscal.
RelatóRio dos auditoRes independentes soBRe as demonstRações financeiRas
Aos Administradores e Acionistas Amapari Energia S.A.. Examinamos as demonstrações financeiras da
auditoria inclui também a avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
Amapari Energia S.A. (a “Companhia”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações
2013 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas
para fundamentar nossa opinião. opinião. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas
explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras A administração
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Amapari
da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras
Energia S.A. em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. outros assuntos.
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, indepenauditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior. O exame das demonstrações financeiras do
dentemente se causada por fraude ou por erro. Responsabilidade dos auditores independentes. Nossa
exercício findo em 31 de dezembro de 2012, preparadas originalmente antes das reclassificações descritas na
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa
Nota 3.1, foi conduzido sob a responsabilidade de outros auditores independentes, que emitiram relatório de
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas reauditoria, com data de 07 de março de 2013, sem ressalvas. Como parte de nosso exame das demonstrações
querem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o
financeiras de 2013, examinamos também as reclassificações descritas na Nota 3.1 que foram efetuadas
objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
para alterar as demonstrações financeiras de 2012, apresentadas para fins de comparação. Em nossa opinião,
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito
tais reclassificações são apropriadas e foram corretamente efetuadas. Não fomos contratados para auditar,
dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados
revisar ou aplicar quaisquer outros procedimentos sobre as demonstrações financeiras da Companhia refedependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrarentes ao exercício de 2012 e, portanto, não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre as
ções financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
demonstrações financeiras de 2012 tomadas em conjunto. Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2014
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações
PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes
financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstânCRC 2SP000160/O-5 “F” RJ
cias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma
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