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SEÇÃO III 

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 001.000.372/2014; Favorecido: VANDEILSON SOARES NERI; Valor: R$ 7.900,56 
(Sete mil, novecentos reais e cinquenta e seis centavos), Objeto: Capacitação de Servidores 
– Câmara Legislativa do Distrito Federal – Plano Piloto; Amparo Legal: art. 25, inciso II, da 
Lei nº 8.666/93; Autorização da Despesa: em 31/03/2014, pelo Ordenador de Despesa, Ge-
orge Alexander Contarato Burns; Ratificação: em 31/03/2014 pelo Secretário Geral, George 
Alexander Contarato Burns.

PODER EXECUTIVO

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014.
O Pregoeiro da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP no uso das atribuições que lhe 
confere a Portaria nº 99/2014-PRESI, comunica a realização do seguinte certame: 
Processo: 111.005.470/2013
Modalidade/número Pregão Presencial nº 01/2014.
Tipo Menor Preço por Lote.

Objeto:
Contratação de Aquisição de Aquisição de Material de Limpeza e 
Produção de Higienização para reposição de estoque da TERRA-
CAP, para o Sistema de Registro de Preços.

Valor estimado (R$): R$ 31.370,00

Dotação Orçamentária:

Programa Orçamentário 23.122 6004 8517 0114 – Manu-
tenção de serviços administrativos gerais da Companhia 
Imobiliária de Brasília, Elemento 3390.30– Material de 
Consumo, Subelemento 22 – Material de Limpeza e Produção 
de Higienização. 

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses
Data/hora de abertura: 15/04/2014 às 10:00 horas.
Contatos: Fone/fax (61) 3342-2371 e fone: (61) 3342-1628.

Local de realização: SAM Bloco F, Edifício Sede Terracap, sala 27, subsolo, CEP: 
70.620-000 - Brasília-DF.

Retirada do Edital e anexos:

Gratuitamente no sitio da Terracap www.terracap.df.gov.br na seção 
licitações compras/serviços, ou de forma impressa no endereço acima 
com o custo reprográfico de R$ 0,20 (vinte centavos) por página, pagável 
exclusivamente por guia de recolhimento no Banco de Brasília- BRB.

Brasília/DF, 02 de Abril de 2014.
GLAUBEER TEODORO FARIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2014
O Pregoeiro da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP no uso das atribuições que lhe 
confere a Portaria nº 99/2014-PRESI, comunica a realização do seguinte certame: 
Processo: 111.005.471/2013
Modalidade/número Pregão Presencial nº 05/2014.
Tipo Menor Preço por Lote.

Objeto:
Contratação de Aquisição de materiais de consumo para atender 
o fornecimento da demanda de materiais de informática da TER-
RACAP, para o Sistema de Registro de Preços.

Valor estimado (R$): R$ 51.132,80

Dotação Orçamentária:

Programa Orçamentário 23.122 6004 8517 0114 – Manutenção 
de serviços administrativos gerais da Companhia Imobiliária de 
Brasília, Elemento 3390.30– Material de Consumo, Subelemento 
00 – Material de Consumo. 

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses
Data/hora de abertura: 24/04/2014 às 10:00 horas.
Contatos: Fone/fax (61) 3342-2371 e fone: (61) 3342-1628.

Local de realização: SAM Bloco F, Edifício Sede Terracap, sala 27, subsolo, CEP: 
70.620-000 - Brasília-DF.

Retirada do Edital e anexos:

Gratuitamente no sitio da Terracap www.terracap.df.gov.br na seção 
licitações compras/serviços, ou de forma impressa no endereço 
acima com o custo reprográfico de R$ 0,20 (vinte centavos) por 
página, pagável exclusivamente por guia de recolhimento no Banco 
de Brasília- BRB.

Brasília/DF, 02 de Abril de 2014.
GLAUBEER TEODORO FARIA

CASA CIVIL

COORDENADORIA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014.

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA, torna sem efeito a publicação referente 
ao aviso de licitação da Tomada de Preços nº 01/2014, publicado no DODF nº 66, de 02 de abril 
de 2014, pagina 79, seção 03.

Brasília/DF, 02 de abril de 2014.
ARI DE ALMEIDA

Administrador Regional

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2014.

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA, por meio da Comissão de Licita-
ção, designada pela ordem de serviço nº 193 de 13/11/2013, publicada no DODF nº 240 de 
14/11/2013, TORNA PÚBLICO, que irá REPETIR, no dia 16 de abril de 2014 no auditório 
do Edifício Sede, às 09h00minh, a Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 02/2014, 
processo 138.000.226/2013, em virtude da primeira licitação ter sido declarada DESERTA. A 
Licitação será no regime de execução de Empreitada por Preço global – do tipo Menor Preço, 
na forma de execução indireta, objetivando selecionar e contratar empresas de engenharia para 
execução da obra descriminada a seguir: REVITALIZAÇÃO DA VIA “O”-2 COM A EXE-
CUÇÃO DE CALÇADAS, MEIOS FIOS, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, PISO TÁTIL, 
INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS E PLANTIO DE GRAMA, Setor “O”, CEILÂNDIA-DF, com 
valor estimado em R$ 348.942,85 (Trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois 
reais e oitenta e cinco centavos) com prazo de 90 dias para execução. Os recursos financeiros 
correrão por conta da seguinte Unidade Orçamentária: - Unidade Orçamentária: 09.111 – Fonte 
de Recursos: 100 – Função: 15 – Sub-função: 451 - Programa: 6208 – Projeto/Denominação: 
15.451.6208.1110.1767 – Execução de Obras de Urbanização – Ceilandia - Elemento de 
Despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações. O Edital, Anexos, análise de documentação e outros 
esclarecimentos encontram-se à disposição das Empresas interessadas até o dia 14/04/2014, na 
sala 20 do Edifício Sede da Administração Regional de Ceilândia, na QNM 13 Modulo “B”, 
Ceilândia Sul, nos horários de 8:30hs às 11:00hs e das 14:30hs às 17:00hs de segunda-feira à 
sexta-feira, devendo os interessados apresentarem um pen drive ou Cd para armazenamento 
dos dados. Contato nos telefones 3471-9858/3471-9857.

Brasília/DF, 31 de março de 2014.
ARI DE ALMEIDA

Administrador Regional

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2013, 
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002 – PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

Processo: 137.001.028/2013. Partes: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ E GABA 
INCORPORADORA LTDA-EPP. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação 
do prazo de execução da obra, referente ao contrato nº 21/2013 RA-X, por mais 60 (ses-
senta) dias, período compreendido de 07/02/2014 à 07/04/2014. Fundamento Legal: alínea 
II, parágrafo 1º, art. 57 da Lei nº8.666/93. Prazo de Vigência: O presente Termo Aditivo 
entrará em vigor na data de sua assinatura. Data da Assinatura: 06 de Fevereiro de 2014. 
Signatários: Pelo Distrito Federal, CARLOS NOUGUEIRA DA COSTA, na qualidade de 
Administrador Regional do Guará. Pela Contratada, LUCIANA FARIAS DE SOUSA, na 
qualidade de Sócia-Gerente.

EXTRATO DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 01/2014,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.

Processo Nº 137.000.105/2014. Das Partes: DF/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ 
– RA X e SETE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA. Fundamento Legal: O presente 
contrato obedece aos termos do Edital de Convite nº 01/2014 (fls. 19/44) e da Proposta de 
fls. 103/108 e da Lei nº 8.666/93. Objetivo: O Contrato tem por objetivo a execução da (s) 
obra (s) de SUBSTITUIÇÃO DE 328 PLACAS DE ENDEREÇAMENTO EM DIVERSOS 
LOCAIS DO GUARÁ, consoante especifica do Edital de Convite nº 01/2014 (fls. 19/44) e da 
Proposta de fls. 103/108, que passam a integrar o presente Termo. O Valor total do contrato 
é: R$ 146.937,38 (Cento e quarenta e seis mil, novecentos e trinta e sete reais e trinta e oito 
centavos). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 09.112. Programas de Trabalho: 
15.451.6208.1110.1775. Natureza da Despesa: 449051. Fonte de Recursos: 100. O total dos 
empenhos e de R$ 146.937,38 (Cento e quarenta e seis mil, novecentos e trinta e sete reais e 
trinta e oito centavos), conforme as Nota de Empenho nº 2014NE00106, emitida em 25/03/2014, 
sob o Evento: 400091. Modalidade: Global. Vigência: O prazo de Vigência do contrato será 
de 150 (cento e cinquenta) dias, contando a partir da data de sua assinatura; Data da Assi-
natura: 28 de Março de 2014. Signatários: Pelo Administrador do Distrito Federal CARLOS 
NOGUEIRA DA COSTA e pela Contratada, FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA, na 
qualidade de Sócio-Gerente.
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ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2014, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 12/2002.
PROCESSO Nº 142.000.298/2012. PARTES: DF/RA-XII e CORDAN COMERCIO DE AR-
TIGOS DE MOBILIDADE SOCIAL LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
na contratação de serviços de confecção de placas de endereçamento em diversos locais 
de Samambaia. Fundamento Legal na Lei 8.666/93 e suas alterações. Data da assinatura: 
01/04/2014. Vigência do Contrato: O contrato terá vigência de 120 (Cento e vinte) dias a 
partir da data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF a expensas da Adminis-
tração. Valor: R$ 516.425,70 (Quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e vinte e cinco reais 
e setenta centavos), recursos esses procedentes do orçamento do Distrito Federal para o 
corrente exercício, Lei nº 5.011/2012, de 28 de dezembro de 2012. Dotação Orçamentária: 
PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.6208.1110.9662; FONTE DE RECURSOS 100; 
CÓDIGO U.O 09114; NATUREZA DA DESPESA 449051; NOTA DE ENPENHO de nº 
2014NE00117 no valor de R$ 516.425,70 (Quinhentos e dezesseis mil quatrocentos e vinte 
e cinco reais e setenta centavos), emitida em 01/04/2014; MODALIDADE: Global; SIG-
NATÁRIOS: pelo Distrito Federal, RISOMAR DA SILVA CARVALHO, na qualidade de 
Administrador Regional e pela contratada, JEFFERSON DA SILVA DANTAS, na qualidade 
de representante legal da Empresa.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 302.000.085/2014; Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/
OCTOGONAL; Assunto: Participação em Curso de Capacitação de Servidores. Ratifico, nos 
termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para que adquira a eficácia ne-
cessária, a Inexigibilidade de Licitação de que trata o presente processo, com fulcro no inciso 
I, do artigo 25, da mencionada Lei, conforme justificativa constante dos autos em epígrafe, em 
favor de EVOLUÇÃO CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS, 
TREINAMENTO E PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS LTDA-ME, nos valores de R$ 
11.522,58 (onze mil quinhentos e vinte e dois reais e cinqüenta e oito centavos), 2014NE000053. 
Publique-se retornando o processo para o DAG-RAXXII. Em 1º de abril de 2014. Marcelo 
Ciciliano, Administrador Regional.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2014, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 07/2002.
Processo nº 480.000415/2013; Fundamentação Legal: Pregão Eletrônico nº 25/2014-SU-
LIC/SEPLAN; Partes: DF/STC X Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Infor-
mática Ltda.; Objeto: aquisição de licenças de software Microsoft; Dotação orçamentária: 
Unidade Orçamentária: 45101; Programa de Trabalho: 04126600325570010; Natureza 
da Despesa: 339030; Fonte de Recursos: 100; Nota de Empenho: 2014NE00114; Valor: 
R$ 728.514,05 (setecentos e vinte e oito mil, quinhentos e quatorze reais e cinco cen-
tavos); Vigência: 90 dias, a contar da assinatura; Assinatura: 25/03/2014; Signatários: 
pela STC, Mauro Almeida Noleto, Secretário de Estado; pela Allen Rio, Ricardo da 
Silva Podda Junior, Procurador.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA  
E DESENVOLVIMENTO RURAL

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL

RETIFICAÇÃO
No extrato contratual publicado no DODF nº 65, de 1º de abril de 2014, página 39, processo 
072.000065/2014, ONDE SE LÊ: “...Objeto: Contratação de Eventos para a EMATER-DF...”, 
LEIA-SE: “...Contratação de unidade móvel (caminhão) para eventos...”; ONDE SE LÊ: “...
Assinatura: 11/02/2014...”, LEIA-SE: “...07/02/2014...”.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22/2011.
Processo: 071.000135/2011. 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 
NIELSON RAPOSO SOARES - ME, tendo por objeto a prorrogação do prazo de entrega 
do objeto do contrato de prestação de serviços nº 022/2011, pelo período de 60(sessenta) 
dias, contrato que pretende a prestação de serviço de elaboração, modificação e aprovação 
dos projetos executivos para interligação dos pavilhões B7.1/ B7.2/ B7.3/ B7.4 e expansão 
do B7.3A. Data da Assinatura: 10 de março de 2014. Pela CEASA/DF: Wilder da Silva 
Santos - Presidente. Pela Empresa NIELSON RAPOSO SOARES - ME: Nielson Raposo 
Soares, na qualidade de representante legal.

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012.
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO

O PRESIDENTE DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- 
CEASA/DF, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital de Concurso Público 
nº 001/2012-CEASA/DF, torna público que CONVOCA o candidato, aprovado no Concur-
so Público para o emprego/especialidade abaixo relacionados, para comparecer à sede da 
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal – CEASA/DF, SIA SUL Trecho 10 Lote 05, 
Brasília/DF, no período de: 04/04/2014 a 10/04/2014, de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e 
das 13 às 17 horas, para tratar de assunto referente à sua contratação. Caso o candidato não 
compareça no período estabelecido, será considerada a desistência tácita do respectivo em-
prego/especialidade. O candidato convocado, na seguinte ordem, cargo/ocupação, inscrição, 
nome, classificação. 1. Economista –207012530 – RAFAEL MARQUES DE CAMARGOS; 
7º. Brasília (DF), 02 de abril de 2014.

WILDER DA SILVA SANTOS

RETIFICAÇÃO
No Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2014, publicado no DODF nº66, de 02 de abril 
de 2014, ONDE SE LÊ: “...extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2014...”, LEIA-SE: 
“...extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2013...”. Brasília-DF, 02 de abril de 2014. 
Wilder da Silva Santos – Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

DEMONSTRATIVO DE GASTOS EFETIVOS COM PUBLICIDADE 
DE UTILIDADE PÚBLICA E DE INTERESSE INSTITUCIONAL

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDE-
RAL, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao disposto no art. 22, § 2º da Lei Orgânica 
do Distrito Federal; Lei nº 3.184, de 29 de agosto de 2003 e art. 16 da Lei nº 12.232, de 29 de 
abril de 2010, TORNA PÚBLICO os gastos efetivos com publicidade de utilidade pública e de 
interesse institucional, realizados no primeiro trimestre de 2014:
1. Gastos com Restos a Pagar Processados de 2013:

Serviço mídia Agência subcontratado  Líquido Pagtº
veiculação alternativa cca ws painéis 5.642,07 15/01/2014

alternativa Total 5.642,07 
veiculação internet propeg blog gilberto amaral 13.821,67 15/01/2014
veiculação internet propeg site acontecebrasilia 3.949,05 15/01/2014
veiculação internet propeg site globo.com 12.002,25 15/01/2014

internet Total 29.772,97 
veiculação jornal agnelo alô brasilia 27.417,69 15/01/2014
veiculação jornal propeg aqui df 22.647,80 15/01/2014
veiculação jornal agnelo aqui df 22.647,80 15/01/2014
veiculação jornal propeg Coletivo 21.215,28 15/01/2014
veiculação jornal agnelo Coletivo 21.215,28 15/01/2014
veiculação jornal propeg correio braziliense 58.202,22 15/01/2014
veiculação jornal cca correio braziliense 157.146,01 15/01/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense 58.202,22 15/01/2014
veiculação jornal propeg correio braziliense 90.795,48 15/01/2014
veiculação jornal cca df – goiás 4.701,25 15/01/2014

jornal Total 484.191,02 
veiculação rádio cca 104 fm 12.437,15 15/01/2014
veiculação rádio cca 104 fm 2.792,54 15/01/2014
veiculação rádio propeg 104 fm 6.696,93 15/01/2014
veiculação rádio propeg 104 fm 5.740,22 15/01/2014
veiculação rádio cca a voz do povo 814,63 15/01/2014
veiculação rádio propeg Aleluia 3.159,24 15/01/2014
veiculação rádio cca Aleluia 7.945,11 15/01/2014
veiculação rádio propeg Aleluia 3.817,41 15/01/2014
veiculação rádio cca Aleluia 3.666,97 15/01/2014
veiculação rádio cca antena 1 12.791,63 15/01/2014
veiculação rádio cca antena 1 2.755,12 15/01/2014
veiculação rádio agnelo atividade fm 11.699,05 15/01/2014
veiculação rádio agnelo atividade fm 220.179,29 15/01/2014
veiculação rádio cca atividade fm 90.882,31 15/01/2014
veiculação rádio cca band News 23.529,75 15/01/2014
veiculação rádio cca capital am 1.624,75 15/01/2014
veiculação rádio cca Cbn 23.762,00 15/01/2014
veiculação rádio cca Cbn 2.437,13 15/01/2014
veiculação rádio cca clube fm 24.961,84 15/01/2014
veiculação rádio agnelo clube fm 26.486,36 15/01/2014
veiculação rádio cca jk fm 14.759,57 15/01/2014
veiculação rádio cca jovem pan fm 53.757,85 15/01/2014
veiculação rádio cca jovem pan fm 7.236,63 15/01/2014
veiculação rádio agnelo jovem pan fm 10.854,94 15/01/2014
veiculação rádio cca mix fm 14.845,14 15/01/2014
veiculação rádio cca nova brasil fm 12.672,46 15/01/2014
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veiculação rádio propeg Progr. df alerta/clube fm 4.019,57 15/01/2014
veiculação rádio cca transamérica 11.798,50 15/01/2014
veiculação rádio propeg transamérica 3.267,28 15/01/2014

rádio Total 621.391,35 
VEICULAÇÃO TOTAL GERAL 1.140.997,41 

Serviço mídia Agência subcontratado  Líquido Pagtº
produção adesivos propeg teck comunicação 3.465,60 15/01/2014

teck comunicação Total 3.465,60 
produção filme propeg conecta comunicação 311.260,00 15/01/2014
produção filme propeg conecta comunicação 271.860,00 15/01/2014
produção filme propeg conecta comunicação 311.260,00 15/01/2014
produção filme propeg conecta comunicação 311.260,00 15/01/2014

conecta comunicação Total 1.205.640,00 
produção filme propeg canto cerrado 261.570,71 15/01/2014
produção filme propeg canto cerrado 261.570,71 15/01/2014
produção filme propeg canto cerrado 261.570,71 15/01/2014
produção filme propeg canto cerrado 261.570,71 15/01/2014
produção filme propeg canto cerrado 261.570,71 15/01/2014
produção filme propeg canto cerrado 261.570,71 15/01/2014
produção filme propeg canto cerrado 261.570,71 15/01/2014

canto cerrado Total 1.830.994,97 
produção lonas cca mp letreiros 2.000,70 15/01/2014

mp letreiros Total 2.000,70 
produção pesquisa propeg exata op 134.658,70 15/01/2014

exata op Total 134.658,70 
Produção Total Geral 3.176.759,97 

Serviço mídia Agência subcontratado  Líquido Pagtº
legal jornal cca brasil econômico 14.808,93 16/01/2014
legal jornal cca brasil econômico 10.577,81 16/01/2014

brasil econômico Total  25.386,74 
legal jornal cca correio braziliense 2.649,53 16/01/2014
legal jornal cca correio braziliense 3.179,44 16/01/2014
legal jornal cca correio braziliense 3.444,40 21/01/2014

correio braziliense Total  9.273,37 
legal jornal cca de brasilia 1.320,11 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.584,13 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.936,17 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.584,13 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.188,10 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.320,11 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.320,11 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 2.772,24 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 4.048,34 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 3.520,30 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.716,14 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.716,14 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.848,16 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 2.112,18 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 5.940,49 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.848,16 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 2.244,19 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 2.112,18 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 3.872,32 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.980,16 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.584,13 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.584,13 16/01/2014

legal jornal cca de brasilia 3.872,32 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.584,13 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 2.772,24 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 2.508,21 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.980,16 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 2.772,24 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.716,14 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 2.640,22 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.188,10 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.848,16 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 2.376,20 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 2.376,20 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.188,10 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.980,16 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.980,16 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.848,16 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 3.564,30 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 2.508,21 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 4.356,37 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia  660,05 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.320,11 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.320,11 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.320,11 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.320,11 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 3.344,28 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 2.508,21 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 2.904,24 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.188,10 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.320,11 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 6.160,52 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 3.168,27 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.188,10 20/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.584,13 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 2.772,24 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.716,14 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.980,16 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 2.640,22 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 3.168,27 21/01/2014
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legal jornal cca de brasilia 660,05 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.980,16 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 4.752,40 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.716,14 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.188,10 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.716,14 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.584,13 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 3.696,31 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 6.380,53 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.716,14 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 2.376,20 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.716,14 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.320,11 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.848,16 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.980,16 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 2.508,21 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.584,13 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 2.376,20 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 3.872,32 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 16/01/2014
legal jornal cca de brasilia 3.520,28 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 16/01/2014

de brasilia Total  279.071,07 
legal jornal cca o estado de são paulo 5.592,95 16/01/2014

o estado de são paulo Total  5.592,95 
legal jornal Cca the new york times 15.204,79 16/01/2014

the new york times Total  15.204,79 
Legal Total Geral 334.528,93 

Restos a Pagar Processados Total Geral 4.652.286,31

2. Gastos com Restos a Pagar Não Processados de 2013:
Serviço mídia Agência Subcontratado  Líquido Pagtº
veiculação alternativa agnelo look indoor 37.932,24 21/01/2014
veiculação alternativa agnelo sg comércio/supermídia 26.797,12 21/01/2014
veiculação alternativa propeg Anunciart 14.926,33 21/01/2014
veiculação alternativa agnelo mobile tv 51.408,17 21/01/2014
veiculação alternativa propeg site mais comunidade 40.195,68 21/01/2014
veiculação alternativa propeg ws promoções 22.566,00 16/01/2014
veiculação alternativa agnelo destac / carro de som 2.595,41 21/01/2014
veiculação alternativa agnelo brasilia painéis 17.516,86 21/01/2014
veiculação alternativa agnelo destac / carro de som 3.893,10 21/01/2014
veiculação alternativa agnelo estrutura painéis 18.165,63 21/01/2014
veiculação alternativa propeg 3 mídia exterior 15.631,65 28/01/2014
veiculação alternativa propeg anunciart 12.434,47 28/01/2014
veiculação alternativa propeg anunciart 11.609,33 28/01/2014
veiculação alternativa propeg 3 mídia exterior 34.977,30 28/01/2014
veiculação alternativa propeg saldo mídia 12.369,32 28/01/2014
veiculação alternativa propeg d'castro e paula 43.251,50 28/01/2014
veiculação alternativa propeg look painéis 70.518,75 21/01/2014
veiculação alternativa propeg all channel 31.542,40 28/01/2014

veiculação alternativa propeg saldo mídia 31.542,40 28/01/2014
veiculação alternativa propeg brasília táxidoor 34.475,21 28/01/2014
veiculação alternativa cca brasilia painéis 24.653,35 21/01/2014
veiculação alternativa cca wv painéis 49.833,25 21/01/2014
veiculação alternativa cca anunciart 49.754,42 21/01/2014
veiculação alternativa cca visão painéis 17.418,13 21/01/2014
veiculação alternativa cca all channel 168.974,68 21/01/2014
veiculação alternativa cca saldo mídia 168.974,68 21/01/2014
veiculação alternativa cca look painéis 16.078,27 21/01/2014
veiculação alternativa cca ws painéis 16.926,20 21/01/2014
veiculação alternativa cca sg comércio/supermídia 20.097,85 28/01/2014
veiculação alternativa cca select propaganda 61.297,87 28/01/2014
veiculação alternativa cca select propaganda 221.670,20 28/01/2014
veiculação alternativa cca select propaganda 28.510,63 28/01/2014
veiculação alternativa cca select propaganda 35.020,68 28/01/2014
veiculação alternativa cca select propaganda 374.914,87 28/01/2014
veiculação alternativa agnelo 3 mídia exterior 40.195,68 29/01/2014
veiculação alternativa agnelo mobile tv 51.408,17 29/01/2014
veiculação alternativa propeg 3 mídia exterior 34.977,30 29/01/2014
veiculação alternativa propeg alumi publicidade 243.289,68 30/01/2014
veiculação alternativa agnelo ws promoções 23.355,81 30/01/2014
veiculação alternativa agnelo saldo mídia 47.312,90 30/01/2014
veiculação alternativa agnelo all channel 47.312,90 30/01/2014
veiculação alternativa agnelo gruppo comunicação 47.303,97 30/01/2014
veiculação alternativa cca select propaganda 1.069,23 30/01/2014
veiculação alternativa propeg neon vegas 4.301,65 30/01/2014
veiculação alternativa propeg tempo projetos 8.217,78 30/01/2014
veiculação alternativa propeg look painéis 7.145,90 30/01/2014
veiculação alternativa propeg pvn propaganda 11.609,33 30/01/2014
veiculação alternativa agnelo mobile tv 29.001,82 31/01/2014
veiculação alternativa propeg sg comércio/supermídia 142.165,80 31/01/2014
veiculação alternativa propeg all channel 135.179,74 04/02/2014
veiculação alternativa propeg saldo mídia 135.179,74 04/02/2014
veiculação alternativa propeg 3 mídia exterior 201.401,55 04/02/2014
veiculação alternativa propeg look indoor 99.860,38 04/02/2014
veiculação alternativa propeg all channel 135.179,74 04/02/2014
veiculação alternativa propeg saldo mídia 135.179,74 04/02/2014
veiculação alternativa cca brasília táxidoor 43.778,04 04/02/2014
veiculação alternativa cca 3 mídia exterior 63.466,87 04/02/2014
veiculação alternativa propeg alumi publicidade 243.289,68 04/02/2014
veiculação alternativa propeg sg comércio/supermídia 137.088,45 04/02/2014
veiculação alternativa propeg capital mídias 5.806,05 04/02/2014
veiculação alternativa propeg look indoor 99.860,38 04/02/2014
veiculação alternativa propeg capital mídias 11.612,08 04/02/2014
veiculação alternativa propeg Anunciart 24.877,20 04/02/2014
veiculação alternativa propeg neon vegas 20.647,89 04/02/2014
veiculação alternativa propeg visão painéis  17.418,13 04/02/2014
veiculação alternativa propeg visão painéis  11.612,08 04/02/2014
veiculação alternativa propeg look painéis  42.875,40 04/02/2014
veiculação alternativa propeg saldo mídia 135.179,74 04/02/2014
veiculação alternativa propeg look indoor 179.995,29 04/02/2014
veiculação alternativa propeg look indoor 49.930,20 04/02/2014
veiculação alternativa propeg look painéis 16.078,27 04/02/2014
veiculação alternativa propeg estrutura painéis 9.082,81 04/02/2014
veiculação alternativa propeg all channel 135.179,74 04/02/2014
veiculação alternativa propeg 3 mídia exterior 429.882,30 21/02/2014
veiculação alternativa propeg look indoor 133.532,36 21/02/2014
veiculação alternativa agnelo Aerochannel 29.030,22 21/02/2014
veiculação alternativa propeg look indoor 693.420,99 21/02/2014
veiculação alternativa agnelo look indoor 83.357,60 21/02/2014
veiculação alternativa propeg look indoor 99.860,38 21/02/2014
veiculação alternativa propeg estrutura painéis 9.082,81 26/02/2014
veiculação alternativa propeg destac / carro de som 4.865,80 26/02/2014
veiculação alternativa propeg mob tv 90.852,83 26/02/2014
veiculação alternativa agnelo all channel 17.516,85 17/03/2014
alternativa Total 6.208.303,15 
veiculação internet propeg blog do edson sombra  22.340,34 16/01/2014
veiculação internet propeg portal alô brasilia 16.924,50 16/01/2014
veiculação internet propeg site viver em brasilia  1.880,50 21/01/2014
veiculação internet propeg site viver em brasilia 11.283,00 21/01/2014
veiculação internet cca site globo.com  4.389,09 21/01/2014
veiculação internet propeg blog do callado  9.731,58 21/01/2014
veiculação internet propeg site brasilia capital  1.410,37 21/01/2014
veiculação internet propeg blog do gbu  12.599,35 21/01/2014
veiculação internet propeg blog gilberto amaral  2.303,61 21/01/2014
veiculação internet propeg site acontecebrasilia  658,17 21/01/2014
veiculação internet propeg site globo.com  60.815,37 28/01/2014
veiculação internet propeg blog do edson sombra  22.340,34 30/01/2014
veiculação internet propeg blog fernando vasconcelos  11.283,00 30/01/2014
veiculação internet agnelo site globo.com  6.238,70 29/01/2014
veiculação internet agnelo site mais comunidade  8.391,73 29/01/2014
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veiculação internet agnelo site globo.com  10.629,26 29/01/2014
veiculação internet agnelo site cerrado mix  16.924,50 29/01/2014
veiculação internet propeg site estação da notícia  14.103,75 29/01/2014
veiculação internet propeg site brasilia capital  5.923,57 30/01/2014
veiculação internet propeg site gps brasilia  2.961,78 31/01/2014
veiculação internet propeg site 104 fm  3.134,16 31/01/2014
veiculação internet propeg site gps brasilia 17.770,72 31/01/2014
veiculação internet propeg site procura aí 11.283,00 31/01/2014
veiculação internet propeg site brasiliaagenda  9.402,50 31/01/2014
veiculação internet propeg site notibras 15.984,25 31/01/2014
veiculação internet propeg portal r7 53.782,30 31/01/2014
veiculação internet propeg site brasil 247 49.363,12 31/01/2014
veiculação internet cca site estação da notícia 14.103,75 30/01/2014
veiculação internet cca site globo.com 56.426,28 04/02/2014
veiculação internet cca site brasilia capital  7.051,87 04/02/2014
veiculação internet cca blog do edson sombra 22.340,34 04/02/2014
veiculação internet cca site diário do poder 23.506,25 04/02/2014
veiculação internet cca blog hélio doyle  9.308,47 04/02/2014
veiculação internet cca blog do callado  9.731,58 04/02/2014
veiculação internet cca blog Fernando vasconcelos  11.283,00 04/02/2014
veiculação internet cca blog do gbu  12.599,35 04/02/2014
veiculação internet cca site bernadete alves  10.718,85 04/02/2014
veiculação internet cca portal r7  53.792,65 04/02/2014
veiculação internet cca blog edgar lisboa  9.402,50 04/02/2014
veiculação internet cca site cascavilha  9.402,50 04/02/2014
veiculação internet cca site congressoemfoco 18.334,88 04/02/2014
veiculação internet cca site brasiliaagenda  9.402,50 04/02/2014
veiculação internet cca site antenados 4.701,25 04/02/2014
veiculação internet cca site brasil 247 49.363,12 04/02/2014
veiculação internet cca site observatóriodebrasilia 11.213,42 04/02/2014
veiculação internet cca site mais comunidade 40.195,68 04/02/2014
veiculação internet cca site viver em brasilia 11.283,00 04/02/2014
veiculação internet cca site notibras 15.984,25 04/02/2014
veiculação internet cca site procura aí 11.283,00 04/02/2014
veiculação internet propeg site mais comunidade 13.398,56 04/02/2014
veiculação internet propeg site diário do poder 23.506,25 04/02/2014
veiculação internet propeg site candango 12.693,37 04/02/2014
veiculação internet propeg site clica brasilia 35.729,50 04/02/2014
veiculação internet agnelo site clica brasilia 11.106,70 21/02/2014
veiculação internet agnelo site correioweb 1.882,39 21/02/2014
veiculação internet agnelo site correioweb 4.705,94 21/02/2014
veiculação internet agnelo site correioweb 38.550,27 21/02/2014
veiculação internet Agnelo portal r7 7.239,92 17/03/2014
internet Total 974.093,89 
veiculação jornal agnelo notícias de brazlândia  4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal agnelo da gente  4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal agnelo mundial notícias  4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal cca gazeta de santa maria  4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal propeg gazeta goiana  4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal propeg do guará  4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal propeg brasilia notícias  4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal propeg aqui df  22.647,80 21/01/2014
veiculação jornal propeg destak  23.536,82 21/01/2014
veiculação jornal propeg coletivo  21.215,28 21/01/2014
veiculação jornal propeg na hora h  22.230,33 21/01/2014
veiculação jornal propeg brasilia agora  8.462,25 21/01/2014
veiculação jornal propeg brasilia capital  7.051,87 21/01/2014
veiculação jornal propeg correio braziliense 136.547,87 21/01/2014
veiculação jornal propeg alô brasilia 28.940,89 21/01/2014
veiculação jornal propeg aqui df 22.647,80 21/01/2014
veiculação jornal cca destak 23.536,81 21/01/2014
veiculação jornal cca metro 37.144,10 21/01/2014
veiculação jornal cca coletivo 20.036,66 21/01/2014
veiculação jornal cca na hora h 22.230,33 21/01/2014
veiculação jornal cca aqui df 22.647,80 21/01/2014
veiculação jornal cca correio braziliense 90.795,48 21/01/2014
veiculação jornal cca alô brasilia 27.417,69 21/01/2014
veiculação jornal propeg alô brasilia 28.940,89 21/01/2014
veiculação jornal agnelo hora do povo 13.163,50 21/01/2014
veiculação jornal agnelo ímpares em notícias 4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal agnelo destak 23.536,81 21/01/2014
veiculação jornal propeg a folha de samambaia 4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal propeg alô brasilia 28.940,89 21/01/2014
veiculação jornal propeg metro 37.144,11 21/01/2014
veiculação jornal propeg a folha de samambaia 4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal propeg df notícias 8.462,25 21/01/2014
veiculação jornal propeg brasilia agora 8.462,25 21/01/2014
veiculação jornal propeg df notícias 8.462,25 21/01/2014
veiculação jornal agnelo destak  19.288,52 21/01/2014
veiculação jornal agnelo coletivo  21.215,28 21/01/2014
veiculação jornal agnelo da comunidade  92.315,36 21/01/2014

veiculação jornal agnelo metro  37.144,10 21/01/2014
veiculação jornal agnelo aqui df  22.647,80 21/01/2014
veiculação jornal agnelo coletivo  21.215,28 21/01/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense  90.795,48 21/01/2014
veiculação jornal agnelo alô brasilia  27.417,69 21/01/2014
veiculação jornal agnelo na hora h  21.917,22 21/01/2014
veiculação jornal agnelo destak  23.536,81 21/01/2014
veiculação jornal agnelo aqui df  22.647,80 21/01/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense  90.795,48 21/01/2014
veiculação jornal agnelo alô brasilia  27.417,69 21/01/2014
veiculação jornal propeg metro  37.144,11 21/01/2014
veiculação jornal propeg notícias de brazlândia  4.701,25 16/01/2014
veiculação jornal agnelo guerreiros do asfalto  4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal agnelo taguacei  4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal agnelo ceilândia notícias  4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal propeg alô brasilia  28.940,89 21/01/2014
veiculação jornal propeg destak  23.536,82 28/01/2014
veiculação jornal propeg coletivo  20.036,66 28/01/2014
veiculação jornal propeg metro  37.144,11 28/01/2014
veiculação jornal propeg alô brasilia  28.940,89 28/01/2014
veiculação jornal agnelo satélite  4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal agnelo lider recanto  4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal propeg da comunidade  43.593,36 28/01/2014
veiculação jornal propeg brasilia agora  8.462,25 21/01/2014
veiculação jornal propeg coletivo  20.036,66 21/01/2014
veiculação jornal propeg da comunidade  43.593,36 21/01/2014
veiculação jornal agnelo de brasilia  257.654,04 16/01/2014
veiculação jornal agnelo de brasilia  184.038,61 16/01/2014
veiculação jornal agnelo alô brasilia  27.417,69 16/01/2014
veiculação jornal agnelo brasilia agora  18.805,00 16/01/2014
veiculação jornal agnelo aqui df  67.943,40 16/01/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense  116.404,46 16/01/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense  130.955,01 16/01/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense  58.202,22 16/01/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense  136.547,88 16/01/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense  136.547,88 16/01/2014
veiculação jornal agnelo a folha de samambaia  4.701,25 16/01/2014
veiculação jornal agnelo alô brasilia  27.417,69 16/01/2014
veiculação jornal agnelo taguacei  4.701,25 16/01/2014
veiculação jornal agnelo de brasilia  73.615,45 16/01/2014
veiculação jornal agnelo de brasilia  36.807,72 16/01/2014
veiculação jornal agnelo coletivo  21.215,28 16/01/2014
veiculação jornal agnelo da comunidade  92.315,36 21/01/2014
veiculação jornal agnelo df notícias  8.462,25 21/01/2014
veiculação jornal agnelo guará hoje  4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal agnelo metro  74.288,21 21/01/2014
veiculação jornal agnelo aqui df  45.295,60 21/01/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense  58.202,22 21/01/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense  58.202,22 21/01/2014
veiculação jornal agnelo brasilia agora  18.805,00 21/01/2014
veiculação jornal agnelo a folha de samambaia  4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal agnelo brasilia capital  7.051,87 21/01/2014
veiculação jornal agnelo destak  23.536,81 21/01/2014
veiculação jornal agnelo df notícias  8.462,25 21/01/2014
veiculação jornal agnelo de brasilia 36.807,72 21/01/2014
veiculação jornal agnelo alô brasilia 82.253,07 21/01/2014
veiculação jornal agnelo brasilia capital 14.103,75 21/01/2014
veiculação jornal agnelo na hora h 244.533,64 21/01/2014
veiculação jornal agnelo a folha de samambaia 9.402,50 21/01/2014
veiculação jornal agnelo na hora h 66.690,99 21/01/2014
veiculação jornal agnelo a folha de samambaia 4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal agnelo de brasilia 110.423,16 21/01/2014
veiculação jornal agnelo de brasilia 147.230,88 21/01/2014
veiculação jornal cca meio e mídia / correio 65.477,50 21/01/2014
veiculação jornal cca aqui df 22.647,80 21/01/2014
veiculação jornal cca metro 37.144,10 21/01/2014
veiculação jornal cca destak 23.536,81 21/01/2014
veiculação jornal cca metro 37.144,10 21/01/2014
veiculação jornal cca correio braziliense 65.477,50 21/01/2014
veiculação jornal cca alô brasilia 27.417,69 21/01/2014
veiculação jornal cca alô brasilia 27.417,69 21/01/2014
veiculação jornal cca na hora h 22.230,33 21/01/2014
veiculação jornal cca na hora h 22.230,33 21/01/2014
veiculação jornal cca coletivo 20.036,66 21/01/2014
veiculação jornal cca destak 23.536,81 21/01/2014
veiculação jornal cca coletivo 20.036,66 21/01/2014
veiculação jornal cca aqui df 22.647,80 21/01/2014
veiculação jornal cca agora recanto 4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal cca coletivo 20.036,66 21/01/2014
veiculação jornal cca alô brasilia 27.417,69 21/01/2014
veiculação jornal cca metro 37.144,10 21/01/2014
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veiculação jornal cca guerreiros do asfalto 4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal cca destak 23.536,81 21/01/2014
veiculação jornal cca de brasilia 36.807,72 21/01/2014
veiculação jornal cca na hora h 22.230,33 21/01/2014
veiculação jornal cca df hoje 4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal cca folha meio ambiente 13.752,56 21/01/2014
veiculação jornal cca bsb condomínios 4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal cca correio de santa maria  4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal cca daqui  4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal cca correio braziliense  65.477,50 21/01/2014
veiculação jornal cca gazeta goiana  4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal cca aqui df 22.647,80 21/01/2014
veiculação jornal cca ceilandense 4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal cca notícias de brazlândia 4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal agnelo alô brasilia 54.835,38 21/01/2014
veiculação jornal agnelo do guará 4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal agnelo coletivo 84.861,14 21/01/2014
veiculação jornal agnelo coletivo 190.937,56 21/01/2014
veiculação jornal agnelo df notícias 8.462,25 21/01/2014
veiculação jornal agnelo notícias de brazlândia 4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal propeg classificadão 4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal cca correio do metrô 8.462,25 21/01/2014
veiculação jornal agnelo destak 70.610,42 21/01/2014

veiculação jornal agnelo lider recanto 4.701,25 21/01/2014
veiculação jornal cca coletivo 42.430,56 28/01/2014
veiculação jornal cca alô brasilia 27.417,69 28/01/2014
veiculação jornal cca destak 23.536,81 28/01/2014
veiculação jornal cca aqui df 22.647,80 28/01/2014
veiculação jornal cca correio braziliense 136.547,88 28/01/2014
veiculação jornal cca metro 37.144,10 28/01/2014
veiculação jornal agnelo satélite 4.701,25 28/01/2014
veiculação jornal propeg metro 37.144,11 28/01/2014
veiculação jornal propeg coletivo 40.073,33 30/01/2014
veiculação jornal propeg da comunidade 53.818,97 30/01/2014
veiculação jornal propeg alô brasilia 54.835,38 30/01/2014
veiculação jornal propeg destak 47.073,61 30/01/2014
veiculação jornal propeg na hora h 44.460,66 30/01/2014
veiculação jornal agnelo coletivo 42.430,56 29/01/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense 58.202,22 29/01/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense 273.095,76 29/01/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense 58.202,22 29/01/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense 90.795,48 29/01/2014
veiculação jornal agnelo brasilia agora 37.610,00 29/01/2014
veiculação jornal agnelo agora recanto 9.402,50 30/01/2014
veiculação jornal agnelo correio do metrô 8.462,25 30/01/2014
veiculação jornal propeg jornal se liga notícias 4.701,25 29/01/2014
veiculação jornal propeg de sobradinho 4.701,25 30/01/2014
veiculação jornal propeg mundial notícias 4.701,25 30/01/2014
veiculação jornal propeg df brasil 4.701,25 30/01/2014
veiculação jornal propeg fl nacional de cultura 4.701,25 30/01/2014
veiculação jornal propeg dos condomínios 4.701,25 04/02/2014
veiculação jornal propeg aqui df 22.647,80 04/02/2014
veiculação jornal propeg correio do metrô 8.462,25 04/02/2014
veiculação jornal propeg correio braziliense 58.202,22 04/02/2014
veiculação jornal propeg correio braziliense 58.202,22 04/02/2014
veiculação jornal propeg coletivo 84.861,14 04/02/2014
veiculação jornal propeg sobradinho hoje 4.701,25 04/02/2014
veiculação jornal propeg ceilândia notícias 4.701,25 04/02/2014
veiculação jornal propeg folha da comunidade 4.701,25 04/02/2014
veiculação jornal propeg coletivo 84.861,14 04/02/2014
veiculação jornal propeg a voz do povo 4.701,25 04/02/2014
veiculação jornal propeg a voz 4.701,25 04/02/2014
veiculação jornal propeg da gente 4.701,25 04/02/2014
veiculação jornal propeg tribuna do centro oeste 4.701,25 04/02/2014
veiculação jornal agnelo destak 23.536,81 04/02/2014
veiculação jornal agnelo brasilia agora 18.805,00 04/02/2014
veiculação jornal agnelo da comunidade 92.315,36 04/02/2014
veiculação jornal agnelo da comunidade 92.315,36 04/02/2014
veiculação jornal agnelo da comunidade 92.315,36 04/02/2014
veiculação jornal agnelo coletivo 21.215,28 04/02/2014
veiculação jornal agnelo alô brasilia 27.417,69 04/02/2014
veiculação jornal agnelo aqui df 67.943,40 21/02/2014
veiculação jornal agnelo destak 47.073,61 21/02/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense 174.606,68 21/02/2014
veiculação jornal agnelo aqui df 22.647,80 21/02/2014
veiculação jornal agnelo aqui df 22.647,80 21/02/2014
veiculação jornal propeg guará hoje 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg brasilia agora 18.805,00 21/02/2014
veiculação jornal propeg df notícias 8.462,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg a folha de samambaia 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg gazeta goiana 4.701,25 21/02/2014

veiculação jornal propeg do guará 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal agnelo de brasilia 110.423,16 21/02/2014
veiculação jornal agnelo coletivo 21.215,28 21/02/2014
veiculação jornal agnelo metro 37.144,10 21/02/2014
veiculação jornal agnelo metro 37.144,10 21/02/2014
veiculação jornal propeg df notícias 8.462,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg brasilia capital 7.051,87 21/02/2014
veiculação jornal propeg a folha de samambaia 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg do guará 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg brasilia capital 7.051,87 21/02/2014
veiculação jornal propeg lótus 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg df notícias 8.462,25 21/02/2014
veiculação jornal agnelo destak 23.536,81 21/02/2014
veiculação jornal propeg democratas 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg nta 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg taguacei 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg da gente 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg cidade em foco 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg do guará 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg lago notícias 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg tribuna do centro oeste 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg a voz 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg impacto df 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg brazlândia news 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg satélite 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg o regional 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg brasilia capital 7.051,87 21/02/2014
veiculação jornal propeg folha de brasilia 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg viver sports 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg tribuna rural 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg gazeta de santa maria 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg de verdade 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg lider recanto 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg guará hoje 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg brasilia notícias 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg de empregos 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg notícias de brazlândia 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal agnelo coletivo 21.215,28 21/02/2014
veiculação jornal agnelo coletivo 42.430,56 21/02/2014
veiculação jornal propeg brasilia agora 18.805,00 21/02/2014
veiculação jornal agnelo coletivo 42.430,56 21/02/2014
veiculação jornal propeg gazeta goiana 4.701,25 21/02/2014
veiculação jornal propeg das cidades 4.701,25 26/02/2014
veiculação jornal propeg a voz do povo 4.701,25 26/02/2014
veiculação jornal agnelo de brasilia 36.807,72 26/02/2014
veiculação jornal agnelo destak  23.536,81 26/02/2014
veiculação jornal agnelo de brasilia  73.615,45 26/02/2014
veiculação jornal propeg destak  23.536,81 06/03/2014
veiculação jornal propeg agora recanto  4.701,25 06/03/2014
veiculação jornal propeg tribuna de samambaia  4.701,25 06/03/2014
veiculação jornal propeg df - goiás  4.701,25 06/03/2014
veiculação jornal propeg do planalto  4.701,25 06/03/2014
veiculação jornal propeg folha evangélica  9.402,50 06/03/2014
veiculação jornal propeg correio da mulher 4.701,25 06/03/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense 349.213,36 10/03/2014
veiculação jornal agnelo aqui df 158.534,61 10/03/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense 273.095,76 10/03/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense 350.122,77 10/03/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense 58.202,22 11/03/2014
veiculação jornal agnelo da comunidade 92.315,36 11/03/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense 136.547,88 11/03/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense 58.202,22 11/03/2014
veiculação jornal agnelo aqui df 22.647,80 11/03/2014
veiculação jornal agnelo aqui df 22.647,80 11/03/2014
veiculação jornal agnelo na hora h 22.230,33 11/03/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense 58.202,22 14/03/2014
veiculação jornal agnelo destak 23.536,81 14/03/2014
veiculação jornal agnelo do guará 9.402,50 14/03/2014
veiculação jornal agnelo agora recanto 4.701,25 14/03/2014
veiculação jornal agnelo metro 37.144,10 14/03/2014
veiculação jornal agnelo aqui df 22.647,80 14/03/2014
veiculação jornal agnelo na hora h 66.690,99 24/03/2014
veiculação jornal agnelo metro 37.144,10 24/03/2014
veiculação jornal agnelo coletivo 21.215,28 24/03/2014
veiculação jornal agnelo alô brasilia 82.253,07 24/03/2014
veiculação jornal agnelo alô brasilia 27.417,69 24/03/2014
veiculação jornal agnelo na hora h 22.230,33 24/03/2014
veiculação jornal agnelo de brasilia 36.807,72 24/03/2014
veiculação jornal agnelo alô brasilia 82.253,07 24/03/2014
veiculação jornal agnelo de brasilia 110.423,16 24/03/2014
veiculação jornal agnelo metro 37.144,10 24/03/2014
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veiculação jornal agnelo alô brasilia 54.835,38 24/03/2014
veiculação jornal agnelo de brasilia 110.423,16 24/03/2014
veiculação jornal agnelo de brasilia 36.807,72 24/03/2014
veiculação jornal agnelo alô brasilia 54.835,38 24/03/2014
jornal Total 10.664.011,83 
veiculação rádio propeg band am 2.767,86 21/01/2014
veiculação rádio propeg nova brasil fm 4.499,09 21/01/2014
veiculação rádio propeg globo am 4.372,16 21/01/2014
veiculação rádio propeg antena 1 4.919,87 21/01/2014
veiculação rádio agnelo 104 fm 33.510,51 21/01/2014
veiculação rádio agnelo atividade fm 117.972,22 21/01/2014
veiculação rádio agnelo clube fm 31.682,32 21/01/2014
veiculação rádio cca atividade fm 57.938,20 21/01/2014
veiculação rádio cca mega fm 13.947,64 21/01/2014
veiculação rádio propeg clube fm 7.200,53 21/01/2014
veiculação rádio propeg cbn 2.843,32 21/01/2014
veiculação rádio propeg jovem pan fm 15.438,16 21/01/2014
veiculação rádio propeg transamérica 5.082,43 21/01/2014
veiculação rádio propeg jk fm 6.149,98 21/01/2014
veiculação rádio propeg regional fm 2.532,33 21/01/2014
veiculação rádio propeg brasilia super rádio 4.466,37 21/01/2014
veiculação rádio propeg antena 1 5.934,11 21/01/2014
veiculação rádio propeg mix fm 6.634,40 21/01/2014
veiculação rádio propeg band news 10.859,88 21/01/2014
veiculação rádio cca atividade fm 7.799,38 21/01/2014
veiculação rádio cca aleluia 1.711,26 21/01/2014
veiculação rádio cca jk fm 3.178,98 21/01/2014
veiculação rádio cca 104 fm 2.678,77 21/01/2014
veiculação rádio cca mega fm 3.004,11 21/01/2014
veiculação rádio cca clube fm 3.360,25 21/01/2014
veiculação rádio cca band news 5.265,40 21/01/2014
veiculação rádio cca mix fm 3.425,79 21/01/2014
veiculação rádio cca nova brasil fm 1.949,60 21/01/2014
veiculação rádio cca band am 1.550,00 21/01/2014
veiculação rádio cca capital am 947,77 21/01/2014
veiculação rádio cca globo am 2.448,41 21/01/2014
veiculação rádio cca tropical 610am/mega 1.802,47 21/01/2014
veiculação rádio cca atividade fm 13.370,36 21/01/2014
veiculação rádio cca clube fm 7.680,56 21/01/2014
veiculação rádio cca antena 1 4.723,07 21/01/2014
veiculação rádio cca capital am 1.624,75 21/01/2014
veiculação rádio cca 104 fm 4.592,18 21/01/2014
veiculação rádio cca jk fm 5.449,69 21/01/2014
veiculação rádio cca aleluia 2.933,58 21/01/2014
veiculação rádio cca gazeta de santa maria 1.816,56 21/01/2014
veiculação rádio cca globo am 6.130,90 21/01/2014
veiculação rádio cca tropical 610am/mega 5.664,05 21/01/2014
veiculação rádio cca néder/brasilia super rádio 1.184,71 21/01/2014
veiculação rádio cca mr publicidade / band am 19.090,84 21/01/2014
veiculação rádio cca f&r produções / band am 16.035,40 21/01/2014
veiculação rádio cca mix fm 11.373,26 21/01/2014
veiculação rádio cca jk fm 27.855,61 21/01/2014
veiculação rádio cca mega fm 26.501,68 21/01/2014
veiculação rádio cca ailton dias / band am 8.568,03 21/01/2014
veiculação rádio cca baú do boca / jk fm 3.773,03 21/01/2014
veiculação rádio cca clube fm 13.818,96 21/01/2014
veiculação rádio cca cbn 10.967,08 21/01/2014
veiculação rádio cca band news 10.718,85 21/01/2014
veiculação rádio cca nova brasil fm 5.848,82 21/01/2014
veiculação rádio cca antena 1 5.903,83 21/01/2014
veiculação rádio cca globo am 5.246,59 21/01/2014
veiculação rádio cca tropical 610am/mega 3.664,04 21/01/2014
veiculação rádio cca band am  3.321,43 21/01/2014
veiculação rádio cca jk fm 6.812,11 21/01/2014
veiculação rádio cca mix fm 7.340,99 21/01/2014
veiculação rádio cca jovem pan fm 14.473,27 21/01/2014
veiculação rádio cca atividade fm 15.588,87 21/01/2014
veiculação rádio cca mega fm 6.106,94 21/01/2014
veiculação rádio cca redentor 6.628,76 21/01/2014
veiculação rádio cca jf promoções /atividade fm 11.753,12 21/01/2014
veiculação rádio propeg atividade fm 33.425,88 28/01/2014
veiculação rádio propeg 104 fm 11.480,45 28/01/2014
veiculação rádio propeg clube fm 14.401,06 28/01/2014
veiculação rádio propeg jovem pan fm 31.014,14 28/01/2014
veiculação rádio propeg cbn 8.529,95 28/01/2014
veiculação rádio cca mega fm 5.149,90 21/01/2014
veiculação rádio cca cbn 5.483,54 21/01/2014
veiculação rádio cca lider fm 1.872,98 21/01/2014
veiculação rádio cca paranoá fm 535,94 21/01/2014
veiculação rádio cca comunidade da ceilândia 315,92 21/01/2014
veiculação rádio cca tropical 610am/mega 3.089,94 21/01/2014

veiculação rádio cca ativa fm 1.286,26 21/01/2014
veiculação rádio cca capital am 8.529,95 21/01/2014
veiculação rádio cca band am 13.950,02 21/01/2014
veiculação rádio cca globo am 22.035,70 21/01/2014
veiculação rádio cca tropical 610am/mega 16.222,18 21/01/2014
veiculação rádio agnelo Aleluia 2.632,70 21/01/2014
veiculação rádio cca jovem pan fm 92.150,52 21/01/2014
veiculação rádio cca Linhares comunicação/clube 7.860,49 21/01/2014
veiculação rádio cca 104 fm 43.208,24 21/01/2014
veiculação rádio cca 104 fm 5.740,22 21/01/2014
veiculação rádio agnelo jovem pan fm 106.197,85 21/01/2014
veiculação rádio cca antena 1 33.061,44 21/01/2014
veiculação rádio cca aleluia 15.401,29 21/01/2014
veiculação rádio cca atividade fm 87.352,99 21/01/2014
veiculação rádio cca band news 47.388,60 21/01/2014
veiculação rádio cca cbn 25.589,84 21/01/2014
veiculação rádio cca 104 fm 31.953,92 21/01/2014
veiculação rádio cca clube fm 50.403,69 21/01/2014
veiculação rádio cca 104 fm 4.209,50 28/01/2014
veiculação rádio cca nova brasil fm 4.289,14 28/01/2014
veiculação rádio cca jk fm 4.995,55 28/01/2014
veiculação rádio cca mix fm 5.383,40 28/01/2014
veiculação rádio cca band am 2.435,71 28/01/2014
veiculação rádio cca globo am 3.847,50 28/01/2014
veiculação rádio cca cbn 3.655,69 28/01/2014
veiculação rádio cca tropical 610am/mega 2.832,45 28/01/2014
veiculação rádio cca clube fm 5.280,38 28/01/2014
veiculação rádio cca capital am 1.489,36 28/01/2014
veiculação rádio cca antena 1 4.329,48 28/01/2014
veiculação rádio cca aleluia 2.689,11 28/01/2014
veiculação rádio cca atividade fm 12.256,16 28/01/2014
veiculação rádio cca mega fm 4.720,73 28/01/2014
veiculação rádio cca jovem pan fm 11.371,85 28/01/2014
veiculação rádio cca band news 8.274,20 28/01/2014
veiculação rádio agnelo clube fm 17.281,27 29/01/2014
veiculação rádio agnelo sara brasil fm 6.042,04 29/01/2014
veiculação rádio agnelo jovem pan fm 29.499,40 29/01/2014
veiculação rádio agnelo mega fm 11.092,09 29/01/2014
veiculação rádio agnelo globo am 5.969,46 29/01/2014
veiculação rádio agnelo 104 fm 10.019,30 29/01/2014
veiculação rádio agnelo nova brasil fm 4.094,17 29/01/2014
veiculação rádio agnelo 104 fm 8.036,32 29/01/2014
veiculação rádio agnelo aleluia 4.278,13 29/01/2014
veiculação rádio agnelo mega fm 7.510,27 29/01/2014
veiculação rádio agnelo antena 1 4.132,68 29/01/2014
veiculação rádio agnelo mix fm 10.440,54 29/01/2014
veiculação rádio agnelo atividade fm 30.580,45 29/01/2014
veiculação rádio agnelo programa df alerta /clube fm 6.877,93 30/01/2014
veiculação rádio cca ailton dias / band am 15.182,78 30/01/2014
veiculação rádio propeg antena 1 11.807,65 29/01/2014
veiculação rádio propeg atividade fm 31.197,49 29/01/2014
veiculação rádio cca globo am 2.984,73 30/01/2014
veiculação rádio cca band am 1.889,53 30/01/2014
veiculação rádio cca aleluia 2.106,16 30/01/2014
veiculação rádio cca jk fm 3.875,33 30/01/2014
veiculação rádio cca capital am 1.353,96 30/01/2014
veiculação rádio cca cbn 4.223,22 30/01/2014
veiculação rádio propeg atividade fm 16.638,66 30/01/2014
veiculação rádio propeg jovem pan fm 28.946,53 30/01/2014
veiculação rádio propeg jk fm 13.624,22 30/01/2014
veiculação rádio cca jovem pan fm 7.719,08 29/01/2014
veiculação rádio cca mix fm 4.176,22 29/01/2014
veiculação rádio cca 104 fm 3.339,77 29/01/2014
veiculação rádio cca clube fm 3.840,28 29/01/2014
veiculação rádio cca band news 3.008,80 29/01/2014
veiculação rádio cca atividade fm 8.319,33 29/01/2014
veiculação rádio cca antena 1 3.390,92 29/01/2014
veiculação rádio cca tropical 610am/mega 2.376,87 29/01/2014
veiculação rádio cca nova brasil fm 3.359,32 29/01/2014
veiculação rádio cca globo am 5.838,95 29/01/2014
veiculação rádio cca redentor 6.628,76 29/01/2014
veiculação rádio cca tropical 610am/mega 5.664,05 29/01/2014
veiculação rádio cca néder / brasilia super rádio 1.184,71 29/01/2014
veiculação rádio cca ailton dias / band am 8.568,03 29/01/2014
veiculação rádio cca mr publicidade / band am 19.090,84 29/01/2014

veiculação rádio cca fr produções 16.035,40 29/01/2014
veiculação rádio cca comunidade fm gama 1.100,09 29/01/2014
veiculação rádio propeg cbn 18.955,44 31/01/2014
veiculação rádio propeg band news 13.031,86 31/01/2014
veiculação rádio propeg capital am 3.046,41 31/01/2014
veiculação rádio propeg mix fm 4.437,23 31/01/2014
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veiculação rádio propeg mega fm 4.159,54 31/01/2014
veiculação rádio propeg clube fm 23.041,70 04/02/2014
veiculação rádio propeg cbn 8.529,95 04/02/2014
veiculação rádio propeg clube fm 15.361,12 04/02/2014
veiculação rádio propeg mix fm 9.788,00 04/02/2014
veiculação rádio cca atividade fm 31.177,75 04/02/2014
veiculação rádio cca band am 6.642,86 04/02/2014
veiculação rádio cca tropical 610am/mega 6.870,08 04/02/2014
veiculação rádio cca 104 fm 11.480,45 04/02/2014
veiculação rádio cca antena 1 11.807,65 04/02/2014
veiculação rádio cca aleluia 7.333,95 04/02/2014
veiculação rádio cca globo am 10.493,19 04/02/2014
veiculação rádio cca mega fm 11.450,49 04/02/2014
veiculação rádio cca jk fm 13.624,22 04/02/2014
veiculação rádio cca jovem pan fm 28.946,53 04/02/2014
veiculação rádio cca band news 21.437,70 04/02/2014
veiculação rádio cca cbn 10.967,08 04/02/2014
veiculação rádio cca nova brasil fm 11.697,65 04/02/2014
veiculação rádio propeg mega fm 9.243,41 04/02/2014
veiculação rádio propeg jovem pan fm 19.297,69 04/02/2014
veiculação rádio propeg atividade fm 20.798,33 04/02/2014
veiculação rádio propeg mix fm 14.682,01 04/02/2014
veiculação rádio propeg 104 fm 11.480,45 04/02/2014
veiculação rádio propeg cbn 12.794,92 04/02/2014
veiculação rádio propeg mega fm 13.865,11 04/02/2014
veiculação rádio agnelo clube fm 13.440,99 04/02/2014
veiculação rádio agnelo jk fm 8.648,41 04/02/2014
veiculação rádio agnelo capital am 2.843,32 04/02/2014
veiculação rádio agnelo jk fm 18.865,18 21/02/2014
veiculação rádio agnelo jk fm 9.446,13 21/02/2014
veiculação rádio propeg jovem pan fm 8.683,96 21/02/2014
veiculação rádio propeg atividade fm 9.359,24 21/02/2014
veiculação rádio propeg band news 5.641,50 21/02/2014
veiculação rádio propeg antena 1 3.814,78 21/02/2014
veiculação rádio propeg jk fm 4.359,75 21/02/2014
veiculação rádio propeg capital am 6.092,82 21/02/2014
veiculação rádio propeg mega fm 16.638,14 21/02/2014
veiculação rádio propeg cbn 2.843,32 21/02/2014
veiculação rádio propeg nova brasil fm 3.779,24 21/02/2014
veiculação rádio propeg aleluia 9.477,72 21/02/2014
veiculação rádio propeg band am 3.306,67 21/02/2014
veiculação rádio propeg mix fm 18.792,97 21/02/2014
veiculação rádio propeg cbn 13.426,77 21/02/2014
veiculação rádio propeg band news 22.566,00 21/02/2014
veiculação rádio propeg antena 1 15.259,13 21/02/2014
veiculação rádio propeg jk fm 17.439,01 21/02/2014
veiculação rádio propeg jovem pan fm 34.735,85 21/02/2014
veiculação rádio propeg atividade fm 37.436,99 21/02/2014
veiculação rádio propeg clube fm 23.041,70 21/02/2014
veiculação rádio agnelo jk fm 11.319,10 21/02/2014
veiculação rádio agnelo 104 fm 13.962,71 21/02/2014
veiculação rádio propeg mega fm  6.932,56 21/02/2014
veiculação rádio propeg globo am  5.223,28 21/02/2014
veiculação rádio propeg transamérica  3.267,28 21/02/2014
veiculação rádio propeg globo am  13.431,28 21/02/2014
veiculação rádio propeg tropical 610am/mega  9.982,88 21/02/2014
veiculação rádio propeg 104 fm 13.776,54 21/02/2014
veiculação rádio propeg nova brasil fm 15.116,97 21/02/2014
veiculação rádio propeg transamérica 13.069,10 21/02/2014
veiculação rádio agnelo jovem pan fm 135.697,26 21/02/2014
veiculação rádio propeg globo am 3.357,82 21/02/2014
veiculação rádio propeg capital am 2.454,05 21/02/2014
veiculação rádio agnelo jk fm 78.890,74 21/02/2014
veiculação rádio agnelo 104 fm 11.170,17 21/02/2014
veiculação rádio agnelo atividade fm 152.902,28 21/02/2014
veiculação rádio propeg clube fm 5.760,42 21/02/2014
veiculação rádio propeg capital am 1.523,20 21/02/2014
veiculação rádio propeg 104 fm 3.444,14 21/02/2014
veiculação rádio propeg brasilia super rádio 2.871,25 21/02/2014
veiculação rádio propeg jk fm 28.904,22 21/02/2014
veiculação rádio propeg regional fm 1.519,39 25/02/2014
veiculação rádio propeg jk fm 3.947,64 25/02/2014
veiculação rádio propeg tropical 610am/mega 2.495,73 26/02/2014
veiculação rádio propeg brasilia super rádio 11.484,97 26/02/2014
veiculação rádio propeg regional fm 6.077,59 26/02/2014
veiculação rádio agnelo cbn 10.235,94 26/02/2014
veiculação rádio propeg aleluia 2.369,43 06/03/2014
veiculação rádio propeg atividade fm 10.038,49 06/03/2014
veiculação rádio propeg jovem pan fm 9.660,04 06/03/2014
veiculação rádio propeg atividade fm 74.628,49 10/03/2014
veiculação rádio propeg jovem pan fm  70.378,65 10/03/2014

veiculação rádio agnelo clube fm  27.637,93 10/03/2014
veiculação rádio agnelo clube fm  34.547,42 10/03/2014
veiculação rádio agnelo band am  3.779,06 10/03/2014
veiculação rádio agnelo 104 fm  64.228,47 10/03/2014
veiculação rádio propeg 104 fm  25.184,59 11/03/2014
veiculação rádio agnelo jovem pan fm  17.643,60 11/03/2014
veiculação rádio agnelo atividade fm  19.015,62 11/03/2014
veiculação rádio agnelo jovem pan fm  23.599,53 11/03/2014
veiculação rádio agnelo atividade fm  24.464,37 11/03/2014
veiculação rádio agnelo clube fm  156.614,95 14/03/2014
veiculação rádio agnelo band news  11.659,10 17/03/2014
veiculação rádio agnelo aleluia  6.318,48 17/03/2014
rádio Total 3.723.055,99 
veiculação revista agnelo plano brasilia 20.685,50 21/01/2014
veiculação revista agnelo pepper 13.539,60 21/01/2014
veiculação revista agnelo gestão pública 23.036,12 21/01/2014
veiculação revista cca plano brasilia 20.685,50 21/01/2014
veiculação revista propeg brasilia em dia 7.992,12 21/01/2014
veiculação revista propeg panrotas 19.105,88 21/01/2014
veiculação revista propeg wimóveis 13.471,90 28/01/2014
veiculação revista agnelo foco 19.040,06 21/01/2014
veiculação revista agnelo tendências e negócios 18.805,00 16/01/2014
veiculação revista agnelo contemporânea 11.847,15 21/01/2014
veiculação revista agnelo wimóveis 5.661,24 21/01/2014
veiculação revista agnelo antenados 23.506,25 21/01/2014
veiculação revista propeg encontro 52.465,95 28/01/2014
veiculação revista propeg roteiro 16.924,50 30/01/2014
veiculação revista propeg brasilia em dia 7.992,12 31/01/2014
veiculação revista propeg persona 17.864,75 31/01/2014
veiculação revista agnelo congresso em foco 78.981,00 31/01/2014
veiculação revista propeg tendências e negócios 6.581,75 21/02/2014
veiculação revista propeg pepper 13.539,60 21/02/2014
veiculação revista propeg nova oportunidade 9.402,50 21/02/2014
veiculação revista propeg belle 23.506,25 21/02/2014
veiculação revista propeg wm for women and men 16.924,50 21/02/2014
veiculação revista propeg brasilia em dia 7.992,12 21/02/2014
veiculação revista propeg brasilia em dia 7.992,12 21/02/2014
veiculação revista propeg estados e municípios 32.961,40 21/02/2014
veiculação revista propeg galera candanga 4.701,25 21/02/2014
veiculação revista propeg brasilia em dia 7.992,12 21/02/2014
veiculação revista agnelo leitura de bordo 14.103,75 21/02/2014
veiculação revista propeg antenados 23.506,25 21/02/2014
veiculação revista propeg foco 30.088,00 25/02/2014
veiculação revista propeg influência 6.581,75 26/02/2014
veiculação revista propeg encontro 52.465,95 26/02/2014
veiculação revista agnelo encontro 52.465,95 26/02/2014
veiculação revista agnelo g100 10.154,70 10/03/2014
veiculação revista agnelo brasilia em dia 7.992,12 10/03/2014
veiculação revista agnelo brasilia em dia 7.992,12 11/03/2014
veiculação revista agnelo plano brasilia 20.685,50 11/03/2014
veiculação revista agnelo encontro 52.465,95 14/03/2014
veiculação revista agnelo vip natal 17.822,44 14/03/2014
revista Total 799.522,69 
veiculação tv agnelo ricardo noronha show 12.693,37 21/01/2014
veiculação tv agnelo record 83.790,27 21/01/2014
veiculação tv cca gênesis 41.214,54 21/01/2014
veiculação tv propeg globo 220.422,43 21/01/2014
veiculação tv propeg sbt 405.964,83 21/01/2014
veiculação tv propeg globo 612.815,95 21/01/2014
veiculação tv propeg brasilia 188.582,93 21/01/2014
veiculação tv propeg record 488.703,38 21/01/2014
veiculação tv propeg bandeirantes 263.217,35 21/01/2014
veiculação tv propeg gênesis 28.807,01 21/01/2014
veiculação tv propeg record 83.790,26 21/01/2014
veiculação tv agnelo bandeirantes 73.567,04 21/01/2014
veiculação tv agnelo sbt 157.454,54 21/01/2014
veiculação tv agnelo globo 217.549,49 21/01/2014
veiculação tv agnelo record 26.516,64 21/01/2014
veiculação tv cca record 41.895,14 21/01/2014
veiculação tv cca record 41.895,14 21/01/2014
veiculação tv agnelo gênesis 45.872,17 21/01/2014
veiculação tv agnelo brasilia 71.002,50 21/01/2014
veiculação tv cca record 83.790,27 21/01/2014
veiculação tv cca ricardo noronha show 5.077,35 21/01/2014
veiculação tv propeg record 1.420.130,43 20/01/2014
veiculação tv propeg sbt 1.146.953,57 20/01/2014
veiculação tv propeg globo 2.292.270,15 20/01/2014
veiculação tv propeg bandeirantes 896.890,37 20/01/2014
veiculação tv cca globo 2.448.441,02 28/01/2014
veiculação tv cca record 1.410.529,36 28/01/2014
veiculação tv propeg globo 386.014,68 28/01/2014
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veiculação tv cca globo 14.582,64 28/01/2014
veiculação tv cca globo 893.237,50 28/01/2014
veiculação tv propeg brasilia 27.125,75 30/01/2014
veiculação tv propeg record 160.844,17 30/01/2014
veiculação tv propeg programa gilberto amaral 3.525,93 30/01/2014
veiculação tv propeg bandeirantes 38.357,50 30/01/2014
veiculação tv agnelo gênesis 62.696,62 29/01/2014
veiculação tv cca cidade livre 17.629,68 30/01/2014
veiculação tv cca bandeirantes 897.724,37 30/01/2014
veiculação tv cca sbt 1.106.050,44 30/01/2014
veiculação tv cca brasilia 558.893,53 30/01/2014
veiculação tv cca boa vontade 91.314,75 30/01/2014
veiculação tv cca sbt 173.726,84 30/01/2014
veiculação tv propeg record 125.685,41 29/01/2014
veiculação tv propeg brasilia 554.595,55 29/01/2014
veiculação tv cca brasilia 4.546,76 30/01/2014
veiculação tv cca boa vontade 2.929,89 30/01/2014
veiculação tv cca record 8.212,95 30/01/2014
veiculação tv cca cidade livre 1.410,37 29/01/2014
veiculação tv cca bandeirantes 11.408,99 29/01/2014
veiculação tv propeg cidade livre 8.462,25 31/01/2014
veiculação tv cca record 41.895,14 04/02/2014
veiculação tv propeg gênesis  61.282,02 21/02/2014
veiculação tv propeg programa gilberto amaral  5.876,56 21/02/2014
veiculação tv propeg record  83.790,26 26/02/2014
veiculação tv propeg ricardo noronha show  25.386,75 10/03/2014
veiculação tv propeg Prog. antenados / tv band  11.753,12 11/03/2014
tv Total 18.188.797,95 
Veiculação Total Geral 40.557.785,51 
Serviço mídia Agência Subcontratado  Líquido  Pagtº
produção spot cca acesse produções 4.180,00 21/01/2014
produção spot cca acesse produções 2.660,00 21/01/2014
produção spot cca acesse produções 4.778,50 29/01/2014
acesse produções Total 11.618,50 
produção Adserver propeg admotion sistemas 3.540,80 21/01/2014
produção Adserver agnelo admotion sistemas 3.303,53 21/03/2014
admotion sistemas Total 6.844,33 
produção folders propeg athalaia gráfica 2.487,10 21/02/2014
produção folders propeg athalaia gráfica 1.402,50 25/02/2014
produção folders propeg athalaia gráfica 1.402,50 25/02/2014
athalaia gráfica Total 5.292,10 
produção Folder cca athalaia solução digital 6.517,00 31/01/2014
athalaia solução digital Total 6.517,00 
produção trilha sonora propeg audiotech 31.635,00 21/01/2014
produção trilha sonora propeg audiotech 33.820,00 21/01/2014
produção trilha sonora propeg audiotech 33.820,00 21/01/2014
produção trilha sonora propeg audiotech 31.635,00 21/01/2014
produção trilha sonora propeg audiotech 31.635,00 21/01/2014
produção trilha sonora propeg audiotech 31.635,00 21/01/2014
produção trilha sonora propeg audiotech 31.635,00 21/01/2014
produção spot propeg audiotech 3.942,50 06/03/2014
produção spot propeg audiotech 3.942,50 06/03/2014
produção spot propeg audiotech 3.942,50 06/03/2014
audiotech Total 237.642,50 
produção adserver propeg aunica soluções digitais 8.571,07 04/02/2014
aunica soluções digitais Total 8.571,07 
produção adserver cca bn54 publicidade 665,00 21/01/2014
bn54 publicidade Total 665,00 
produção foto agnelo bulldog serviços 10.744,50 21/01/2014
produção foto propeg bulldog serviços 14.044,32 21/01/2014
produção foto cca bulldog serviços 14.378,25 30/01/2014
produção ilustração agnelo bulldog serviços 7.315,00 21/02/2014
produção foto agnelo bulldog serviços 13.490,00 20/03/2014
bulldog serviços Total 59.972,07 
produção filme propeg canto cerrado 261.570,71 30/01/2014
produção filme propeg canto cerrado 261.570,71 30/01/2014
produção cópia vt propeg canto cerrado 1.739,10 30/01/2014
produção cópia vt propeg canto cerrado 1.365,10 30/01/2014
produção cópia vt propeg canto cerrado 1.739,10 30/01/2014
produção cópia vt propeg canto cerrado 1.739,10 30/01/2014
produção cópia vt propeg canto cerrado 1.365,10 30/01/2014
produção cópia vt propeg canto cerrado 1.365,10 30/01/2014
produção cópia vt propeg canto cerrado 1.365,10 30/01/2014
produção cópia vt propeg canto cerrado 1.365,10 21/02/2014
produção cópia vt propeg canto cerrado 1.739,10 21/02/2014
produção filme propeg canto cerrado 261.570,71 26/02/2014

canto cerrado Total 798.494,03 
produção internet agnelo casa digital 317.900,00 21/01/2014
produção internet agnelo casa digital 317.900,00 21/01/2014
casa digital Total 635.800,00 
produção cartaz cca charbel gráfica 1.870,00 21/01/2014

charbel gráfica Total 1.870,00 
produção foto agnelo ciclone studio 7.685,50 31/01/2014
produção foto agnelo ciclone studio 20.501,00 31/01/2014
produção foto agnelo ciclone studio 24.919,83 31/01/2014
ciclone studio Total 53.106,33 
produção foto propeg cinco soluções 67.378,75 21/01/2014
produção edição revista agnelo cinco soluções 218.834,40 25/02/2014
cinco soluções Total 286.213,15 
produção filme propeg conecta comunicação 311.260,00 31/01/2014
produção filme propeg conecta comunicação 311.260,00 31/01/2014
produção filme propeg conecta comunicação 311.260,00 31/01/2014
produção cópia vt propeg conecta comunicação 3.122,90 31/01/2014
produção cópia vt propeg conecta comunicação 3.122,90 31/01/2014
produção cópia vt propeg conecta comunicação 3.122,90 31/01/2014
produção cópia vt propeg conecta comunicação 2.730,20 31/01/2014
produção cópia vt propeg conecta comunicação 2.730,20 31/01/2014
produção filme propeg conecta comunicação 311.260,00 21/02/2014
produção cópia vt propeg conecta comunicação 2.730,20 26/02/2014
conecta comunicação Total 1.262.599,30 
produção trilha sonora propeg dahouse audio desing 11.312,08 21/01/2014
dahouse audio desing Total 11.312,08 
produção tour virtual propeg dbl comunicação 86.604,37 30/01/2014
dbl comunicação Total 86.604,37 
produção spot agnelo decibel produções 7.837,50 21/01/2014
produção spot propeg decibel produções 3.895,00 21/01/2014
produção trilha sonora propeg decibel produções 10.022,50 21/01/2014
produção trilha sonora propeg decibel produções 10.022,50 21/01/2014
produção spot propeg decibel produções 3.895,00 21/01/2014
produção trilha sonora propeg decibel produções 28.120,00 21/02/2014
produção spot propeg decibel produções 9.025,00 21/02/2014
decibel produções Total 72.817,50 
produção placas cca dfc comunicação visual 146.903,44 28/01/2014
dfc comunicação visual Total 146.903,44 
produção foto propeg estudio califórnia 23.002,66 21/01/2014
produção foto propeg estudio califórnia 21.704,35 21/01/2014
produção foto propeg estudio califórnia 22.876,00 21/01/2014
estudio califórnia Total 67.583,01 
produção trilha sonora agnelo estudioarte 4.370,00 21/01/2014
produção spot propeg estudioarte 4.275,00 31/01/2014
produção spot propeg estudioarte 4.275,00 04/02/2014
produção spot propeg estudioarte 2.137,50 04/02/2014
produção spot propeg estudioarte 7.125,00 04/02/2014
estudioarte Total 22.182,50 
produção pesquisa cca exata op 59.466,00 21/01/2014
produção pesquisa propeg exata op 74.332,50 31/01/2014
exata op Total 133.798,50 
produção filme agnelo f2 filmes 237.500,00 21/01/2014
produção cópia vt agnelo f2 filmes 3.135,00 21/01/2014
produção filme propeg f2 filmes 226.000,00 21/01/2014
produção filme propeg f2 filmes 43.800,00 21/01/2014
f2 filmes Total 510.435,00 
produção filme agnelo fábrika filmes 159.570,00 21/01/2014
produção cópia vt propeg fábrika filmes 4.656,30 21/01/2014
produção cópia vt propeg fábrika filmes 4.123,35 21/01/2014
produção cópia vt cca fábrika filmes 607,75 29/01/2014
fábrika filmes Total 168.957,40 
produção adesivos propeg g2 comum. visual 12.976,58 21/01/2014
g2 comunicação visual Total 12.976,58 
produção locação imagem agnelo glow imagens 5.610,00 29/01/2014
produção locação imagem agnelo glow imagens 12.622,50 30/01/2014
produção locação imagem agnelo glow imagens 2.797,98 30/01/2014
produção foto agnelo glow imagens 1.168,75 04/02/2014
produção foto agnelo glow imagens 1.110,31 04/02/2014
produção imagem agnelo glow imagens 1.051,87 21/02/2014
produção imagem agnelo glow imagens 1.168,75 21/02/2014
produção foto agnelo glow imagens 3.272,50 21/02/2014
produção foto agnelo glow imagens 1.168,75 25/02/2014
glow imagens Total 29.971,41 
produção folder cca gráfica executiva 1.097,25 21/01/2014
produção cartaz cca gráfica executiva 1.225,50 21/01/2014
gráfica executiva Total 2.322,75 
produção folders agnelo gráfica positiva 4.375,80 21/01/2014
produção cartão agnelo gráfica positiva 849,35 21/02/2014
gráfica positiva Total 5.225,15 
produção panfleto agnelo gravomatic 2.524,50 21/01/2014
produção cartaz cca gravomatic 2.412,30 21/01/2014
produção folder cca gravomatic 6.077,50 21/01/2014
produção folders agnelo gravomatic 1.206,15 21/02/2014
produção panfleto propeg gravomatic 841,50 21/02/2014
produção cartaz agnelo gravomatic 2.716,18 26/02/2014
gravomatic Total 15.778,13 
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produção capitação imagem propeg guerreiro e costa 37.287,80 04/02/2014
guerreiro e costa Total 37.287,80 
produção foto propeg heloisa pinho rocha 3.420,00 21/01/2014
heloisa pinho rocha Total 3.420,00 
produção foto agnelo keydisc 1.122,00 21/01/2014
produção foto cca keydisc 2.805,00 21/01/2014
produção foto agnelo keydisc 1.122,00 21/02/2014
produção foto agnelo keydisc 2.945,25 26/02/2014
keydisc Total 7.994,25 
produção trilha sonora propeg loungery produções 20.805,00 21/01/2014
produção trilha sonora propeg loungery produções 20.805,00 21/01/2014
produção trilha sonora propeg loungery produções 20.805,00 21/01/2014
produção trilha sonora propeg loungery produções 20.805,00 21/01/2014
produção trilha sonora propeg loungery produções 20.805,00 21/01/2014
produção trilha sonora propeg loungery produções 20.805,00 21/02/2014
produção trilha sonora propeg loungery produções 20.805,00 21/02/2014
produção trilha sonora propeg loungery produções 20.805,00 26/02/2014
loungery produções Total 166.440,00 
produção foto cca magneto serv fotográficos 6.267,99 21/01/2014
produção foto cca magneto serv fotográficos 8.287,67 21/01/2014
produção foto cca magneto serv fotográficos 16.394,70 21/01/2014
magneto serv fotográficos Total 30.950,35 

produção apresentação cca mais brasil consultoria 242.314,60 28/01/2014
mais brasil consultoria Total 242.314,60 
produção cópia vt propeg mais filmes 1.729,75 04/02/2014
mais filmes Total 1.729,75 
produção folders agnelo mais soluções gráficas 4.132,50 21/01/2014
produção cartaz agnelo mais soluções gráficas 1.292,00 21/01/2014
produção cartaz agnelo mais soluções gráficas 1.577,00 21/01/2014
mais soluções gráficas Total 7.001,50 
produção spot agnelo mc studio-muzak 2.090,00 21/01/2014
produção spot agnelo mc studio-muzak 1.900,00 29/01/2014
produção trilha sonora agnelo mc studio-muzak 8.835,00 28/03/2014
mc studio-muzak Total 12.825,00 
produção lonas agnelo mp letreiros 69.315,89 21/01/2014
produção faixas cca mp letreiros 475,00 21/01/2014
produção adesivos cca mp letreiros 17.628,72 21/01/2014
produção adesivos cca mp letreiros 54.313,87 21/01/2014
produção lonas agnelo mp letreiros 28.133,20 21/01/2014
produção lonas propeg mp letreiros 15.846,00 21/01/2014
produção lonas agnelo mp letreiros 264.594,00 29/01/2014
produção lonas agnelo mp letreiros 16.585,10 29/01/2014
produção lonas propeg mp letreiros 4.643,12 21/02/2014
mp letreiros Total 471.534,88 
produção adesivos propeg multicor gráfica 26.366,92 21/01/2014
produção lonas cca multicor gráfica 15.699,98 21/01/2014
produção banner agnelo multicor gráfica 198,36 21/01/2014
produção banner cca multicor gráfica 220,40 21/01/2014
produção adesivos cca multicor gráfica 21.725,55 21/01/2014
produção lonas agnelo multicor gráfica 2.352,20 21/01/2014
produção banner propeg multicor gráfica 7.714,00 21/01/2014
produção box truss propeg multicor gráfica 16.416,00 21/01/2014
produção lonas agnelo multicor gráfica 10.508,42 21/02/2014
produção banners agnelo multicor gráfica 2.466,16 21/02/2014
multicor gráfica Total 103.667,98 
produção foto agnelo mv & t fotografia 2.250,00 28/03/2014
mv & t fotografia Total 2.250,00 
produção ilustração propeg nitroglicerina produção 8.550,00 21/01/2014
nitroglicerina produção Total 8.550,00 
produção faixas agnelo nobre publicidade 1.653,00 17/03/2014
nobre publicidade Total 1.653,00 
produção banners agnelo oitoh app digital 11.486,84 21/03/2014
oitoh app digital Total 11.486,84 
produção foto cca ponto de fuga 26.543,72 21/01/2014
ponto de fuga Total 26.543,72 
produção cartaz agnelo primenta projetos 15.105,11 31/01/2014
primenta projetos Total 15.105,11 
produção adesivos cca próxxima comércio 20.016,50 21/01/2014
produção lonas cca próxxima comércio 24.890,00 21/01/2014
próxxima comércio Total 44.906,50 
produção filipeta propeg qualidade gráfica 1.871,87 21/01/2014
produção filipete propeg qualidade gráfica 2.431,00 21/01/2014
produção cartaz propeg qualidade gráfica 1.238,87 21/01/2014
produção folders propeg qualidade gráfica 7.573,50 06/03/2014
qualidade gráfica Total 13.115,24 
produção impressão revista agnelo ryobi gráfica 61.710,00 25/02/2014
ryobi gráfica Total 61.710,00 
produção adesivos agnelo sg comércio 6.507,60 21/01/2014
produção adesivos cca sg comércio 25.716,24 21/01/2014
sg comércio Total 32.223,84 
produção spot cca som e letras 93.575,00 29/01/2014

som e letras Total 93.575,00 
produção faixas cca speedpress 3.306,00 21/01/2014
produção faixas cca speedpress 1.653,00 21/01/2014
produção faixas cca speedpress 4.132,50 21/01/2014
produção faixas cca speedpress 2.479,50 21/01/2014
produção faixas cca speedpress 5.785,50 21/01/2014
produção faixas cca speedpress 1.653,00 21/01/2014
produção lonas cca speedpress 27.071,20 21/01/2014
produção faixas cca speedpress 1.653,00 21/01/2014
produção faixas cca speedpress 1.653,00 21/01/2014
produção faixas cca speedpress 1.653,00 21/01/2014
produção faixas cca speedpress 2.479,50 21/01/2014
produção faixas cca speedpress 1.653,00 21/01/2014
produção faixas cca speedpress 1.653,00 21/01/2014
produção lonas propeg speedpress 606,10 22/01/2014
produção adesivo agnelo speedpress 25.748,80 28/01/2014
produção lonas agnelo speedpress 2.755,00 29/01/2014
produção faixas cca speedpress 1.653,00 29/01/2014
produção faixas cca speedpress 1.653,00 29/01/2014
produção adesivo cca speedpress 16.929,00 31/01/2014
produção lonas propeg speedpress 2.584,19 04/02/2014
produção faixas propeg speedpress 254,01 04/02/2014
produção lonas propeg speedpress 42.841,20 04/02/2014
produção banners agnelo speedpress 743,85 21/02/2014
produção banners agnelo speedpress 330,60 21/02/2014
produção banners agnelo speedpress 115.143,80 21/02/2014
produção banners agnelo speedpress 866,40 21/02/2014
produção banners propeg speedpress 220,40 17/03/2014
produção lonas agnelo speedpress 5.461,93 17/03/2014
speedpress Total 274.616,48 
produção foto agnelo studio ciclone 20.852,50 10/03/2014
produção foto agnelo studio ciclone 13.015,00 10/03/2014
produção foto agnelo studio ciclone 22.086,45 10/03/2014
produção foto agnelo studio ciclone 10.072,37 10/03/2014
produção folders propeg studio ciclone 4.560,00 11/03/2014
studio ciclone Total 70.586,31 
produção lonas propeg teck comunicação 653,60 21/01/2014
produção banner agnelo teck comunicação 3.834,25 21/01/2014
produção faixas cca teck comunicação 3.268,00 21/01/2014
produção blimps cca teck comunicação 1.615,00 21/01/2014
produção blimps cca teck comunicação 1.615,00 21/01/2014
produção blimps cca teck comunicação 4.845,00 21/01/2014
produção blimps cca teck comunicação 1.615,00 21/01/2014
produção faixas cca teck comunicação 3.268,00 21/01/2014
produção blimps cca teck comunicação 1.615,00 21/01/2014
produção blimps cca teck comunicação 1.615,00 21/01/2014
produção faixas cca teck comunicação 3.268,00 21/01/2014
produção faixas cca teck comunicação 4.883,00 21/01/2014
produção blimps agnelo teck comunicação 7.765,30 21/01/2014
produção adesivos cca teck comunicação 55.407,47 21/01/2014
produção faixas cca teck comunicação 4.921,00 21/01/2014
produção blimps cca teck comunicação 1.615,00 21/01/2014
produção lonas cca teck comunicação 39.930,40 21/01/2014
produção blimps cca teck comunicação 1.615,00 21/01/2014
produção blimps cca teck comunicação 1.615,00 21/01/2014
produção faixas cca teck comunicação 826,50 21/01/2014
produção faixas cca teck comunicação 3.268,00 21/01/2014
produção faixas cca teck comunicação 3.268,00 21/01/2014
produção faixas cca teck comunicação 1.615,00 21/01/2014
produção blimps cca teck comunicação 3.268,00 21/01/2014
produção faixas cca teck comunicação 1.615,00 21/01/2014
produção blimps cca teck comunicação 3.268,00 21/01/2014
produção adesivo propeg teck comunicação 8.664,00 21/01/2014
produção faixas cca teck comunicação 3.268,00 21/01/2014
produção faixas cca teck comunicação 1.615,00 21/01/2014
produção faixas cca teck comunicação 3.268,00 21/01/2014
produção lonas cca teck comunicação 661,20 28/01/2014
produção blimp agnelo teck comunicação 3.230,00 29/01/2014
produção adesivo cca teck comunicação 20.836,78 29/01/2014
produção faixas cca teck comunicação 3.268,00 29/01/2014
produção faixas cca teck comunicação 3.363,00 29/01/2014
produção blimps cca teck comunicação 1.615,00 29/01/2014
produção faixas cca teck comunicação 3.306,00 29/01/2014
produção faixas cca teck comunicação 3.268,00 29/01/2014
produção faixas cca teck comunicação 1.615,00 29/01/2014
produção blimps cca teck comunicação 1.615,00 29/01/2014
produção lonas propeg teck comunicação 3.870,77 04/02/2014
produção adesivo propeg teck comunicação 3.059,00 04/02/2014
produção blimps propeg teck comunicação 1.710,00 04/02/2014
produção blimps propeg teck comunicação 1.615,00 04/02/2014
produção blimps propeg teck comunicação 1.710,00 04/02/2014
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produção banners propeg teck comunicação 435,29 04/02/2014
produção adesivo propeg teck comunicação 799,77 04/02/2014
produção faixas cca teck comunicação 3.268,00 04/02/2014
produção blimps propeg teck comunicação 1.710,00 04/02/2014
produção blimps propeg teck comunicação 3.230,00 21/02/2014
produção lonas agnelo teck comunicação 90.501,75 21/02/2014
teck comunicação Total 333.595,06 
produção projeção agnelo terrua comunicação 206.340,00 21/01/2014
terrua comunicação Total 206.340,00 
produção ilustração agnelo thiago sabadini gonçalves 3.800,00 31/01/2014
thiago sabadini gonçalves Total 3.800,00 
produção folders agnelo ultra digital 13.528,95 21/01/2014
ultra digital Total 13.528,95 
produção pesquisa agnelo vertex pesquisa 103.130,50 18/03/2014
vertex pesquisa Total 103.130,50 
Produção Total Geral 7.063.955,86 
Serviço mídia Agência subcontratado  Líquido Pagtº
legal jornal agnelo brasil econômico 23.835,33 21/01/2014
legal jornal agnelo brasil econômico 8.556,27 21/01/2014
legal jornal cca brasil econômico 3.290,87 31/01/2014
legal jornal cca brasil econômico 3.290,87 31/01/2014
legal jornal cca brasil econômico 3.761,00 31/01/2014
legal jornal cca brasil econômico 3.761,00 31/01/2014
legal jornal cca brasil econômico 4.231,12 31/01/2014
legal jornal cca brasil econômico 4.701,25 31/01/2014
legal jornal cca brasil econômico 3.290,87 31/01/2014
legal jornal cca brasil econômico 2.350,62 31/01/2014
legal jornal cca brasil econômico 13.398,56 31/01/2014
legal jornal cca brasil econômico 3.290,87 31/01/2014
legal jornal cca brasil econômico 8.462,25 31/01/2014
legal jornal cca brasil econômico 6.581,75 31/01/2014
legal jornal agnelo brasil econômico 3.055,81 21/02/2014
brasil econômico Total  95.858,41 
legal jornal cca correio braziliense 2.119,62 31/01/2014
legal jornal cca correio braziliense 52.990,60 31/01/2014
correio braziliense Total  55.110,22 
legal jornal cca de brasilia  1.320,11 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.584,13 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  660,05 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  660,05 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  924,08 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  792,06 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.320,11 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  924,08 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.056,09 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.452,13 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  3.696,31 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  2.244,19 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.188,10 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.056,09 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  2.112,18 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  5.500,46 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.056,09 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.320,11 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  660,05 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  660,05 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.056,09 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.320,11 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.584,13 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.188,10 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  792,06 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.584,13 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  924,08 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.056,09 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  924,08 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.584,13 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  792,06 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  660,05 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.320,11 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.320,11 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.452,13 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.188,10 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.188,10 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  924,08 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.320,11 21/01/2014
legal jornal cca de brasilia  3.168,27 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.584,13 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  924,08 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.056,09 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  3.168,27 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  660,05 31/01/2014

legal jornal cca de brasilia  660,05 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  6.732,57 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  2.112,18 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.452,13 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  924,08 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  792,06 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  660,05 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.980,16 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.584,13 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  792,06 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.056,09 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  924,08 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  10.912,92 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  7.700,65 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  23.101,94 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  924,08 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  2.376,20 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.056,09 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  660,05 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.848,16 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  924,08 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.188,10 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  660,05 31/01/2014
legal Jornal cca de brasilia  3.036,25 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.188,10 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.056,09 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  660,05 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.716,14 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.056,09 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  924,08 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  2.640,22 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  660,05 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.848,16 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  924,08 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  3.300,27 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  924,08 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  2.376,20 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.716,14 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.848,16 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  2.772,23 31/01/2014
legal jornal cca de brasilia  1.848,16 31/01/2014
de brasilia Total  164.441,66 
legal jornal agnelo the new york times 15.328,05 17/03/2014
the new york times Total  15.328,05 
Legal Total Geral  330.738,34 
Restos a Pagar Não Processados Total Geral 47.952.479,71
3. Gastos do exercício de 2014
Serviço mídia Agência subcontratado  Líquido Pagtº
veiculação alternativa cca all channel 14.777,32 21/03/2014
veiculação alternativa cca all channel 73.640,38 21/03/2014
veiculação alternativa cca d'castro e paula 56.415,00 20/03/2014
veiculação alternativa cca d'castro e paula 141.037,50 21/03/2014
veiculação alternativa cca neb tv 4.701,25 21/03/2014
alternativa Total 290.571,45 
veiculação jornal agnelo destak 23.536,81 20/03/2014
veiculação jornal agnelo na hora h 22.230,33 20/03/2014
veiculação jornal agnelo brasilia agora 18.805,00 20/03/2014
veiculação jornal agnelo coletivo 22.969,93 20/03/2014
veiculação jornal agnelo brasilia capital 7.051,87 20/03/2014
veiculação jornal agnelo df notícias 8.462,25 20/03/2014
veiculação jornal agnelo df notícias 8.462,25 20/03/2014
veiculação jornal agnelo folha da comunidade 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo impacto df 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo lago notícias 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo dos condomínios 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo a folha de samambaia 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo do planalto 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo coletivo 91.879,72 21/03/2014
veiculação jornal agnelo nta df 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo o democrata 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo df notícias 8.462,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo central brasil df 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo da gente 4.701,25 21/03/2014

veiculação jornal agnelo viver sports 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo da comunidade 99.800,39 21/03/2014
veiculação jornal agnelo bsb condomínios 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo correio da mulher 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo brasilia capital 7.051,87 21/03/2014
veiculação jornal agnelo de verdade 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo tribuna rural 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo aqui df 24.943,19 21/03/2014
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veiculação jornal agnelo de brasilia 38.841,72 21/03/2014
veiculação jornal agnelo alô brasilia 30.159,46 21/03/2014
veiculação jornal agnelo gazeta goiana 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo aqui df 24.943,19 21/03/2014
veiculação jornal agnelo folha de brasilia e entorno 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo brasilia agora 18.805,00 21/03/2014
veiculação jornal agnelo a voz 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo df hoje 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense 174.606,68 21/03/2014
veiculação jornal agnelo das cidades df e entorno 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo tribuna do lago norte 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo satélite 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo df brasil 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo correio de santa maria 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo cidade em foco 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo ceilândia notícias 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo aqui tem 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo folha independente 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo brasilia notícias 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo folha evangélica 4.701,25 21/03/2014
veiculação jornal agnelo correio braziliense 136.547,88 21/03/2014
veiculação jornal agnelo petmania 4.701,25 28/03/2014
veiculação jornal propeg brasilia agora 18.805,00 31/03/2014
veiculação jornal propeg brasilia agora 18.805,00 31/03/2014
veiculação jornal Agnelo brasilia agora 18.805,00 31/03/2014
jornal Total 969.713,53 
veiculação rádio cca ailton dias / band am 6.149,98 14/03/2014
veiculação rádio cca atividade fm 65.570,02 21/03/2014
veiculação rádio cca jk fm 24.760,54 21/03/2014
veiculação rádio cca jovem pan fm 63.358,55 21/03/2014
veiculação rádio cca clube fm 28.518,63 21/03/2014
veiculação rádio agnelo clube fm 152.099,35 21/03/2014
veiculação rádio propeg jk fm 37.784,51 24/03/2014
veiculação rádio propeg mix fm 32.953,88 24/03/2014
veiculação rádio cca mix fm 4.404,60 26/03/2014
veiculação rádio cca jk fm 4.087,27 26/03/2014
veiculação rádio propeg jk fm 58.130,02 25/03/2014
veiculação rádio cca néder / brasilia super rádio 5.544,46 27/03/2014
veiculação rádio agnelo atividade fm 142.708,79 27/03/2014
veiculação rádio cca fr produções / band am 16.035,40 28/03/2014
rádio Total 642.105,99 
veiculação revista agnelo estados e municípios 32.961,40 21/03/2014
veiculação revista agnelo foco 30.088,00 21/03/2014
veiculação revista agnelo pepper 13.539,60 21/03/2014
veiculação revista agnelo brasilia em dia 7.992,12 21/03/2014
veiculação revista agnelo brasilia em dia 7.992,12 21/03/2014
veiculação revista propeg foco 30.088,00 28/03/2014
revista Total 122.661,23 
veiculação tv propeg globo 2.226.129,75 14/03/2014
veiculação tv propeg record 1.121.195,73 17/03/2014
veiculação tv propeg bandeirantes 588.540,08 17/03/2014
veiculação tv propeg cidade livre 17.065,54 24/03/2014
veiculação tv propeg brasilia 383.869,66 27/03/2014
veiculação tv propeg sbt 1.125.355,09 27/03/2014
veiculação tv propeg boa vontade 145.557,20 21/03/2014
veiculação tv cca sbt 90.365,26 14/03/2014
veiculação tv cca record 83.790,27 21/03/2014
veiculação tv propeg record 1.677.087,46 27/03/2014
veiculação tv propeg sbt 1.755.276,89 27/03/2014
veiculação tv propeg globo 3.604.298,01 27/03/2014
veiculação tv propeg cidade livre 17.770,72 27/03/2014
veiculação tv propeg boa vontade 180.364,21 27/03/2014
tv Total 13.016.665,87 
Veiculação Total Geral 15.041.718,07 
Serviço mídia Agência subcontratado  Líquido Pagtº
produção cópias vt propeg canto cerrado  1.561,45 28/03/2014
produção cópias vt propeg canto cerrado  1.561,45 28/03/2014
produção cópias vt propeg canto cerrado  1.561,45 28/03/2014
produção filme propeg canto cerrado  261.570,71 28/03/2014
produção filme propeg canto cerrado  261.570,71 28/03/2014
produção filme propeg canto cerrado  261.570,71 28/03/2014
produção filme agnelo canto cerrado  227.137,68 28/03/2014
produção filme propeg canto cerrado  261.570,71 28/03/2014
canto cerrado Total  1.278.104,87 
produção filme propeg fábrika filmes  374.300,00 28/03/2014
fábrika filmes Total  374.300,00 
produção foto agnelo keydisc  6.545,00 21/03/2014
keydisc Total  6.545,00 
produção foto cca magneto fotografia  12.442,73 21/03/2014
magneto fotografia Total  12.442,73 
produção adesivos agnelo speedpress  8.736,20 21/03/2014

speedpress Total  8.736,20 
Produção Total Geral  1.680.128,80 

Serviço mídia Agência subcontratado  Líquido Pagtº
legal jornal cca brasil econômico 3.290,87 17/03/2014
legal jornal cca brasil econômico 3.290,87 14/03/2014
legal jornal cca brasil econômico 6.111,62 17/03/2014
legal jornal cca brasil econômico 3.761,00 17/03/2014
legal jornal cca brasil econômico 3.761,00 27/03/2014
legal jornal cca brasil econômico 2.350,62 27/03/2014
brasil econômico Total  22.565,96 
legal jornal cca correio braziliense 1.684,16 17/03/2014
legal jornal cca correio braziliense 3.087,62 27/03/2014
correio braziliense Total  4.771,78 
legal jornal cca de brasilia 1.188,10 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.188,10 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.188,10 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.980,16 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.980,16 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.980,16 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 14/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.320,11 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.320,11 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.320,11 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 4.400,37 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 2.508,21 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 2.772,24 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.980,16 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.188,10 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 3.520,30 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 3.872,32 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.848,16 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.584,13 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.848,16 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 3.300,27 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 3.872,32 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.980,16 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 4.752,40 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 2.376,20 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.980,16 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 3.696,31 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 2.508,21 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 4.224,35 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.716,14 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 3.344,28 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 3.344,28 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 3.960,33 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 2.772,24 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 4.400,37 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 17/03/2014
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legal jornal cca de brasilia 1.056,09 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.848,16 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 4.576,39 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 3.168,27 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 11.616,98 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 2.244,19 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 4.180,35 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.980,16 17/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.980,16 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.188,10 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 2.112,18 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 2.112,18 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.188,10 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 2.508,21 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.188,10 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 6.600,56 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.320,11 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.716,14 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.320,11 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.716,14 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 2.508,21 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 5.500,46 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.188,10 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.584,13 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.584,13 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.584,13 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.584,13 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 8.184,68 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 5.148,43 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.584,13 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.320,11 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 660,05 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 3.344,28 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia  924,08 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia  1.056,09 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia  1.320,11 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia  924,08 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia  1.188,10 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia  1.320,11 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia  1.716,14 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia  2.244,19 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia  3.872,32 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia  660,05 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia  2.640,22 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia  2.376,20 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia  1.056,09 27/03/2014

legal jornal cca de brasilia  1.452,13 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.848,16 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.188,10 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 924,08 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.716,14 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.056,09 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.452,13 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.584,13 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 792,06 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.980,16 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia 1.188,10 27/03/2014
legal jornal cca de brasilia  792,06 27/03/2014
de brasilia Total 281.095,35 
Legal Total Geral 308.433,08 
Exercício de 2014 Total Geral 17.030.279,95
Total Geral Pago no 1º Trimestre de 2014 69.635.045,97

CARLOS ANDRÉ DUDA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2014.

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 150.000695/2014. 

Brasília/DF, 1º de abril de 2014.
DANIEL NASCIMENTO DOURADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 080.001718/2013. Assunto: Reconhecimento de Dívida. Com fulcro no Artigo 86 do 
Decreto nº 32.598, de 15/12/2010, com nova redação dada pelo Decreto nº 35.073, de 13/01/2014, 
no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual e o Art. 7º da Lei nº 
3.163, de 03.07.2003 e consoante às justificativas apresentadas nos autos do processo em epígrafe, 
RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa e DETERMINO a emissão de 
Nota de Empenho, no valor total de R$ 386.490,00 (trezentos e oitenta e seis mil, quatrocentos 
e noventa reais), em favor da FERROBRAZ Industrial LTDA., CNPJ nº. 01.527.225/0001-63 
Contrato nº 40/2012, referente às Notas Fiscais nº 025.967 no valor de R$ 89.100,00 (oitenta 
e nove mil e cem reais); NF nº 026.054 valor de R$ 92.070,00 (noventa e dois mil e setenta 
reais); NF nº 026.123 no valor de R$ 92.340,00 (noventa e dois mil, trezentos e quarenta reais); 
NF nº 056.761 no valor de R$ 73.168,00 (setenta e três mil, cento e sessenta e oito reais); NF 
nº 056.763 no valor de R$ 39.812,00 (trinta e nove mil, oitocentos e doze reais). A despesa cor-
rerá a conta do programa de trabalho 12.361.6221.2389.0001; Fonte 103; Natureza de Despesa 
4.4.90.92, conforme informado pela Gerência de Programação Orçamentária à folha. 168 dos 
autos. Adalberta Mesquita da Fonseca Gonzaga – Subsecretária.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO
CONCORRÊNCIA Nº 36/2013.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, 
comunica aos interessados que a empresa ANGLO CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA 
sagrou-se vencedora da Concorrência em epígrafe, com o valor de R$ 2.701.448,46, tendo em 
vista a desclassificação da proposta de preços da empresa MANCHESTER CONSTRUTORA 
E INCORPORADORA LTDA, por não atender aos requisitos do edital. Os autos ficam com 
vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 02 de abril de 2014.
JAIRO PEREIRA MARTINS

Presidente

APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Processo: 473.000630/2013. Assunto: Aplicação de Penalidade. Face às informações contidas 
nos autos e com base na competência delegada por meio do artigo 5º da Portaria nº 121 de 24 
de março de 2009, com fulcro no artigo 87, inciso I e II da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
artigos 2º e 4º- incisos IV do Decreto nº 26.851 de 30 de maio de 2006, alterado pelo Decreto 
nº 26.993 de 12 de julho de 2006, determino APLICAR MULTA, no valor de R$ 202.959,83 
(duzentos e dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais, e oitenta e três centavos), à empresa 
RODOPAX TRANSPORTES E TURISMO Ltda., pelas supramencionadas irregularidades, visto 
que deixou de executar os serviços sem prévio aviso.

ADALBERTA MESQUITA DA FONSECA GONZAGA 
Subsecretária.



PÁGINA   70 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 67, quinta-feira, 3 de abril de 2014

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENAÇÃO DE CADASTRO 
E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS

GERÊNCIA DE TRIBUTOS DIRETOS

EDITAL Nº 02, DE 02 DE ABRIL DE 2014.
AVISO GERAL DE LANÇAMENTO DO IPTU/TLP - 2014.

O GERENTE DE TRIBUTOS DIRETOS, DA COORDENAÇÃO DE CADASTRO E 
LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRE-
TARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento ao que 
determina o art. 12 do Decreto-Lei nº 82, de 26 de dezembro de 1966, na Lei Complementar 
nº 04, de 30 de dezembro de 1994, e considerando o que determina a Lei nº 6.945 de 14 
de setembro de 1981 e ao contido na alínea b, inciso IV, art. 101, da Portaria nº 648, de 
21 de dezembro de 2001, torna público o Aviso Geral de Lançamento do Imposto Sobre 
a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU e da Taxa de Limpeza Pública - TLP, 
relativos ao exercício de 2014.
1 – Ficam os contribuintes do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 
e os usuários da Taxa de Limpeza Pública – TLP, do Distrito Federal NOTIFICADOS do lan-
çamento relativo ao exercício de 2014.
2 – Para efeito de lançamento do IPTU para o exercício de 2014, a pauta de valores venais de 
terrenos e edificações será a utilizada para o lançamento do imposto do exercício de 2013, nos 
termos do art. 1º da Lei nº 4.985, de 10 de dezembro de 2012, acrescida do percentual de 5,58% 
(cinco inteiros e cinquenta e oito centésimos por cento), em conformidade com o Decreto nº 
35.047, de 30 de dezembro de 2013, e art. 66 da Lei nº 5.164, de 26 de agosto de 2013.
3 – As alíquotas do IPTU são:
I – 3% (três por cento) para:
a) terreno não edificado;
b) terrenos com edificações em construção ou demolição, condenadas ou em ruínas, quando nelas 
se constatar a existência de dependências suscetíveis de utilização ou locação;
II – 1% (um por cento) para:
a) imóvel não residencial, edificado;
b) imóvel residencial portador de alvará de construção, pelo prazo improrrogável de trinta e 
seis meses, contado da data de expedição do documento pelo órgão competente, desde que o 
proprietário do imóvel não seja titular de outro, da mesma natureza, no Distrito Federal;
III – 0,30% (trinta centésimos por cento) para:
a) imóvel edificado destinado exclusivamente para fins residenciais, conforme estabelecido na 
legislação específica;
b) imóvel edificado, com utilização exclusivamente residencial, conforme Portaria nº 168, de 
15 de julho de 2010.
4 – Para o lançamento da TLP para exercício de 2014, os Valores Básicos de Referência – A e 
B (VBR-A e VBR-B) a que se refere o art. 4º, § 1º, da Lei Federal nº 6.945, de 14 de setembro 
de 1981, são, respectivamente, R$ 248,11 (duzentos e quarenta e oito reais e onze centavos) e 
R$ 496,22 (quatrocentos e noventa e seis reais e vinte e dois centavos), em conformidade com o 
Decreto nº 35.045, de 30 de dezembro de 2013, e art. 67 da Lei nº 5.164, de 26 de agosto de 2013.
5 – As datas de vencimento do IPTU e da TLP são as constantes do Anexo I deste Edital, con-
forme estabelecido pela Portaria nº 277, de 24 de dezembro de 2013.
6 – O pagamento poderá ser exigido em até seis parcelas mensais, iguais e sucessivas, sendo 
incorporado à última o valor residual, se for o caso.
7 – O valor do IPTU e da TLP não pago até a data de vencimento sofrerá os acréscimos previstos 
na Lei Complementar nº 435, de 27 de dezembro de 2001.
8 – O IPTU e a TLP serão recolhidos por meio de Documento de Arrecadação – DAR, emitido 
pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF, na rede bancária autorizada.
8.1 – A SEF enviará o DAR ao contribuinte, conforme endereço constante do cadastro fiscal.
8.2 – A falta do recebimento do DAR não desobriga o contribuinte do pagamento do imposto 
na data do vencimento.
8.3 – O DAR poderá ser obtido: no endereço eletrônico: www.fazenda.df.gov.br, ou nas Agên-
cias de Atendimento da Secretaria de Fazenda e Postos de Atendimento do “Na Hora-Cidadão”, 
relacionados no Anexo II deste Edital.
9 – O contribuinte poderá impugnar o tributo lançado mediante recurso, nos termos do § 2º do 
art. 49 do Decreto nº 33.269, de 18 de outubro de 2011, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado 
da data da publicação deste Edital no Diário Oficial do Distrito Federal.
9.1 – O recurso deverá ser protocolizado em uma das Agências de Atendimento da Receita da Sub-
secretaria da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda, relacionadas no Anexo II deste Edital.
9.2 – Em se tratando de contestação da base de cálculo, o recurso deverá estar acompanhado de 
documento que comprove a inexatidão do valor utilizado pelo fisco.
9.3 – Para efeitos do disposto no item 9.2, não serão admitidos como documentos comprobatórios:
I – anúncios individuais de venda do próprio imóvel, ou de similar, ainda que publicados em 
jornal de grande circulação;
II – avaliações individuais do próprio imóvel, mesmo que realizadas por imobiliária 
ou corretor de imóvel.

HEBER NIEMEYER BOTELHO

ANEXO I
CALENDÁRIO DE VENCIMENTOS IPTU E TLP – 2014.

DATAS DE VENCIMENTO
Final da 

inscrição no 
CI/DF

Cota Única 
ou Primeira 

parcela

Segunda
 Parcela

Terceira
 Parcela

Quarta 
Parcela

Quinta 
Parcela

Sexta
Parcela

1 e 2 05/05/2014 09/06/2014 07/07/2014 11/08/2014 08/09/2014 13/10/2014
3 e 4 06/05/2014 10/06/2014 08/07/2014 12/08/2014 09/09/2014 14/10/2014
5 e 6 07/05/2014 11/06/2014 09/07/2014 13/08/2014 10/09/2014 15/10/2014
7 e 8 08/05/2014 12/06/2014 10/07/2014 14/08/2014 11/09/2014 16/10/2014

9, 0 e X 09/05/2014 13/06/2014 11/07/2014 15/08/2014 12/09/2014 17/10/2014

ANEXO II
AGÊNCIAS DE ATENDIMENTO DA RECEITA

AGÊNCIAS DE 
ATENDIMENTO DA RECEITA ENDEREÇO

AGÊNCIA EMPRESARIAL SBN QD 02 BLOCO A ED. VALE DO RIO DOCE TÉRREO
AGÊNCIA BRASÍLIA SEPN 513 BLOCO D LOJA 38 – ASA NORTE

AGÊNCIA BRAZLÂNDIA AE 04 LOTE 03 – SETOR TRADICIONAL

AGÊNCIA CEILÂNDIA CNN 01 BLOCO B – AV. HÉLIO PRATES (PRÓXIMO À 
ESTAÇÃO DO METRÔ CENTRO, AO LADO DA UNB)

AGÊNCIA GAMA AREA ESPECIAL 01 – LOTE ÚNICO – SETOR CEN-
TRAL (PRÓXIMO A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL)

AGÊNCIA NÚCLEO 
BANDEIRANTE 2ª AVENIDA LOTE 451-A

AGÊNCIA PLANALTINA SHD BLOCO C (PRÓXIMO AO CORREIO)

AGÊNCIA SIA SIA - SAPS - TRECHO 01 - LOTE H (PRÓXIMO À 
CAESB - EPTG)

AGÊNCIA SOBRADINHO QUADRA 06 ÁREA ESPECIAL 08 

AGÊNCIA TAGUATINGA CNA 03 AE S/Nº PRAÇA SANTOS DUMONT (ANTI-
GA PRAÇA DO DI) – TAGUATINGA NORTE

POSTOS DE ATENDIMENTO DO “NA HORA-CIDADÃO”
POSTOS DE ATENDIMENTO 
DO “NA HORA-CIDADÃO” ENDEREÇO

PLANO PILOTO
SUBSOLO DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE BRA-
SILIA, PLATAFORMA D (ACESSO AO METRÔ – 
ESTAÇÃO CENTRAL)

TAGUATINGA QS 03 LOTE 11 LOJAS DE 4 A 8 PISTÃO SUL (ANTI-
GA AGÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA)

CEILÂNDIA QNM 11, ÁREA ESPECIAL - SHOPPING POPULAR 
DE CEILÂNDIA

SOBRADINHO QUADRA CENTRAL – BLOCO 11 – LOTE 07 LOJA 
22 – SUBSOLO – EDIFÍCIO SERRA SHOPPING

GAMA ÁREA ESPECIAL 01, EQ 55/56 – SETOR CENTRAL 
– GAMA SHOPPING

BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE
MATERIAL, PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2013/299
Contratante: BRB – Banco de Brasília S.A. Contratada: LINDALVA MARIA DE JESUS CO-
MÉRCIO E SERVIÇOS – ME. Contrato nº: BRB 2013/299. Modalidade: Pregão Eletrônico 
096/2013. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de conservação e limpeza, com fornecimento 
de todos os materiais de limpeza e equipamentos necessários à execução dos serviços, na agência 
Unaí, localizada na Rua Canabrava nº 240, lote 122, quadra 03, Zona 03, Centro Unaí – MG, 
conforme condições e especificações constantes do edital de pregão eletrônico 096/2013 e seus 
anexos, e na proposta da contratada de 21/11/2013. Vigência: 12 meses a partir da assinatura. 
Valor: R$ 27.195,00. Assinatura: 02/04/2014. Signatários pelo BRB: Francisco de Assis Gomes, 
e pela Contratada o procurador: Edvaldo Pires de Jesus. Executor: Francisco de Assis Gomes. 
Processo nº: 1078/2013. Eriel Strieder. Gerente de Área.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2013 – 3ª Publicação
VALIDADE ATÉ 02/10/2014

Contratante: BRB – Banco de Brasília S/A. Contratada: BR – DISPLAYS LTDA – ME. Objeto da 
ARP: Fornecimento de expositores, conforme condições e especificações técnicas mínimas constan-
tes do edital e seus anexos, bem como da proposta comercial da contratada (item 2: acrílico avulso 
para porta cartazes, qtde.: 100, vlr. unit. R$ 119,28). Assinatura: 26/09/2013. Vigência: 12 meses. 
Valor Global Estimado R$11.928,00. Licitação: Pregão Eletrônico nº 058/2013. Signatários: pelo 
BRB: Francisco de Assis Gomes, e pela Contratada: Marilene de Fátima Silva. Processo: 577/2013.

ERIEL STRIEDER
Gerente de Área
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2013 – 3ª Publicação
VALIDADE ATÉ 02/10/2014

Contratante: BRB – Banco de Brasília S/A. Contratada: MINAS COSTURA INDUSTRIAL 
LTDA – EPP. Objeto da ARP: Fornecimento de expositores, conforme condições e especifi-
cações técnicas mínimas constantes do edital e seus anexos, bem como da proposta comercial 
da contratada, item 8: quadro de vidro, qtde.: 30, vlr. unit. R$99,00. Assinatura: 26/09/2013. 
Vigência: 12 meses a partir da publicação. Valor Global Estimado R$2.970,00. Licitação: Pregão 
Eletrônico nº 058/2013. Signatários: pelo BRB: Francisco de Assis Gomes e pela Contratada: 
Carla Viviane Resende. Processo: 577/2013.

ERIEL STRIEDER
Gerente de Área

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 045/2013 – 3ª Publicação
VALIDADE ATÉ 02/10/2014

Contratante: BRB – Banco de Brasília S/A. Contratada: EBSX2 – COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP. Objeto da ARP: Fornecimento de álcool em gel, 
conforme condições e especificações técnicas mínimas constantes do edital e seus ane-
xos, bem como da proposta comercial da contratada, item 1: álcool em gel, frasco com 
500 ml, conforme especificações constantes do anexo I do edital do Pregão Eletrônico 
062/2013, qtde.: 208, vlr. unit. R$ 8,70. Assinatura: 02/10/2013. Vigência: 12 meses. 
Valor R$1.809,60. Licitação: Pregão Eletrônico 062/2013. Signatários: pelo BRB: Fran-
cisco de Assis Gomes e pela contratada: Eduardo Bezerra Silva. Executor: Margareth 
Lázara Ferreira. Processo: 663/2013.

ERIEL STRIEDER
Gerente de Área

RETIFICAÇÃO 
O BRB – Banco de Brasília S.A torna público a retificação do texto na publicação ocorrida 
neste Diário Oficial de número 66, na Seção 3, página 86, do dia 02/04/2014, relativo ao III 
Termo Aditivo ao contrato 2011/147. Onde se lê: “...Valor R$ 20.507.528,46... ”, Leia-se: 
“...Valor R$ 783.452,31...”.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Banco de Brasília S.A torna público que a Comissão Administrativa da SUGEP, ratificou o 
ato de inexigibilidade de licitação em 01/04/2014, com fundamento no Art. 25, caput, da Lei 
nº 8.666/93, para aquisição de alimentos produzidos por agricultores familiares, para forneci-
mento de lanches aos empregados do Banco com a COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE 
SÃO SEBASTIÃO LTDA, por um período de 06 meses, pelo valor estimado de R$ 31.488,59. 
Processo nº: 1221/2013.

ERIEL STRIEDER
Gerente de Área

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2014
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público a data de realização do Pregão Ele-
trônico nº 011/2014. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 16/04/2014, às 
9h, www.comprasnet.gov.br. Objeto: registro de preços para os serviços de implantação 
de bicicletários em diversas Dependências do BRB, conforme condições e especificações 
constantes deste Edital e seus Anexos. Valor estimado: R$308.142,00 (trezentos e oito 
mil, cento e quarenta e dois reais). Local de obtenção do edital: www.comprasnet.gov.br. 
Processo nº 1225/2013.

CARLOS F. L. FAGUNDES
Pregoeiro

RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2014
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público o resultado final do Pregão Eletrônico 
nº 016/2014, cujo objeto é o fornecimento e a instalação de uma central telefônica para o 
BRB-Ditec. Empresa vencedora: 3CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTUTURA DE 
TELECOM, cnpj.: 04.238.297/0001-89, pelo valor total de R$ 117.590,00 (cento e dezessete 
mil, quinhentos e noventa reais). Os autos do processo encontram-se com vista franqueada 
no SBS, Quadra 01, Bloco “E”, Edifício Brasília, 16º andar, Brasília/DF, no horário das 10 
às 16 horas. Processo nº 1427/2013.

CARLOS F. L. FAGUNDES
Pregoeiro

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

EXTRATO DE CONTRATO
Contratada: Associação Gaúcha de Instituições de Previdência Pública – AGIP. Objeto: pa-
trocínio ao projeto “II Congresso Gaúcho de Previdência”. Contrato: 006/2014. Assinatura: 
14/03/2014. Vigência: 9 meses após a assinatura. Valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 
Licitação: inexigível com base no art. 25 da Lei nº 8.666/93. Signatários pela BRB DTVM: 
Antônio Ailton Batista de Oliveira. Pela Contratada: Valnei Rodrigues. Executor: Wesley de 
Araújo Medeiros. Processo: 041.00.222/2014.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo 112.000.394/2014, com fulcro no Artigo 86, do Decreto nº 32.598 de 15/12/2010, 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$ 129.059,62 (cento e vinte e nove mil, cinquenta e nove reais e sessenta e dois 
centavos), em favor da empresa Construtora – Queiroz Garcia Ltda., inscrita no CNPJ nº 
02.895.841/0001-30, Contrato nº 040/2013/SO, referente ao pagamento da Nota Fiscal nº 
1361/2014, relativo aos serviços de manutenção em mobiliário urbano, de esporte e lazer e de 
cultura, de natureza continuada, manutenção de Pista de Skate – PEC – Academia de Ginástica, 
situação Octogonal ao lado do Terraço Shopping – Lote 06 do, no período de 18/10/2013 a 
29/11/2013. 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 de Administração Geral.

RETIFICAÇÃO
No Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 069/2013, publicado no DODF nº 66, de 
02 de abril de 2014, página 86, ONDE SE LÊ: “...DA PRORROGAÇÃO: A partir da assinatura 
deste Termo Aditivo, o Contrato Principal com vigência até 09/04/2014, fica prorrogado até 
29/05/2014...”; LEIA-SE: “...DA PRORROGAÇÃO: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, 
o Contrato Principal com vigência até 29/05/2014, fica prorrogado até 28/07/2014...”.

COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Processo: 112.001.712/2013. FUNDAMENTO LEGAL: Ata de Registro de Preços ASJUR/
PRES nº 009/2013. ESPÉCIE: Contrato de Aquisição de Bens - D.E. ASJUR/PRES nº 539/2014. 
CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-
-NOVACAP e a firma PAULO ZIOBER – EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA. OBJE-
TO Constitui objeto do presente contrato o fornecimento e instalação, pela CONTRATADA, de 
269 (duzentos e sessenta e nove) módulos de equipamentos e aparelhos de ginástica (MÓDULO 
FUNCIONAL MISTO) para formação e implantação de Academias ao ar livre – Pontos de 
Encontros Comunitários – PEC’s em todo o Distrito Federal. VALOR: O valor total do presente 
Contrato é de R$ 2.968.953,00 (dois milhões, novecentos e sessenta e oito mil, novecentos e 
cinquenta e três reais). PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo máximo de entrega e conclusão dos ser-
viços é de 20 (vinte) dias corridos, contado a partir do 1º dia útil da emissão da correspondente 
Ordem de Serviço Externa, expedida pela Diretoria de Edificação. O prazo de vigência do 
presente ajuste é de 110 (cento e dez) dias corridos, contado a partir da data de sua assinatura e 
eficácia com a publicação de seu respectivo extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. RE-
CURSOS: A despesa decorrente do presente contrato correrá à conta do Programa de Trabalho 
15.451.6208.1110.9641, Natureza de Despesa 44.90.51, Fonte de Recurso 100, conforme nota de 
empenho nº 2014NE00791, no valor de R$ 2.968.953,00 (dois milhões, novecentos e sessenta e 
oito mil, novecentos e cinquenta e três reais), emitida em 20/03/2014 pela Diretoria Financeira 
da NOVACAP. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 25/03/2014. PELA 
NOVACAP: Nilson Martorelli e Daclimar Azevedo de Castro. PELA CONTRATADA: Paulo 
Ziober Júnior. TESTEMUNHAS: José dos Reis Ribeiro e Leonardo Alcantara L’Orican da Silva.

Processo: 112.003.545/2009. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. ESPÉCIE: Termo de 
Aditamento ao Contrato de Empr. Obra Engª D.E. ASJUR/PRES “J” - 520/2011. CONTRATAN-
TES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a 
firma INFINITA ENGENHARIA LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo de Aditamento 
é a prorrogação do prazo de vigência por mais 60 (sessenta) dias corridos fixados na Cláusula 
Quarta do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 520/2011, contados a partir de 17/02/2014, e que 
tem por objeto a implantação de 07 (sete) Módulos Ponto Veredas, sendo 02 (dois) módulos Praça 
Tipo I e 03 (três) módulos Praça Tipo II, localizados no Taguaparque – Pistão Norte, em Tagua-
tinga/DF e 02 (dois) módulos Praça Tipo II, localizados no Parque Recreativo de Taguatinga, em 
Taguatinga Norte - DF. DO PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato nº 520/2011, 
com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 17/04/2014. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas 
e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal nº 520/2011, aqui 
não expressamente alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e 
inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 14/02/2014. PELA NO-
VACAP: Nilson Martorelli e Daclimar Azevedo de Castro. PELA CONTRATADA: Luiz Gustavo 
Kuster Prado. TESTEMUNHAS: José dos Reis Ribeiro e Leonardo Alcantara L`Orican da Silva. 

Processo: 112.002.590/2013. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. ESPÉCIE: TER-
MO DE ADITAMENTO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.E. ASJUR/PRES “G”- 561/2012. 
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CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-
-NOVACAP e a firma COMBRASEN – COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES DE 
ENGENHARIA LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo de Aditamento é a reabertura, 
por mais 60 (sessenta) dias corridos do prazo de execução e a prorrogação do prazo de vigência 
por mais 90 (noventa) dias corridos, fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/
PRES nº 561/2012, ambos contados a partir de 31/03/2014, e que tem por objeto a execução, pela 
CONTRATADA, de obras e serviços com fornecimento de materiais para execução de reforma 
da cobertura da Feira do Produtor Rural de Ceilândia – DF. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de 
execução do contrato nº 561/2012, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 29/05/2014 e 
o prazo de vigência até 28/06/2014. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e inalteradas todas 
as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal nº 561/2012, aqui não expressamente 
alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. DATA 
DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 20/03/2014. PELA NOVACAP: Nilson 
Martorelli e Daclimar Azevedo de Castro. PELA CONTRATADA: José Elias Fernandes Júnior. 
TESTEMUNHAS: Maria do Socorro Ferreira da Silva e Ellys Greicy Souza Rodrigues.

Processo: 410.000.100/2012. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. ESPÉCIE: TERMO 
DE ADITAMENTO CONTR. DE SERV. ENGª D.E. ASJUR/PRES “C”- 614/2013. CONTRA-
TANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP 
e a firma PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS. OBJETO: 
O objeto do presente Termo de Aditamento é a prorrogação por mais 60 (sessenta) dias corridos 
dos prazos de execução e vigência fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/
PRES nº 614/2013, contados a partir de 28/12/2014 e 04/05/2014, respectivamente, e que tem 
por objeto a elaboração, pela CONTRATADA, de projetos executivos de arquitetura e projetos 
básicos e executivos de instalações prediais para reforma das instalações físicas da Subsecretaria 
de Tecnologia da Informação e Comunicação - SUTIC - da Secretaria de Estado de Planejamento 
e Orçamento do Distrito Federal, situada no Edifício da Projeção “H” do Complexo Adminis-
trativo do Buriti - Brasília - DF. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 
614/2013, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 28/04/2014 e a vigência até 01/07/2014. 
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do 
Instrumento Principal nº 614/2013, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do qual 
este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem 
sua assinatura em 21/02/2014. PELA NOVACAP: Nilson Martorelli e Daclimar Azevedo de 
Castro. PELA CONTRATADA: Claudio Gonçalves dos Santos. TESTEMUNHAS: Maria do 
Socorro Ferreira da Silva e Leonardo Alcantara L`Orican da Silva.

Processo: 112.003.026/2013. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93. ESPÉCIE: Termo de 
Aditamento ao Contrato de Empr. Obra Engª D.O.E. ASJUR/PRES “B” 657/2013. CONTRA-
TANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a 
firma CWF INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA-ME. OBJETO: O objeto do presente Termo de 
Aditamento é a prorrogação por mais 49 (quarenta e nove) dias corridos dos prazos de execução 
e vigência fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 657/2013, contados 
a partir de 28/02/2014 e 16/05/2014, respectivamente, e que tem por objeto a execução, pela 
CONTRATADA, de reparo e manutenção da iluminação da Ponte JK, com execução de ramal 
de energia para os arcos da Ponte, situada no Lago Sul, em Brasília - DF. DO PRAZO: O prazo 
de execução do Contrato nº 657/2013, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 17/04/2014 
e a vigência até 03/07/2014. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e inalteradas todas as 
demais cláusulas e condições do Instrumento Principal nº 657/2013, aqui não expressamente 
alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. DATA 
DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 21/02/2014. PELA NOVACAP: Nilson 
Martorelli e Maruska Lima de Sousa Holanda. PELA CONTRATADA: Caio Augusto Muniz. 
TESTEMUNHAS: Maria do Socorro Ferreira da Silva e Leonardo Alcantara L`Orican da Silva.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo: 060.008.550/2013. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 198/2013. ESPÉ-
CIE: Ata de Registro de Preços nº 198/2013A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por 
intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a PLANTÃO COMÉRCIO E RE-
PRESENTAÇÃO LTDA - EPP. CNPJ nº 01.830.715/0001-34. OBJETO: Aquisição de Material 
médico hospitalar. ITENS ADJUDICADOS 01, 02 E 03. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 
355.680,00. DATA DA ASSINATURA: 01/04/2014. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar 
desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, RAFAEL DE AGUIAR 
BARBOSA; pela Empresa CARLOS ALBERTO DA SILVA TEIXEIRA. TESTEMUNHAS: 
JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

Processo: 060.008.213/2012. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 342/2013. ESPÉCIE: 
Ata de Registro de Preços nº 342/2013F-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por inter-
médio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA. CNPJ nº 33.498.171/0001-41. OBJETO: Aquisição de materiais 
odontológicos. ITENS ADJUDICADOS 17, 18, 25, 27, e 28. VALOR TOTAL REGISTRADO: 
R$ 62.109,00. DATA DA ASSINATURA: 01/04/2014. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar 
desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, RAFAEL DE AGUIAR 
BARBOSA; pela Empresa JULIO CESAR RIBEIRO. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVAL-
CANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

Processo: 060.014.210/2012. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 045/2014. ESPÉ-
CIE: Ata de Registro de Preços nº 045/2014B-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por 
intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e MICROMEDICAL – MATERIAL 
MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP. CNPJ nº 00.653.494/0001-03. OBJETO: Aquisição de 
equipamento permanente para as Unidades de Pronto Atendimento. ITENS ADJUDICADOS 
03. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 7.644,00. DATA DA ASSINATURA: 01/04/2014. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria 
de Estado de Saúde, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA; pela Empresa MARIO SERGIO 
NUNES RIBEIRO. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA 
SOUZA RODRIGUES.

Processo: 060.015.169/2012. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 054/2014. ES-
PÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 054/2014A-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, 
por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e MW DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI. CNPJ nº 14.459.413/0001-43. OBJETO: Aquisição de protetores 
solares. ITENS ADJUDICADOS 01. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 103.680,00. DATA 
DA ASSINATURA: 01/04/2014. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. 
SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA; 
pela Empresa MARTA HAGEN TRURAN. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE 
CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.
As Atas, na íntegra, encontram-se disponibilizadas na Diretoria de Contratos e Convênios/
SUAG/SES.

EXTRATOS CONTRATUAIS
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 033/2013–SES/DF. Partes: DISTRITO FE-
DERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO 
FEDERAL e a empresa BAXTER HOSPITALAR LTDA. CNPJ nº 49.351.786/0010-71. Objeto: 
Prorrogação do prazo de execução do Contrato nº 033/2013-SES/DF, por mais 6 (seis) meses, 
à partir de 10 de março de 2014, com fundamento no Art. 57, II da Lei nº 8.666/93. Prazo de 
Vigência: a contar de sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.010.056/2012. 
Data de Assinatura: 14.03.2014. Pela SES/DF: ELIAS FERNANDO MIZIARA. Pela Contratada: 
DANIEL RECHE CAETANO. Testemunhas: HAIG YAGHIAIAN e LUDMILA COELHO. 
Publicação do Ajuste Original: 28.03.2013.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 003/2011–SES/DF. Partes: DISTRITO FE-
DERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO 
FEDERAL e a empresa A UNITEC–PRODUTOS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES 
E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. CNPJ nº 04.780.046/0001-21. Objeto: 
Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 003/2011-SES/DF, por mais 12 (doze) meses, a 
contar 14 de fevereiro de 2014 a 13 de fevereiro de 2015, com base no inciso II, Art. 57 da Lei 
nº. 8.666/93. Prazo de Vigência: a contar de sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Pro-
cesso: 060.007.827/2008. Data de Assinatura: 14.02.2014. Pela SES/DF: ELIAS FERNANDO 
MIZIARA. Pela Contratada: JOSE ROBERTO CORREA MARRA. Testemunhas: LUDMILA 
COELHO e TEDY KARLO. Publicação do Ajuste Original: 15.03.2011.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 022/2012–SES/DF. Partes: DISTRITO FEDE-
RAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 
e a empresa BRAKKO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. CNPJ nº 01.085.207/0001-79. 
Objeto: a) Prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a contar de 08/03/2014 a 
07/03/2015, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei n 8.666/93; b) Excluir os equipamentos abaixo 
listados, o que representa um decréscimo de R$ 9.579,60 (nove mil, quinhentos e setenta e nove 
reais), a saber, aproximadamente 0,4173%, com base no § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações: Termo Umidificador, Chapa Patrimonial 125735; Termo Umidificador, Chapa Patri-
monial 126552; Termo Umidificador, Chapa Patrimonial 126553; Termo Umidificador, Chapa 
Patrimonial 125734; Termo Umidificador, Chapa Patrimonial 125736; Termo Umidificador, Chapa 
Patrimonial 126547. Prazo de Vigência: a contar de sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. 
Processo: 060.003.980/2010. Data de Assinatura: 07.03.2014. Pela SES/DF: ELIAS FERNANDO 
MIZIARA. Pela Contratada: BOLIVAR MANUEL DAS CHAGAS. Testemunhas: LUDMILA 
COELHO e TEDY KARLO. Publicação do Ajuste Original: 15.03.2012.

Espécie: Termo de Rescisão ao Contrato nº 239/2013–SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, 
por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 
e a empresa HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALATARES 
LTDA. CNPJ nº 26.921.908/0001-21. Objeto: Rescisão do Contrato nº 239/2013SES/DF, com 
fundamento no inciso XVII, Art. 78 da Lei n 8.666/93. Prazo de Vigência: a contar de sua 
assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.008.809/2013. Data de Assinatura: 
02.04.2014. Pela SES/DF: ELIAS FERNANDO MIZIARA. Pela Contratada: INDIARA SILVA 
FERREIRA. Testemunhas: LUDMILA COELHO e RUTHY MUNIZ ALVES. Publicação do 
Ajuste Original: 31.12.2013.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO 
DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso 
X, do Artigo 2º, da Portaria nº 116, de 1º de setembro de 2005, publicada no DODF nº 169, de 
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05 de setembro de 2005, CONVOCA as empresas abaixo relacionadas, sob pena de aplicação 
das penalidades previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 26.851/2006, para 
assinatura das Ata de Registro de Preço nº 331/2013 e 021/2014, no prazo de 03 (três) dias a 
contar desta publicação, comparecendo no SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural 
s/nº - Prédio da Emater - Asa Norte - Bloco “A”, SUAG, CEP 70.770-200: 1) ATA Nº 107/2014, 
Processo 060.011.601/2013 - ML COMERCIO IMPOR. E EXPORT. DE MAT. MÉDICO HOS-
PITALAR; CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E 
HOSPITALARES - SOC. LTDA. 2) ATA Nº 113/2014, Processo Nº 060.015.315/2011 - MAKE 
LINE COMERCIAL LTDA - ME.

TULIO RORIZ FERNANDES

DIRETORIA DE ANÁLISE, PROSPECÇÃO E AQUISIÇÕES

AVISO DE ABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 130/2014.
A DIRETORIA DE ANÁLISE, PROSPECÇÃO E AQUISIÇÕES, DA SUBSECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO 
FEDERAL, comunica a abertura da Dispensa de Licitação, EMERGENCIAL, referente à Aquisi-
ção do medicamento – N-ACETILCISTEINA SOLUCAO INJETAVEL 100 MG/ML AMPOLA 
3 ML, RISPERIDONA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 25 MG FRASCO-AMPOLA + DI-
LUENTE e RISPERIDONA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL 37,5 MG FRASCO-AMPOLA 
+ DILUENTE - para abastecimento de toda rede SES/DF, - nos termos da Lei nº 8.666/93, 
processo 0060-004516/2014-SES. O recebimento das propostas juntamente com as documen-
tações em envelope lacrado será até as 16h do dia 04 de abril de 2014. Endereço: Diretoria de 
Análise, Prospecção e Aquisições - DAPA/SUAG/SES-DF no Setor de Áreas Isoladas Norte 
– SAIN Parque Rural s/nº – Bloco A – 1º andar, sala 113/117– Brasília/DF – CEP 70.720-200. 
O Ato Convocatório está disponível na Diretoria de Análise, Prospecção e Aquisições – DAPA.

GUILHERME FRANCISCO GUIMARÃES
Diretor

AVISO DE ABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 133/2014.
A DIRETORIA DE ANÁLISE, PROSPECÇÃO E AQUISIÇÕES, DA SUBSECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO 
FEDERAL, comunica a abertura da Dispensa de Licitação, EMERGENCIAL, referente à Aqui-
sição de Medicamento [Cinacalcete (cloridrato) comprimido revestido 30mg], nos termos da Lei 
nº 8.666/93, processo 0060-015142/2013-SES. O recebimento das propostas juntamente com 
as documentações em envelope lacrado será até as 10 h do dia 07 de abril de 2014. Endereço: 
Diretoria de Análise, Prospecção e Aquisições/SUAG/SES-DF no Setor de Áreas Isoladas Norte 
– SAIN Parque Rural s/nº – Bloco A – 1º andar, sala 113/117– Brasília/DF – CEP 70.700-000. 
O ato convocatório está disponível na Diretoria de Análise, Prospecção e Aquisições – DAPA.

GUILHERME FRANCISCO GUIMARÃES
Diretor

CENTRAL DE COMPRAS

AVISOS DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 165/2014

Objeto: Registro de Preços para aquisição de Processadora de Endoscopia para atender os Serviços 
de Endoscopia e Coloproctologia das Unidades de Saúde do Distrito Federal, conforme especi-
ficações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo: 060.013505/2011. Total de 
01 item. Valor Total Estimado: R$ 660.000,00. Edital: 03/04/2014 de 8h às 12h e de 14h às 17h. 
Entrega das Propostas: a partir de 03/04/2014 às 8h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura 
das Propostas: 15/04/2014 às 08hs30m no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: 
O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio: www.comprasnet.gov.br ou com ônus 
no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco 
“A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO
Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2014.
Objeto: Aquisição de 08 (oito) BERÇOS AQUECIDOS para o bloco materno infantil do HOSPI-
TAL REGIONAL DE SOBRADINHO/SES, conforme especificações e quantitativos constantes 
no Anexo I do Edital. Processo: 279.000.876/2012. Total de 01 item. Valor Total Estimado: R$ 
92.960,00. Edital: 03/04/2014 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 
03/04/2014 às 8h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/04/2014 às 14hs30m 
no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital encontra-se disponibilizado sem 
ônus, no sítio: www.comprasnet.gov.br ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas 
Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras 
da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

PRISCILLA MOREIRA FALCÃO
Pregoeira

AVISO DE ALTERAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2014.

Objeto: Aquisição de placas/paineis para realização de exames MICROBIOLÓGICOS com 
fornecimento de equipamentos, na modalidade comodato, dedicados sem nenhum ônus para 
a SES-DF, totalmente automatizados para fins de realização de exames laboratoriais quais 

sejam identificação bacteriana e leveduras e realização de antibiograma, bem como executar 
as manutenções preventivas e corretivas destes equipamentos, com o fornecimento de todas as 
peças e componentes necessários à execução dos exames referente ao equipamento, conforme 
especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo nº: 060.011.665/2012. 
Total de 01 item. Valor Total Estimado: R$ 2.321.748,00. Edital: 03/04/2014 de 8h às 12h e de 
14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 03/04/2014 às 8h no site www.comprasnet.gov.br. 
Abertura das Propostas: 15/04/2014 às 10hs no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: 
O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio: www.comprasnet.gov.br ou com ônus 
no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco 
“A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

JANET GOMES DOS SANTOS ALENCAR
Pregoeira

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 126/2014.

A PREGOEIRA da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito 
Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 126/2014, sagraram-se vencedoras 
do certame as empresas: REI-LABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓ-
RIOS – EIRELI – EPP, 01.293.314/0001-92, para os itens 03 e 04, com os respectivos valores 
unitários de R$ 62,3000 e R$ 0,1600; OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABO-
RATÓRIOS LTDA – EPP, CNPJ: 05.895.525/0001-56, para o item 05, com o valor unitário 
de R$ 0,2500; CAQ CASA DA QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LIMITADA, CNPJ: 
61.451.290/0001-84, para os itens 01, 02 e 06, com os respectivos valores unitários de R$ 
5,8600, R$ 15,1600 e R$ 5,2100.

ÉRICA NEGRYS OLIVEIRA SANTOS
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2014.

Processo: 050.000.476/2013. TIPO: Menor Preço. OBJETO: Aquisição de equipamentos audiovi-
suais (projetor de multimídia; apresentador de slides, mini-apontador e controlador de dispositivo 
de mídia; tela de projeção e lousa interativa), conforme condições, especificações e quantitativos 
constantes do Anexo I do Edital (Termo de Referência). VALOR ESTIMADO: R$ 179.822,89. 
DOTAÇÃO: UO 24.101 – PROG. TRAB. 06.181.6217.1569.0001 – FR: 132 – ND 3390.30. 
PRAZOS: ENTREGA: Não superior a 30 (trinta) dias corridos contados a partir da retirada/
recebimento da NE. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias corridos contados a partir da assinatura do 
contrato. Tendo em vista o acatamento de pedidos de esclarecimentos e impugnações, a SSPDF 
informa a NOVA DATA DA SESSÃO PÚBLICA do certame em tela: 15/04/2014 às 08h00min. 
no endereço www.comprasnet.gov.br. UASG 450107. O Edital retificado está disponível no 
endereço acima e no http://licitacoes.ssp.df.gov.br.

Brasília/DF, 02 de abril de 2014.
ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

Ordenador de Despesas

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL

EDITAL Nº 41, DE 02 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 CANDIDATOS EM SITUAÇÃO SUB JUDICE
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DA POLÍCIA MILITAR 
DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, que lhe confere o inciso VI do artigo 
1º da Portaria PMDF n.º 670 de 3 de junho de 2009 e tendo em vista a autorização concedida 
pelo Con selho Permanente Recursos Humanos (CPRH) da Secretaria de Estado de Gestão Ad-
ministrativa do Distrito Federal, nos autos do Processo Administrativo n.º 054.000.192/2011, 
publicada no Diário Oficial do Distrito Federal n.º 96, de 17 de maio de 2012, e ainda, no Edital 
n.º 41-DGP/PMDF, publicado no DODF n.º 250 de 12 de dezembro de 2012, torna público o 
local, a data e os horários de realização da etapa de Avaliação Psicológica dos candidatos 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 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 às determinações judiciais, ficam convocados os candidatos em situação 
sub judice relacionados no presente item, para a etapa da avaliação psicológica, na seguinte 
ordem: número de inscrição, nome do candidato e número do Processo: 141107258, BRUN-
NO SANTANA DE ANDRADE, 2014.01.1.030486-5; 141115238, DANIEL RIBEIRO DOS 
SANTOS, 2014.01.1.031093-5; 141106168, DANIEL VIEIRA DE LIMA, 2014.01.1.035855-9; 
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141110231, DIEGO LEÃO DANIEL, 2014.01.1.029912-3; 141111572, EMERSON NASCI-
MENTO DA COSTA, 2014.01.1.032586-0; 141101718, FREDERICO SILVA CRILLANOVICK, 
2014.01.1.030349-3; 141123493, GERLANE DE OLIVEIRA CARDOSO, 2014.01.1.032552-3; 
141102716, HARLEY SOUZA SARDINHA, 2014.00.2.031645-3; 141139549, JONAS DA-
NIEL OLIVEIRA MATIAS, 2014.01.1032556-4; 141124815, KENIA KELLY XAVIER DA 
SILVA, 2014.01.1.032423-0; 141103517, LEANDRO GOMES DA SILVA, 2014.01.1.031213-7; 
141101809, LEANDRO DINIZ VERDASCA, 2014.01.1.031677-5; 141114795, LEANDRO 
MONTEIRO ZEIN SAMMOUR, 2014.01.1.031920-3; 141106448, MARCELO DE OLI-
VEIRA BERTOLDO, 2014.01.1.032371-9; 141111842, MICHAEL ALECRIM DE SOUSA, 
2014.01.1.030185-7; 141109182, PEDRO RIBEIRO ROCHA, 2014.01.1.030297-2; 141115969, 
RADAMIS HENRIQUE DE AZEVEDO, 2014.01.1.032349-5; 141100467, REBECA DOS 
SANTOS MAGALHÃES, 2014.01.1.031919-7 e 141106373, RODRIGO CARVALHO GUI-
MARÃES, 2014.01.1.030480-8.
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 Comba-
tentes – 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, relacio-
namento interpessoal, autoconfiança e resolução de problemas. 
2.6.2 Para o cargo de Soldado Policial Militar do Quadro de Praças Policiais Militares Especia-
listas 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 Especia-
listas 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, organi-
zação, 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 inte lectual 
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 Psico-
logia, 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 
Re gional 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. 
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 estabele-
cidos 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 
candida to, 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 psi-
cológica 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 Co ordenador. 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 equi-
pamentos 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 refe rida 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 fase da avaliação psicológica será aplicada no dia 22 de abril de 2014, em dois momen-
tos, às 9h (nove) horas, manhã e às 14h (quatorze) horas, tarde, 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 públi co de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do 
Distrito Federal será divulgado no endereço eletrônico http://www.universa.org.br, oportuna-
mente, após a realização desta etapa.

ADILSON ANTÔNIO EVANGELISTA 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Referência: Processo Administrativo 054.002.259/2012, Interessado: TOSHIBA MEDICAL DO 
BRASIL LTDA. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com base no art. 86 do Decreto 
Distrital nº 32.598 de 15 de dezembro de 2010, alterado pelo Decreto Distrital nº 35.073 de 13 
de janeiro de 2014 e, à vista das informações contidas no presente processo administrativo, após 
apurado o direito adquirido pelo credor, em razão da disponibilidade orçamentária suficiente para 
a quitação da despesa no presente exercício, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 11.580,88 
(onze mil quinhentos e oitenta reais e oitenta e oito centavos), referente a prestação de serviços 
de Ultra-Sonografia e Tomografia em pacientes da PMDF no ano de 2011 - mediante contrato 
nº 21/2009 - Processo de origem de contratação 054.001.895/2008 - que não foram quitados 
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no exercício de 2011 por insubsistência de fundos, conforme justificativa constante nos autos. 
Brasília-DF, 1º de abril de 2014. Francisco Carlos da Silva Niño – Chefe.

Referência: Processo Administrativo 054.001.988/2012, Interessado: STARTEC CIENTÍFICA 
LTDA. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com base no art. 86 do Decreto Distrital 
nº 32.598 de 15 de dezembro de 2010, alterado pelo Decreto Distrital nº 35.073 de 13 de janeiro 
de 2014 e, à vista das informações contidas no presente processo administrativo, após apurado o 
direito adquirido pelo credor, em razão da disponibilidade orçamentária suficiente para a quitação 
da despesa no presente exercício, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 5.167,46 (cinco 
mil cento e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos), a título de indenização, já deduzido 
o percentual de lucro de 10% referente a prestação de serviços especializados de manutenção 
preventiva e corretiva com reposição de peças em equipamentos de medicina, cirurgia, laboratório 
e oftalmologia no exercício de 2010, conforme justificativa constante nos autos. Brasília-DF, 1º 
de abril de 2014. Francisco Carlos da Silva Niño – Chefe.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 054.000.371/2014. Nos termos do artigo 30, inciso II, do Decreto Distrital nº 
32.598/2010, autorizo a despesa e determino a emissão de nota de empenho em favor da Em-
presa EMDR Treinamento e Consultoria Ltda.–ME, CNPJ nº 09.551.076/0001-80, contratada 
por Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.666/1993, 
assim como de acordo com Parecer nº 726/2008-PROCAD/PGDF, para fazer face às despesas 
com o Curso de Formação em Brainspotting e com o Curso de Formação em Dessensibilização 
e Reprocessamento por meio dos Movimentos Oculares, a ser ministrado a 3 (três) policiais-
-militares, no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais). Ato que ratifico, nos 
termos do caput artigo 26, da Lei nº 8.666/1993, e determino a sua publicação no DODF, de 
modo que adquira a necessária eficácia. Em 27 de março de 2014. Francisco Carlos da Silva 
Niño, Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal.

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ALTERAÇÃO COM NOVA DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2014.

A POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, Torna Pública a nova data de realização do Pregão 
Eletrônico, tendo em vista alteração do edital. Processo 052.001.559/2013. Objeto: Aquisição de 
micrótomos rotativos, para o Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal, 
conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo 
I do Edital. TIPO: Menor Preço. Valor estimado da licitação: R$ 68.726,75 (sessenta e oito mil, 
setecentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos). Natureza de Despesa 44.90.52. Fonte 
100. Programa de Trabalho 28.845.0903.00NR.0053 – Manutenção da Polícia Civil do Distrito 
Federal. Unidade Orçamentária: 73.901. Prazo de entrega com instalação: 90 (noventa) dias úteis 
dias após a emissão da Nota de Empenho, devidamente instalado, funcionando e adequado à rede 
elétrica local; Data limite do recebimento das propostas: 16 de abril de 2014, às 10h. O Edital, 
com todos seus anexos, deverá ser obtido no site www.comprasnet.gov.br ou www.pcdf.df.gov.
br ou ainda na Comissão Permanente de Licitação, localizada SPO, Conjunto A, Lote 23, Ed. da 
Direção Geral, 3º andar, Complexo da PCDF, Brasília - DF, nos dias úteis, no horário: das 12h 
às 18h30, por meio de CD, o qual deverá ser fornecido pelo interessado. Maiores informações 
na CPL/PCDF fones 3207-4071/3207-4046.

Brasília/DF, 02 de abril de 2014.
LORELEI DE A. P. SANTOS FAUSTINO

Pregoeira

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2014.

Processo 055.035.657/2012. Conforme Decisão nº 1389/2014 – do TCDF o Pregoeiro comunica a 
suspensão do pregão supracitado. Objeto: Contratação de prestação de serviços de monitoramento 
e gestão das informações de tráfego e fiscalização eletrônica nas vias urbanas do Distrito Federal 
com uso do registrador eletrônico de Infrações de Trânsito - REIT III – “Avanço de Sinal” com a 
exigência de que todos os equipamentos utilizados na prestação dos serviços deverão ser novos 
e sem uso anterior e demais especificações, conforme condições e quantidades estabelecidas no 
Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Mais informações na Gerência de Licitação 
– tel. (61) 3905-2030 ou fax (61) 3905-2016.

Brasília/DF, 02 de abril de 2014.
GILBERTO NUNES VERAS

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2014.
 O SECRETÁRIO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe 
conferem a Resolução Nº 49, do Conselho de Administração do Fundo para Geração de Empre-
go e Renda – CONAF/FUNGER, de 15 de agosto de 2013, CONVOCA: OS ABAIXO RELA-

CIONADOS para, no prazo de 10 (dez) dias, contados de sua publicação no DODF, comparece-
rem a uma das Agências de Microcrédito da Secretaria de Estado de Trabalho, sito à: Setor Ho-
teleiro Sul, Projeção A, Ed German, subsolo, Taguatinga Sul, ou Galeria Oeste (Galeria do Tra-
balhador), Asa Norte, Brasília/DF, para tratar de assunto relacionado ao empréstimo contraído 
junto ao CREDITRABALHO/FUNGER/DF, nos períodos de 2005 a 2013, e que ainda não foram 
quitados. Os contratos estão relacionados na seguinte ordem: CONTRATO, INTERESSADO, 
CPF, EMPRESA, CNPJ, VALOR DA DÍVIDA, AVALISTA e CPF. O não atendimento a esta 
Convocação no prazo estipulado, acarretará no envio dos nomes à Secretaria de Estado de Fa-
zenda do Distrito Federal, para inclusão em Dívida Ativa: 05/01469, REJANE MARTINS COR-
REIA, 611.754.801-00, REJANE MARTINS CORREIA – EPP, 06.941.464/0001-89, R$ 
20.349,86, MARIA JAQUELINE DA SILVA MACEDO, 505.342.201-00, JERRY OMAR 
CORREIA, 516.255.801-00; 06/00892, HUDSON DE OLIVEIRA SERRA, 530.316.441-15, R$ 
2.414,46, MARIA DE LOURDES RODRIGUES DA SILVA, 797.784.101-00; 06/01917, LU-
SIANE DE LIMA BRANDÃO, 381.752.821-34, R$ 28.259,22, TARLEI MARTINS DA COSTA, 
179.862.651-91; 06/02349, ANILSON RODRIGUES DE SOUSA, 000.577.081-50, R$ 2.224,18, 
JOÃO FRANCISCO RIBEIRO, 153.790.271-72, IVANI FRANCISCO RIBEIRO, 385.265.571-
49; 06/03123, JOANA DARC DO NASCIMENTO MENDES, 504.263.461-49, R$ 6.888,41, 
MARILÉA PAULO DA SILVEIRA COSTA, 226.200.011-53; 06/04354, LUIS ROBERTO DE 
OLIVEIRA MACIEL, 895.992.841-00, R$ 31.715,03, EGIDIO BARBOSA MACIEL, 
030.012.531-34, NORMA RIOS MACIEL, 647.629.391-53; 06/04537, WESDEY VINICIUS 
SILVA SANTOS, 024.038.531-43, R$ 20.293,69, LISLY HANA VIEIRA ANDRE, 003.446.021-
76; 07/00303, LURDES MARLI RANNOV, 869.179.601-44, R$ 12.843,97, CLEANO JUSTINO 
DE MENEZES, 014.404.951-14; 07/00459, CRISTIANE NONATA DE SOUSA SILVA, 
002.279.281-30, R$ 5.723,15, SEBASTIÃO MARCIO LOPES DE ANDRADE, 332.915.946-49; 
07/00676, MAGNÓLIA LUIZ SILVA SOUZA, 461.280.855-04, R$ 3.379,64, WILSON ALE-
XANDRE DA SILVA, 316.724.001-63; 08/00192, EDLON MOREIRA DA SILVA, 886.486.801-
15, R$ 12.336,94, JOSÉ ALVES DA SILVA, 399.865.001-68, MARIA LUCIENE DA CONCEI-
ÇÃO DA SILVA ALVES, 505.899.111-04; 08/00365, MARIA JOSÉ DE LIMA COSTA, 
862.866,301-49, R$ 1.776,32, DULCE MARIA DE LIMA COSTA, 882.623.831-68; 08/00618, 
MARCO ANTÔNIO DE AZEVEDO SILVA, 428.250.591-53, LE MODAS COMERCIO VA-
REJISTA DE CONFECÇÕES LTDA ME, 09.277.424/0001-72, R$ 17.269,42, ALESSANDRA 
CARLOS ARAÚJO, 552.594.301-82, DANILO ROBERTO DE AZEVEDO SILVA, 379.488.301-
20; 08/00671, JOSÉ PIO MOREIRA, 070.131.322-68, R$ 9.340,15, SALOMÃO DOS SANTOS 
OLIVEIRA, 916.010.701-44; 08/00719, ROMILDO ROCHA GOMES, 007.455.972-97, R.R. 
GOMES REPRESENTAÇÕES ME, 09.587.645/0001-47, R$ 18.501,79, FERNANDO LUIZ 
COSTA DOS SANTOS, 007.455.622-30; 08/00725, FAVEM ROCHA MICHETTI, 003.820.441-
00, FAVEM ROCHA MICHETTI ME, 07.393.286/0001-61, R$ 2.494,58, MARCELO DE 
OLIVEIRA RAMALHO, 385.355.131-91; 08/00738, LAUANY TAVARES DA NOBREGA, 
029.950.331-39, R$ 6.879,33, MÁRCIA CRISTINA RODRIGUES TAVARES, 385.291.571-68; 
08/00891, EUZANE SEVERO LIMA, 007.232.471-61, R$ 5.426,59, CLAUDYA OLIVEIRA 
CAMINHA, 610.348.191-00; 08/00948, ALZIRA VIRGÍNIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA, 
296.853.891-87, R$ 3.309,54, MARIA ALZIRA BARBOSA, 782.415.531-53; 08/00960, IVA-
NILZA DA ROCHA MONTALVÃO, 512.317.511-34, R$ 21.989,38, DENIA DA ROCHA 
MONTALVÃO, 982.935.751-15; 08/00979, RONALD LIMA PEREIRA, 431.998.873-68, R$ 
443,35, KEILA DE SOUSA REIS, 023.860.401-27, MAYON CAETE DO NASCIMENTO 
BRAGA, 724.978.401-30; 08/01016, ALESSANDRO DE MORAIS CASAGRANDE, 
701.823.701-78, ALESSANDRO DE MORAIS CASAGRANDE, 09.527.919/0001-02, R$ 
47.683,39, ANTÔNIO COSTA DE MORAIS, 310.273.851-68, ROSILENE FERREIRA DE 
ABREU MORAIS, 416.400.801-63; 08/01025, ELISANGELA MENDES DA SILVA, 
010.704.621-01, R$ 2.895,64, ANTÔNIO ROSA DE JESUS, 611.249.401-97; 08/01026, GUI-
LHERME RABELLO DE FREITAS, 010.412.991-33, LEMBA DILE ARTIGOS RELIGIOSOS 
LTDA ME, 08.215.136/0001-20; 08/01041, ANTONIO SOUZA OLIVEIRA, 109.652.446-52, 
R$ 14.078,30, FRANCISCA ALCILENE DE OLIVEIRA, 006.978.121-46; 08/01042, EVANDRO 
IREMAR DO CARMO, 109.652.436-80, R$ 14.427,08, JOEL SILVA ARAÚJO, 020.157.551-52; 
08/01043, ALESSANDRO GOMES BARBOSA, 109.203.506-07, R$ 14.427,08, FLORZINA 
BARBOSA BRITO, 027.471.606-29; 08/01044, CRISTIANO LUCIANO DE MELO, 
068.359.816-36, R$ 14.481,53, FRANCINETE BEZERRA SANTOS, 007.409.943-44; 08/01045, 
ANTÔNIO CARLOS SOUSA SILVA, 839.317.593-34, R$ 14.078,30, CRISTIANO BATISTA 
ROCHA, 026.865.311-93; 08/01046, MARCOS AURÉLIO GOMES DAS NEVES, 627.225.062-
20, R$ 14.481,53, MARIA MILZA VIEIRA BRAGA, 805.212.745-91; 08/01047, ANTÔNIO 
SÉRGIO DE CARVALHO E SILVA, 003.106.865-04, R$ 14.427,08, MOZART NUNES DA 
TRINDADE, 017. 799.505-00; 08/01139, ODAIR SIQUEIRA DOS SANTOS, 040.847.021-61, 
R$ 9.832,49, ERVILSON DOS SANTOS BISPO, 083.000.136-01; 08/01142, ANTONIO AME-
RICO BARBALHO DE SOUSA, 268.005.513-68, EMPORIUM QUEIJOS E FREIOS LTDA 
ME, 09.342.164/0001-71, R$ 53.915,72, RAYANY DE SOUZA CAVALCANTE, 985.363.381-
72; 08/01157, JOSÉ RAIMUNDO DOS SANTOS ANDRADE, 224.111.195-34, R$ 13.748,71, 
FELIPE BARROS GOMES DE LIMA, 031.484.027-31; 08/01169, JOSÉ IRANI MOREIRA 
DOS SANTOS, 643.687.931-53, R$ 26.560,43, ERMES RODRIGUES LACERDA, 119.428.001-
34, VÂNIA CRISTINA DE ANDRADE LIMA, 184.497.601-78; 08/01173, VALDIR VIEIRA 
DE FREITAS, 120.161.011-72, R$ 3.211,81, EDSON VIEIRA DE MEDEIROS, 258.374.271-04; 
08/01184, GRACIELE GOMES DOS SANTOS, 960.579.391-15, GRACIELE GOMES DOS 
SANTOS ME, 09.911.990/0001-94, R$ 9.069,77, EMERSON PEREIRA DIAS, 552.976.411-87; 
08/01218, KETELIN DAYANY OLIVEIRA, 023.529.911-10, K&A CLUBE PESQUE E PAGUE 
LTDA-ME, 09.156.326/0001-87, R$ 26.717,77, GILVANDA PEREIRA BRITO, 034.499.673-55, 
OLIMPIO DE PAULA ALVES, 150.687.301-49, FERNANDO ANTONIO DE PAULA ALVES, 
314.699.651-0 0; 08/01260, ROSÂNGELA DA NATIVIDADE QUEIROZ DOS SANTOS, 
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603.361.451-87, R$ 12.436,99, JOSÉ WELLINGTON BISPO ALVES, 333.755.691-49, NEIDE 
FERREIRA ALVES, 359.372.381-68; 08/01267, LEILA ROSA MATOS, 799.849.671-15, R$ 
1.992,52, LINCOLN DE FARIA RODRIGUES, 351.593.241-00; 08/01346, GISLANE LUDO-
VICO MARIANO, 504.928.961-00, R$ 7.458,50, ARTUR LUDOVICO MARIANO, 868.177.361-
53; 08/01856, RAYANY DE SOUZA CAVALCANTE, 985.363.381-72, AFRODITE A DEUSA 
DO AMOR LTDA-ME, 38.069.092/0001-39, R$ 50.856,51, PAULO JERRE PEREIRA SOUSA, 
849.777.283-00, MARCOS ALBERTO COSTA ARAÚJO, 985.765.691-91; 08/02179, MARIA 
NANCI DA SILVA SOUSA, 388.764.001-25, MARIA NANCI DA SILVA SOUSA, 
10.433.742/0001-64, R$ 3.236,22, MAYARA CAMILA RAMOS DOS SANTOS, 006.639.001-
07, GUIOMAR SILVA COSTA, 386.890.493-04; 08/02180, GUIOMAR SILVA COSTA, 
386.890.493-04, R$ 10.295,05, MAYARA CAMILA RAMOS DOS SANTOS, 006.639.001-07, 
MARIA NANCI DA SILVA SOUSA, 388.764.001-25; 08/02322, JUABSON DE ARAÚJO 
SILVA, 823.527.981-91, GULOSOS SALGADOS LTDA-ME, 06.320.090/0001-84, R$ 45.706,50, 
CELINA PINTO DE ARAUJO SILVA, 153.782.091-53, 12/00105, DANIELE APARECIDA 
BROTTO FISCHER, 027.979.059-70, SINFONYA PRODUÇÕES DE EVENTOS E TURISMO 
LTDA ME, 14.275.276/0001-97, R$ 2.426,61, ANA MARIA DA SILVA DE JESUS, 791.866.021-
87; RUDINEI ULISSES FISCHER, 961.613.619-49; 12/00129, MARIA JOSÉ DA SILVA 
MOURA, 867.992.583-72, MARIA JOSE DA SILVA MOURA, 13.850.552/0001-30, R$ 3.805,31, 
MAURO RODRIGUES DE MATOS, 607.074.371-72; 12/00184, VÂNIA LÚCIA SANTOS 
SAMPAIO, 398.994.971-34, VÂNIA LÚCIA SANTOS, 14.028.857/0001-24, R$ 2.690,71, 
IVANILDE DOS SANTOS RODRIGUES, 705.950.541-53; 12/00260, ACASSIA MARIA 
TORRE DA SILVA, 946.179.451-72, ACASSIA MARIA TORRES DA SILVA, 15.655.881/0001-

56, R$ 304,13, AIRTON ARAÚJO LOURENÇO DE NOVAIS, 025.223.131-77, PAULA MA-
NOELA DA CONCEIÇÃO SOUSA, 045.021.571-71; 12/00374, LILIA LOPES DOS SANTOS, 
003.987.221-10, R$ 1.264,27, JOSÉ ARINALDO BARBOSA DANTAS, 599.010.551-72; 
12/00380, DELEI BISPO LELIS, 019.858.611-60, DELEI BISPO LELIS ME, 15.227.134/0001-
17, R$ 3.310,47, OLINDA SOUSA BISPO, 227.243.381-20; 12/00416, OTAVIO FRANCISCO 
BATISTA MARTINS, 001.545.131-30, R$ 534,35, EROTIDES DIAS MARTINS, 120.511.601-
04; 12/00585, JULIANA DOS SANTOS ARAÚJO, 907.772.631-49, JULIANA DOS SANTOS 
ARAÚJO, 15.805.282/0001-71, R$ 1.312,26, MARIANA DOS SANTOS LOPES, 023.829.751-
99; 12/00908, ELIETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, 013.233.661-80, ELIETE MARIA 
OLIVEIRA SILVA, 16.936.195/0001-16, R$ 2.067,12, ELIENE MARIA DOS SANTOS OLI-
VEIRA, 713.455.401-59; 13/00070, ERNANDO RIBEIRO DE SOUSA, 915.266.043-53; ER-
NANDO RIBEIRO DE SOUSA, 15.710.161/0001-46, R$ 4.505,70, ANA PAULA VIEIRA 
CAMPOS, 602.491.021-53, IVANILDE DE SOUZA DA COSTA, 692.890.775-49; 13/00073, 
IVANILDE DE SOUZA DA COSTA, 692.890.775-49, IVANILDE DE SOUZA DA COSTA, 
14.185.683/0001-03, R$ 4.622,31, ANA PAULA VIEIRA CAMPOS 602.491.021-53, ERNAN-
DO RIBEIRO DE SOUSA, 915.266.043-53; 13/00074, ANA PAULA VIEIRA CAMPOS, 
602.491.021-53, ANA PAULA VIEIRA CAMPOS, 01.716.008/0001-11, R$ 2.567,97, IVANIL-
DE DE SOUZA DA COSTA, 692.890.775-49; ERNANDO RIBEIRO DE SOUSA, 915.266.043-
53; 13/00210, RAIMUNDO NONATO AGUIAR SOUSA, 029.650.271-57, RAIMUNDO NO-
NATO AGUIAR SOUSA, 17.119.902/0001-44; R$ 3.340,92, MARCELO RAMOS DA SILVA, 
026.739.961-84, VINICIUS TEODORO SIQUEIRA, 722.301.931-04; 

RENATO ANDRADE DOS SANTOS

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL

DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO 
TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – 1º TRIMESTRE DE 2014.

Em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal, ao Art. 4º da Lei Distrital nº 3.184 de 29 de agosto de 2003, e às Decisões 299/2013 e 5962/2013 do Tribunal de 
Contas do Distrito Federal de 05 de fevereiro de 2013 e 28 de novembro de 2013, o DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal – divulga abaixo os quadros de POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
e de DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, referentes ao 1º (primeiro) trimestre de 2014.

MARCO ANTÔNIO CAMPANELLA
Diretor Geral

ANEXO I - POSIÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014.

Discriminação
26.131.6010.8505.0025 26.131.6216.8505.7910 TOTAL Relação

PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - 
DFTRANS- PLANO PILOTO

PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚ-
BLICA - DFTRANS- PLANO PILOTO Soma (B/A)

1. Dotação Orçamentária (A) R$ 423.500,00 R$ 223.500,00 R$ 647.000,00 37,43%
1.1 Dotação Inicial R$ 447.000,00 R$ 247.000,00 R$ 694.000,00
1.1.1 Cancelamentos (-) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
1.1.2 Contingenciamentos (-) (R$ 23.500,00) (R$ 23.500,00) (R$ 47.000,00)
1.1.3 Suplementações (+) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2. Despesa Empenhada (B) R$ 242.172,00 R$ 0,00 R$ 242.172,00
2.1 1º Trimestre R$ 242.172,00 R$ 0,00 R$ 242.172,00
3. Saldo Orçamentário (A - B) R$ 181.328,00 R$ 223.500,00 R$ 404.828,00
4. Despesa Paga (C) R$ 26.270,00 R$ 0,00 R$ 26.270,00 (C/A)
4.1 1º Trimestre R$ 26.270,00 R$ 0,00 R$ 26.270,00 4,06%
5. Saldo Financeiro (B - C) R$ 215.902,00 R$ 0,00 R$ 215.902,00
6. Restos a Pagar pagos R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA
DO TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2014

Programa de Trabalho: 26.131.6010.8505.0025 - Publicidade e Propaganda-Institucional-DFTRANS-Plano Piloto
VEICULAÇÃO LEGAL - EM ÓRGÃOS OFICIAIS

Beneficiário CNPJ / UG-GESTÃO Finalidade Nota de Empenho / Valor Valor Total Empenhado Valor Pago por trimestre Valor Total pago
Secretaria de Estado de Fazenda 
do Distrito Federal - SEF/DF 130101-00001 Publicidade legal no Diário Oficial do 

Distrito Federal - DODF (editais/avisos)
1º Trimestre - 2014NE00105 
- R$ 200.000,00 R$ 200.000,00 1º. Trimestre - R$ 

25.230,00 R$ 25.230,00

PUBLICAÇÃO EM MÍDIA IMPRESSA
Beneficiário CNPJ / UG-GESTÃO Finalidade Nota de Empenho / Valor Valor Total Empenhado Valor Pago por trimestre Valor Total pago

Editora Jornal de Brasília Ltda. 08.337.317/0001-20 Publicação de avisos e editais em jornal 
de grande circulação

1º Trimestre - 2014NE00100 
- R$ 42.172,00 R$ 42.172,00 1º. Trimestre - R$ 

1.040,00 R$ 1.040,00

OBS.: I) Não houve despesas até o presente momento no exercício de 2014 no Programa de Trabalho 26.131.6216.8505.7910 - Publicidade e Propaganda –Utilidade Pública – DFTRANS – Plano 
Piloto. Entretanto, foram confeccionadas peças publicitárias de utilidade pública, tais como acerca da alteração das plataformas de embarque na Rodoviária do Plano Piloto em março de 2014. Não 
houve execução orçamentária e financeira no programa citado pois tais peças são confeccionadas conjuntamente com a Secretaria de Estado de Publicidade Institucional - SEPI/DF, sem a utilização 
de recursos por parte desta autarquia.

RETIFICAÇÃO
No Extrato de Pregão nº 11/2014, publicado no DODF nº 63, de 28/03/2014, página 62, ONDE SE LÊ: “... VALOR ESTIMADO: 17.839.565,00...”, LEIA-SE: “... VALOR ESTIMADO: 23.233.995,18...”.
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SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2014.

Objeto: Aquisição de 500 (quinhentas) baterias automotivas 12V de 170AH do tipo selada, 
marca Heliar ou Moura de acordo com as especificações técnicas e demais condições contidas 
no Termo de Referência e anexos do Edital. Abertura da sessão pública: 16 de abril de 2014, 
às 10:00h. Local de abertura: TCB, Setor de Garagens Oficinas Norte – SGON – Quadra 06 – 
Lote Único – Bloco “A” – Brasília/ D.F., sala da CPL. Cópia do Edital: a ser retirado na CPL. 
Processo: 095.000158/2014. Tipo da Licitação: Menor preço. Valor Estimado da Licitação: R$ 
291.768,75. Fonte de Recursos: 220. Elemento de Despesa: 33.90.30.39. Programa de Trabalho: 
26.782.6216.4039.0001. Brasília – DF, 02 de abril de 2014. 

ELAINE COSTA STARLING DE ARAUJO
Pregoeira.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

PROCURADORIA JURÍDICA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2013.
Processo: 113.008.111/2013 - Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
DO DISTRITO FEDERAL e NG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - Objeto: Inclui 
programa de trabalho à Cláusula Sétima – Da Dotação. – Data da Assinatura: 21/03/2014. Júlio 
César Mota - Chefe da Procuradoria Jurídica.

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO,  
REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO

COMISSÃO PERMANENTE DE CHAMAMENTO

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2014 - VARJÃO
Processo nº 392.003.559/2014

A COMISSÃO PERMANENTE DE CHAMAMENTO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE HA-
BITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL 
e DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, TORNA PÚBLICO que aberto o Envelope 02, do Consórcio 
Ipê/Vista após análise em sessão fechada, a mesma obteve 14 pontos. A comissão declara vencedor 
no presente chamamento o consórcio Ipê/Vista, CNPJs 01.651.769/0001-32 e 08.951.895/0001-5, 
o resultado será enviado à diretoria da CODHAB para homologação do resultado.

Brasília/DF, 02 de abril de 2014.
PAULO VALÉRIO SILVA LIMA

Presidente da Comissão

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 01/2014.

Processo: 392.044.425/2013. Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada na 
execução, mediante o regime de empreitada por preço unitário, referente a contratação dos ser-
viços de 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 10/04/2014, às 10h00, no Edifício Sofia, no SCS Quadra 06, lotes nº 50, 
Bloco A, 5º andar, sala de reunião, Codhab – Brasília/DF.

Brasília/DF, 02 de abril de 2014.
RAFAEL OLIVEIRA

Diretor-Presidente

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL
LUIZ GUSTAVAO LEÃO RIBEIRO, Oficial do 1º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito 
Federal, na forma da Lei, etc....
FAZ saber que, por parte da proprietária UNIÃO FEDERAL, representada pela Superintendência 
do Patrimônio da União no Distrito Federal, na pessoa de seu representante Sr. Sergio Antonio 
Gonçalves, matrícula SIAPE nº 6053134, foi requerido o registro, nos termos da Lei nº 6.766, de 

19/12/1979, do desmembramento de um terreno com a área de 356.160,217m², destinada ao Setor 
de Áreas Isoladas e definida pelas coordenadas A. B. C. D, na Região Administrativa do Sudoeste/
Octogonal, sob a administração do Estado Maior das Forças Armadas de Brasília (Hospital das 
Forças Armadas), desta Capital, situada na Zona Urbana, na forma estabelecida aprovado pelo 
Decreto nº 34.549/2013. O desmembramento em questão será composto da seguinte forma: 02 
unidades autônomas, denominadas Área Especial 1, abrangendo a área de 318.649,510m²; e Área 
Residencial 1, abrangendo a área de 44.955,960m², totalizando uma área de 363.605,47m². Dado 
e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, aos 20 de março de dois mil e quatorze.

LUIZ GUSTAVO LEÃO RIBEIRO
Oficial
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS
Processo: 197.000.283/2013. Outorgado: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TER-
RACAP, CNPJ 00.359.877/0001-73. Objeto: a outorga prévia de lançamento de águas pluviais no 
Córrego Ponte de Terra e no Córrego Monjolo para 04 pontos, nas coordenadas: Ponto 1 - UTM 
8.235.710 N 172.245 E, do Ponto 2 - UTM 8.229.534 N 170.683 E, do Ponto 3 - UTM 8.230.636 
N 173.742 E e do Ponto 4 - UTM 8.230.864 N 174.052 E. Localização: Bacia Hidrográfica do 
rio Corumbá, no setor HABITACIONAL PONTE DE TERRA- GAMA/DF. Prazo: 0 (um) ano. 
Ato de Outorga: Despacho/SRH nº 099, de 17 de março de 2014, assinado pelo Superintendente 
de Recursos Hídricos da Adasa, Rafael Machado Mello.

Processo: 197.000.372/2006. Outorgado: ASA ALIMENTOS S/A, CNPJ: 72.600.190/0009-46. 
Objeto: outorga de direito de uso de água subterrânea por meio de 01 (um) poço tubular, com 
vazão máxima diária de 7.200 L/h (sete mil e duzentos litros por hora), durante o período máximo 
de 01 h/dia (uma hora por dia), com um total 7.200 L/dia (sete mil e duzentos litros por dia), 
com as finalidades de criação de animais. Localização: Lote 13, Área F, PAD/DF - Paranoá/ DF. 
Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 100, de 17 de março de 2014, assinado 
pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.

Processo: 197.000.948/2013. Outorgado: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABI-
TACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB, CNPJ: 09.335.575/0001-30. Objeto: 
conceder outorga prévia para lançamento de águas pluviais no ribeirão Sobradinho na Bacia 
Hidrográfica do rio São Bartolomeu, em 01 (um) ponto de lançamento, decorrente da implantação 
do empreendimento denominado Itapoã Parque, localizado nos Lotes 03, 04, 05 e 06 do Centro 
de Recepção de Rádio, margens da DF-001, Itapoã, Brasília/DF, na coordenada UTM 8.260.791 
N e 203.983 E, com vazão máxima de lançamento de 4.622 L/s. Prazo: 02 (dois) anos. Ato de 
Outorga: Despacho/SRH nº 102, de 20 de março de 2014, assinado pelo Superintendente de 
Recursos Hídricos ADASA, Rafael Machado Mello.

Processo: 190.001.396/2002. Outorgado: CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA II, CNPJ: 
02.256.421/0001-03. Objeto: renovação de outorga de direito de uso de água subterrânea por 
meio de 04 (quatro) poços tubulares, com vazões máximas diárias de: Poço 1 - 1.658 L/h (um mil 
seiscentos e cinquenta e oito litros por hora), durante o período máximo de 20 h/dia (vinte horas 
por dia), com um total 33.165 L/dia (trinta e três mil cento e sessenta e cinco litros por dia); Poço 
2 - 4.698 L/h (quatro mil seiscentos e noventa e oito litros por hora), durante o período máximo 
de 20 h/dia (vinte horas por dia), com um total 93.960 L/dia (noventa e três mil novecentos e 
sessenta litros por dia); Poço 3 - 8.541 L/h (oito mil quinhentos e quarenta e um litros por hora), 
durante o período máximo de 11 h/dia (onze horas por dia), com um total 93.960 L/dia (noventa 
e três mil novecentos e sessenta litros por dia); Poço 4 - 3.982 L/h ( três mil novecentos e oitenta 
e dois litros por hora), durante o período máximo de 20 h/dia (vinte horas por dia), com um 
total 79.650 L/dia (setenta e nove mil seiscentos e cinquenta litros por dia); com as finalidades 
de abastecimento humano. Localização: DF 150, KM 2,5, Grande Colorado - Sobradinho/DF. 
Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 107, de 25 de março 2014, assinado 
pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.

Processo: 197.000.046/2014. Outorgado: VALDENILSON WENDEL DA FONSECA, CPF: 
605.609.081-72. Objeto: direito de uso de recursos hídricos superficiais referentes à 6 (seis) 
captações por meio de caminhões-pipa, nos seguintes pontos autorizados pela ADASA: no 
Ponto 3 (Córrego Vicente Pires (DF 085/ DF 079) às margens da EPTG, às coordenadas UTM 
8.249.236 N e UTM 178145.0 E ), no Ponto 5 (Ribeirão Riacho Fundo (BR 060, próximo à 
Granja Modelo - Rod. EPNB), às coordenadas UTM 8.241.706 N e UTM 174411.0 E ), no Ponto 
6 (Ribeirão Riacho Fundo (Fundos da Vila Telebrasília), às coordenadas UTM 8.245.511 N e 
UTM 186687.0 E ), no Ponto 8 (Córrego do Valo, Estrutural, às coordenadas UTM 8.252.376 
N e UTM 178219.0 E ), no Ponto 13 (Ribeirão Sesmaria (São Sebastião, BR 251), às coor-
denadas UTM 8.235.704 N e UTM 198404.0 E ), no Ponto 21 (Córrego Vargem Bonita, em 
frente à quadra 109, conj. 06, Recanto das Emas, às coordenadas UTM 8.239.218 N e UTM 
168432.0 E ), com a finalidade de construção civil. Prazo: 02 (dois) anos. Ato de outorga: 
Despacho/SRH nº 108, de 27 de Março de 2014, assinado pelo Superintendente de Recursos 
Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.

Processo: 197.000.532/2012. Outorgado: CCBRT-SUL, CNPJ: 10.900.461/0001-74. Objeto: 
direito de uso de recursos hídricos superficiais referentes à 90 (noventa) captações por meio de 
caminhões-pipa, nos seguintes pontos autorizados pela ADASA: no Ponto 4 (Córrego Ponte 
de Terra (DF 475) Ponte, às coordenadas UTM 8.229.466 N e UTM 170720.0 E ), no Ponto 
5 (Ribeirão Riacho Fundo (BR 060, próximo à Granja Modelo - Rod. EPNB), às coordenadas 
UTM 8.241.706 N e UTM 174411.0 E ), no Ponto 6 (Ribeirão Riacho Fundo (Fundos da Vila 
Telebrasília), às coordenadas UTM 8.245.511 N e UTM 186687.0 E ), no Ponto 11 (Ribeirão 
Santana (DF 001), às coordenadas UTM 8.231.563 N e UTM 190305.0

E), no Ponto 21 (Córrego Vargem Bonita, em frente à quadra 109, conj. 06, Recanto das Emas, às 
coordenadas UTM 8.239.218 N e UTM 168432.0 E), com a finalidade de terraplanagem. Prazo: 
02 (dois) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 110, de 28 de Março de 2014, assinado pelo 
Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2014.

Objeto: Aquisição de munição (cartuchos de fogo central), conforme especificações e con-
dições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Processo nº 
052.001.739/2013 – PCDF. Valor estimado 27.250,00. Fonte 100. Programa de Trabalho: 
28.845.0903.0037.0053. Elemento de Despesa: 33.90.30. Data e horário para recebimento das 
propostas: até as 09h00min do dia 16/04/2014. O respectivo edital poderá ser retirado exclusi-
vamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro 
ou ao site, pelo telefone 0xx(61) 3312.5325.

Brasília/DF, 02 de abril de 2014.
VERÔNICA DE FRANÇA BAHIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2014.
Objeto: Aquisição de material de sinalização e segurança rodoviária (películas refletiva 
e não refletiva), conforme especificações e condições constantes do anexo I do edital. 
Data e horário para recebimento das propostas: até as 09h00min do dia 16/04/2014. Pro-
cesso nº. 090.002.608/2013. Valor estimado R$ 619.442,34. Dotação Orçamentária: PT 
–26.453.6215.5027.0001. Fonte: 100. O respectivo edital poderá ser retirado exclusiva-
mente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro 
ou ao site, pelo telefone 0xx(61) 3312.5325.

Brasília/DF, 02 de abril de 2014.
CARLOS ALEXANDRE GOMES DE MEDEIROS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2014.
Objeto: Serviço de locação de veículos automotores leves do tipo pick-up ou furgão, confor-
me especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do 
Edital. Processo nº 410.001.151/2013. Valor estimado R$ 1.061.652,48. Fonte 100. Programa 
de Trabalho: 04.122.6003.2984.0005. Elemento de Despesa: 33.90.39. Data e horário para 
recebimento das propostas: até as 09h00min do dia 15/04/2014. 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, 02 de abril de 2014.
VERÔNICA DE FRANÇA BAHIA

AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 441/2013.

A Pregoeira comunica que no Pregão acima citado, processo nº: 417.001.502/2013 – SECRIANÇA 
se procedeu com desclassificação do item 05 da proposta de preço da empresa 20. Jam Comercial 
de Suprimentos para Empresas LTDA devido a não prorrogação da proposta de preço conforme 
§ 3º, Art. 64 da Lei 8.666/93. Faz-se necessário convocar para o item 05 a empresa 14.AAZ 
COMERCIAL LTDA EPP e as demais remanescentes subsequentes a apresentarem proposta de 
preço, se possível já com valor reduzido; originais ou cópias autenticadas da documentação de 
habilitação (caso ainda não tenha apresentado) no prazo de 03 (três) dias úteis, no endereço Setor 
Bancário Sul Quadra 02 Bloco “L” térreo – protocolo da SULIC, Ed. Lino Martins Pinto - CEP 
70.070-120 – Brasília – DF, em conformidade com os itens 5.5 e 7.2.1 do Edital, observando 
atentamente as características solicitadas para o material e os valores estimados divulgados no 
Anexo I do Edital. Esclareço que por economia processual foram convocadas todas as remanes-
centes para o item, sendo que as propostas de preços e documentação de habilitação que vierem 
a ser apresentadas serão analisadas na ordem de classificação. Salienta-se que será mantido o 
direito ao contraditório e ampla defesa aos interessados, conforme item 9 do edital e inciso “b” 
do art. 109 da Lei 8.666/93. 

Brasília/DF, 02 de abril de 2014.
VALÉRIA MARIA DE ARAÚJO 

AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2014.

O Pregoeiro torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, informando que 
foram vencedoras as licitantes, Embramar Comercio e Serviço Ltda ME (17.846.708/0001-60), 
R$ 957,24, VCS Comércio de materiais para escritório e serviço Ltda - EPP (05.207.424/0001-
45), R$ 400,00, Grandes Marcas Comercio de materiais e equipamentos Ltda (14.396.046/0001-
86), R$ 396,00, Reggio Comércio e serviços eireli – EPP, R$ 3.720,00, SCM COMERCIAL 
MAT ESCRIT INFORMAT LTDA EPP, R$ 3.778,99, Palácio Gontijo Comercial Ltda 
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(19.152.371/0001-17), R$ 35.496,00 e AAZ Comercial Ltda-EPP (15.449.518/0001-84), R$ 
3.209,70. Mais informações no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento. Processo 
principal: 391.001.248/2013 – IBRAM e outros. 

Brasília/DF, 02 de abril de 2014. 
EVANDRO MARTINS MEDEIROS

COORDENAÇÃO DE REGISTRO E PESQUISA DE PREÇOS

CONVOCAÇÃO
O Coordenador da Coordenação de Registro e Pesquisa de Preços, tendo em vista a homologação 
dos itens remanescentes do Pregão Eletrônico n.º 051/2014, para aquisição de carnes e pescados, 
objeto do processo n.º 411.000.004/2014, CONVOCA a empresa classificada em primeiro lugar 
a comparecer à Coordenação de Registro e Pesquisa de Preços da Subsecretaria de Licitações 
e Compras, localizada no SBS Qd. 02 Bloco “L” - Ed. Lino Martins Pinto - 6.º andar - Brasília 
- DF, no período de 03 a 07 de abril de 2014, no horário de 8h30 às 12h e das 14h30 às 17h30, 
para assinatura da Ata de Registro de Preços.

MAURICIO SHOJI HATAKA

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A.
Em Liquidação

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na Sede desta Sociedade, sita no Setor de 
Indústria e Abastecimento Sul (SIA/SUL), Trecho 06, lote nº 270, nesta Capital, os documentos 
a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404 de 15.12.76, relativos ao Exercício de 2013.

PAULO FRANCISCO BRITTO GARCIA
Liquidante

SECRETARIA DE ESTADO 
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO

COORDENAÇÃO DE FINANÇAS

EXTRATO DE COMPRAS
O COORDENADOR DE FINANÇAS, DA DIRETORIA DE FINANÇAS E ADMINISTRA-
ÇÃO, DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, 
em cumprimento do artigo 16, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei (Distrital) 
nº 938, de 20 de outubro de 1995, TORNA PÚBLICO as despesas realizadas nos meses de 
janeiro a março de 2014, relacionadas na seguinte ordem: empenho, fornecedor, objeto e valor 
total: 2014NE00056 JM Torres Jornais e Revistas LTDA-ME, serviços de terceiros, valor 
total de R$ 343,99; 2014NE00129 Apolo Agencia de Viagens e Turismo Ltda., serviços de 
agenciamento de viagens conforme processo 413.000.028/2013 valor total de R$ 10.000,00; 
2014NE00131 Tecnolta Equipamentos Eletrônicos Ltda., locação de impressoras, valor total 
R$ 8.219,15; 2014NE00132 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, serviços postais 
em geral, valor total de R$ 42.025,87; 2014NE00159 Fino Sabor Ind. e Comercio Ltda., 
material de consumo, valor total de R$ 1.197,00; 2014NE00160 Industria de Água Mineral 
IBIA Ltda. -ME, material de consumo, valor total de R$ 1.792,80; 2014NE00212 Aliança 
Eletricidade e Comercio Ltda., material de consumo, valor total de R$ 19,30; 2014NE00214 
Almix Comercio de Suprimentos Ltda. – ME, material de consumo, valor total de R$ 59,95; 
2014NE00217 Planalto Com. de Mad. e Mat. Esportivos, material de consumo, valor total de 
R$ 67,40; 2014NE00219 Comercial Candanga de Material de Construção Ltda., material de 
consumo, valor total de R$ 99,49; 2014NE00262 Planalto Com. de Mad. e Mat. Esportivos, 
material de consumo, valor total de R$ 68,80; 2014NE00269 Ordem dos Advogados do 
Brasil do Seção RN- OAB-RN, inscrição em curso, conforme processo 413.000.038/2014, 
valor total R$ 1.500,00. Celso da Silva Figueiredo.

SECRETARIA DE ESTADO CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2014.

Objeto: Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços de comunicação de 
dados com fornecimento de 02 (dois) circuitos de banda larga para acesso à internet, com velo-
cidade mínima garantia de 04 (quatro) Gbps cada um deles, conforme especificações e quanti-
tativos constantes do Anexo I do Edital. Processo: 290.000.057/2014. Valor Total Estimado: R$ 
10.670.789,52 (dez milhões, seiscentos e setenta mil, setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta 
e dois centavos). Entrega das Propostas: a partir da publicação do edital no site comprasnet. 
Abertura das Propostas: 16/04/2014 às 9h, 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 70333-300, Brasília/DF. 

Brasília/DF, 02 de abril de 2014.
VICTOR DE MELO BARBOSA LEITE

Pregoeiro

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE
APOIO FINANCEIRO AO PROJETO Nº 79/2014 - EDITAL Nº 64/2009.

Processo: 193.000.124/2011. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação nº 79/2014/SUTEC; 
Partes: Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF como OUTORGANTE; 
ARACI MOLNAR ALONSO como OUTORGADO/COORDENADORA e ainda a EMPRESA 
BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA CERRADOS como OUTOR-
GADA/INSTITUIÇÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO. Objeto: concessão de apoio finan-
ceiro, no montante de R$ 85.956,00 (Oitenta e cinco mil novecentos e cinquenta e seis reais) 
a serem liberados em uma única parcela, e estabelecer condições para o desenvolvimento das 
atividades inerentes ao projeto de pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação, intitulado 
“Popularização da Ciência & Tecologia – Espaços de Interação no Cerrado”, conforme o Plano 
de Trabalho apresentado e aprovado no âmbito do Edital nº 64/2009 e homologado por meio da 
Ata da 233ª Reunião Ordinária do Conselho Diretor da Fundação de Apoio à Pesquisa do Dis-
trito Federal – FAP/DF, em conformidade a instrução processual contida nos autos do processo 
administrativo n.º 193.000.277/2010, que integra o presente ajuste. Crédito Orçamentário: A 
presente despesa correrá a crédito do Programa de trabalho: 19.571.6205.6026.3134; Fonte: 
100 – Custeio; Natureza da Despesa: 339020; NOTA DE EMPENHO: 2014NE00129; Valor: R$ 
57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais); Fonte: 100 – Capital; Natureza de Despesa: 
449020; NOTA DE EMPENHO: 2014NE00128, Valor: R$ 28.456,00 (vinte e oito mil); DATA: 
31/03/2014; VIGÊNCIA E PRAZOS: a vigência do Termo é de 24 (vinte e quatro) meses a partir 
de sua assinatura do Termo; DATA DA ASSINATURA: 31/03/2014; PRESTAÇÃO DE CONTAS 
FINANCEIRA: 60 (sessenta) dias após o término do prazo de execução financeira; RELATÓRIO 
TÉCNICO: 60 (sessenta dias) após o término do prazo de execução física. SIGNATÁRIOS: pela 
OUTORGANTE: RICARDO DE SOUSA FERREIRA, Diretor-Vice-Presidente da FAPDF; pelo 
OUTOGADO: ARACI MOLNAR ALONSO e pela OUTORGADA/EMBRAPA CERRADOS: 
JOSE ROBERTO RODRIGUES PERES, Chefe Geral. Despesas de publicação: FAPDF.

EXTRATOS DE TERMO DE OUTORGA E
ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A EVENTOS

Processo: 193.000.091/2014. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a Evento 
nº 027/2014 – Edital nº 01/2014 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito 
Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, VIRGILIO HIPOLITO LEMOS DE 
CASTRO como PESQUISADOR(A). OBJETO: Conceder apoio financeiro visando à participação do 
pesquisador no 36th SYMPOSIUM ON BIOTECHNOLOGY FOR FUELS AND CHEMICALS, no 
período de 28/04/2014 a 01/05/2014 em CLEARWATER BEACH, FLÓRIDA/ESTADOS UNIDOS. 
NOTA DE EMPENHO 2014NE00268, Data: 25/03/2014, Valor: R$9.339,00 (nove mil trezentos 
e trinta e nove reais); Programa de trabalho: 19572620540910015; Fonte: 100000000; Natureza 
de Despesa: 339020; VIGÊNCIA: a partir da data de sua assinatura até 60 (sessenta) dias após o 
término do evento. DATA DA ASSINATURA: 28/03/2014; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: 
RICARDO DE SOUSA FERREIRA, Diretor Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR(A): 
VIRGILIO HIPOLITO LEMOS DE CASTRO. Despesas de publicação: pela FAPDF.

Processo: 193.000.134/2014. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a Evento 
nº 024/2014 – Edital nº 01/2014 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito 
Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, JOÃO RICARDO MOREIRA DE AL-
MEIDA como PESQUISADOR(A). OBJETO: Conceder apoio financeiro visando à participação do 
pesquisador no 36th SYMPOSIUM ON BIOTECHNOLOGY FOR FUELS AND CHEMICALS, no 
período de 28/04/2014 a 01/05/2014 em CLEARWATER BEACH, FLÓRIDA/ESTADOS UNIDOS. 
NOTA DE EMPENHO 2014NE00266, Data: 25/03/2014, Valor: R$5.712,00 (cinco mil setecentos e 
doze reais); Programa de trabalho: 19572620540910015; Fonte: 100000000; Natureza de Despesa: 
339020; VIGÊNCIA: a partir da data de sua assinatura até 60 (sessenta) dias após o término do 
evento. DATA DA ASSINATURA: 02/04/2014; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: RICARDO 
DE SOUSA FERREIRA, Diretor Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR(A): JOÃO 
RICARDO MOREIRA DE ALMEIDA. Despesas de publicação: pela FAPDF.

SECRETARIA DE ESTADO 
DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL

AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS

COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 06, DE 1º DE ABRIL DE 2014.
A COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RAF- 05, DA SUPERINTEN-
DÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS, DA AGÊNCIA DE 
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FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de atribuições que lhe confere a Lei 
nº 4.150, de 05 de junho de 2008 e no que dispõem o inciso XXXIII do art. 46 da Instrução 
Normativa nº 001, de 13 de junho de 2008: INTIMA, com esteio no art. 16, inciso IV da 
Lei nº 657/94 e combinado com o art. 37, inciso III, da Instrução Normativa nº 68 de 14 de 
fevereiro de 2014, INTIMA COM DECISÃO PROFERIDA a cerca de RECURSOS ADMI-
NISTRATIVOS IMPETRADOS e cujo(s) interessado(s) não foram localizados para rece-
bimento da Decisão e da intimação pessoalmente, ou pelos meios usuais de comunicação, 
as pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionado: MARIA JOSÉ LOPES DE SOUSA, CPF 
Nº 385.084.511-72, Intimação demolitória Nº A014406-OEU, de 05/09/2005, objeto do 
processo administrativo fiscal nº 340.003515/2006; DANIEL CARVALHO DE QUEIROZ, 
CPF Nº 529.592.441-68, Intimação demolitória Nº A014412-OEU, de 06/09/2005, objeto 
do processo administrativo fiscal nº 340.003595/2006; ANTONIO EUSTÁQUIO DE OLI-
VEIRA, CPF Nº 155.387.371-87, Intimação demolitória Nº D084261-OEU, de 08/11/2010, 
objeto do processo administrativo fiscal nº 454.003024/2010; MARILENE SOBRAL SALES, 
CPF Nº 132.217.954-91, Intimação demolitória Nº D092353-OEU, de 10/04/2012, objeto 
do processo administrativo fiscal nº 361.004774/2013; MARIA DA CRUZ FERREIRA 
GUEDES, CPF Nº 038.755.631-15, Intimação demolitória Nº D090106-OEU, de 18/03/2013, 
objeto do processo administrativo fiscal nº 361.001834/2013; CONDOMINIO RESIDEN-
CIAL MADRID, CNPJ Nº 02.572.667/0001-94, Intimação demolitória Nº D088715-OEU, 
de 25/08/2011, objeto do processo administrativo fiscal nº 454.003342/2011; ALEX EVAN-
GELISTA DA COSTA, CPF Nº 956.397.641-04, Intimação demolitória Nº D091853-OEU, 
de 13/09/2011, objeto do processo administrativo fiscal nº 454.003502/2011; CREMILDA 
OLIVEIRA SANTOS, CPF Nº 097.614.541-34, Intimação demolitória Nº D088294-OEU, 
de 14/05/2012, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.002620/2012; JOSÉ ALVES 
FERREIRA, CPF Nº 001.857.871-34, Intimação demolitória Nº D086904-OEU, de 
13/06/2012, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.002825/2012; MAGNO SANTOS 
DA GRAÇA, CPF Nº 477.644.221-34, Intimação demolitória Nº D083456-OEU, de 
10/11/2010, objeto do processo administrativo fiscal nº 454.002941/2010; ADRIANA ME-
DEIROS SOTERO SOARES, CPF Nº 444.333.361-49, Intimação demolitória Nº D087054-
-OEU, de 12/06/2012, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.002622/2012; MAR-
TA LUIZA VALADÃO, CPF Nº 224.690.011-53, Intimação demolitória Nº D085238-OEU, 
de 08/05/2012, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.002633/2012; ALESSANDRO 
VIEIRA DE SOUZA, CPF Nº 905.653.801-25, Intimação demolitória Nº D087104-OEU, 
de 26/06/2012, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.002684/2012; JOSÉ EVAL-
DO ALVES, CPF Nº 808.900.164-53, Intimação demolitória Nº D032215-OEU, de 
15/03/2011, objeto do processo administrativo fiscal nº 454.000717/2011; JOAQUIM 
CARLITO DE OLIVEIRA, CPF Nº 057.468.501-44, Intimação demolitória Nº D088437-
-OEU, de 22/08/2011, objeto do processo administrativo fiscal nº 454.003255/2011; DA-
NILTON ELIAS DA SILVA, CPF Nº 512.487.513-53, Intimação demolitória Nº D085002-
-OEU, de 09/04/2012, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.000745/2012; EUDES 
SANTANA DA SILVA, CPF Nº 042.618.071-22, Intimação demolitória Nº D507061-OEU, 
de 26/07/2013, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.004362/2013; MARCOS 
MARTINS DE CARVALHO, CPF Nº 482.954.691-34, Intimação demolitória Nº D092011-
-OEU, de 02/04/2012, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.000615/2012; JA-
NILDA ANTUNES DANTAS, CPF Nº 249.911.211-04, Intimação demolitória Nº A028617-
-OEU, de 17/09/2007, objeto do processo administrativo fiscal nº 142.000993/2007; MARIA 
DANNYELY DE CARVALHO SILVA, CPF Nº 039.865.341-05, Intimação demolitória Nº 
D507056-OEU, de 26/07/2013, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.004366/2013; 
JOÃO ANTONIO FERREIRA LÔPO, CPF Nº 366.788.806-68, Intimação demolitória Nº 
D507077-OEU, de 26/07/2013, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.004364/2013; 
RONEY FERREIRA PERES, CPF Nº 460.286.096-68, Intimação demolitória Nº D012821-
-OEU, de 28/09/2009, objeto do processo administrativo fiscal nº 454.003851/2009; MARIA 
FRANCISCA ARCANJA, CPF Nº 376.060.421-87, Intimação demolitória Nº D089156-OEU, 
de 04/01/2013, objeto do processo administrativo fiscal nº 361-000554/2013; FRANCISCO 
DE JESUS, CPF Nº 177.523.702-82, Intimação demolitória Nº D090001-OEU, de 
06/05/2013, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.002733/2013; JAIME ALVES 
SIQUEIRA, CPF Nº 076.405.361-20, Intimação demolitória Nº D090759-OEU, de 
23/01/2012, objeto do processo administrativo fiscal nº 454.000560/2012; MARIA CECÍLIA 
GABRIEL, CPF Nº 322.915.406-10, Intimação demolitória Nº D089168-OEU, de 
14/02/2013, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.001341/2013; ORLANDO 
GOMES DE SOUZA, CPF Nº 194.438.621-15, Intimação demolitória Nº D086609-OEU, 
de 17/04/2013, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.002468/2013; JOSÉ LIMA 
BATISTA, CPF Nº 119.778.251-68, Intimação demolitória Nº D084426-OEU, de 03/10/2012, 
objeto do processo administrativo fiscal nº 361.004431/2012; JOSÉ CAETANO DA SILVA, 
CPF Nº 512.277.891-49, Intimação demolitória Nº D088943-OEU, de 29/01/2013, objeto 
do processo administrativo fiscal nº 361.001351/2013; ANTONIA SOUZA LOPES, CPF Nº 
003.057.431-55, Intimação demolitória Nº D133557-OEU, de 09/06/2009, objeto do pro-
cesso administrativo fiscal nº 454.002414/2009; MARIA DE JESUS OLIVEIRA SILVA, 
CPF Nº 385.480.971-91, Intimação demolitória Nº D092100-OEU, de 07/05/2012, objeto 
do processo administrativo fiscal nº 361.001670/2012; ANALIA OLIVEIRA DE MATOS, 
CPF Nº 245.713.931-72, Intimação demolitória Nº D085030-OEU, de 07/05/2012, objeto 
do processo administrativo fiscal nº 361.001684/2012; JURACY AMBRÓSIO DA COSTA, 
CPF Nº 179.533.671-49, Intimação demolitória Nº D087135-OEU, de 05/07/2012, objeto 
do processo administrativo fiscal nº 361.002678/2012; NONA DILES BAR LTDA ME 
(NONA PINNA), CNPJ Nº 10.718.189/0001-06, Intimação demolitória Nº D088076-OEU, 

de 18/06/2012, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.002798/2012; ROSILENE 
DOS SANTOS, CPF Nº 702.824.631-00, Intimação demolitória Nº D507057-OEU, de 
26/07/2013, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.004367/2013; EGLISON AIRES 
DOS SANTOS, CPF Nº 831.313.701-06, Intimação demolitória Nº D032341-OEU, de 
02/03/2011, objeto do processo administrativo fiscal nº 454.000704/2011; FRANCISCA DE 
OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF Nº 461.908.721-15, Intimação demolitória Nº D088866-
-OEU, de 13/09/2011, objeto do processo administrativo fiscal nº 454.003704/2011; EDU-
ARDO FERREIRA DOS SANTOS, CPF Nº 012.093.596-18, Intimação demolitória Nº 
D085031-OEU, de 04/06/2012, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.002624/2012; 
ANA SELMA CALISTO GOMES, CPF Nº 033.607.733-57, Intimação demolitória Nº 
D507076-OEU, de 26/07/2013, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.004353/2013; 
PATRÍCIA KELLY COVRE SIMONETO, CPF Nº 803.953.761-49, Intimação demolitória 
Nº D095157-OEU, de 24/11/2010, objeto do processo administrativo fiscal nº 
454.001577/2011; DÉMONTIEZ DE MORAES RÊIS, CPF Nº 120.098.571-00, Intimação 
demolitória Nº D092373-OEU, de 02/05/2012, objeto do processo administrativo fiscal nº 
361.001279/2012; CASSIA RANGEL FERREIRA DOS SANTOS, CPF Nº 002.896.751.89, 
Intimação demolitória Nº D507071-OEU, de 26/07/2013, objeto do processo administrativo 
fiscal nº 361.004348/2013; LUCIENE SILVA DOS SANTOS, CPF Nº 036.921.685-78, 
Intimação demolitória Nº D507067-OEU, de 26/07/2013, objeto do processo administrativo 
fiscal nº 361.004359/2013; CLEUMA FERREIRA DE SOUZA, CPF Nº 044.168.201-43, 
Intimação demolitória Nº D507073-OEU, de 26/07/2013, objeto do processo administrativo 
fiscal nº 361.004357/2013; RAIMUNDO FERREIRA LÔPO, CPF Nº 480.400.371-15, In-
timação demolitória Nº D507068-OEU, de 26/07/2013, objeto do processo administrativo 
fiscal nº 361.004358/2013; JORGENEI MARTINS DE SOUSA, CPF Nº 043.904.895-85, 
Intimação demolitória Nº D507063-OEU, de 26/07/2013, objeto do processo administrativo 
fiscal nº 361.004361/2013; FRANCISCA CHAGAS DOS SANTOS RODRIGUES, CPF Nº 
989.804.241-91, Intimação demolitória Nº D507069-OEU, de 26/07/2013, objeto do pro-
cesso administrativo fiscal nº 361.004506/2013; LOURDES FERNANDES DA SILVA, CPF 
Nº 399.702.801-04, Intimação demolitória Nº A029289-OEU, de 09/08/2006, objeto do 
processo administrativo fiscal nº 142.001655/2006; ROSANGELA GUILHERMINO DO 
NASCIMENTO, CPF Nº 025.769.753-56, Intimação demolitória Nº D507060-OEU, de 
26/07/2013, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.004509/2013; MASIA MARIA 
MENDES DE CARVALHO, CPF Nº 043.679.961-82, Intimação demolitória Nº D507066-
-OEU, de 26/07/2013, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.004349/2013; HELIO 
JOSÉ DA SILVA, CPF Nº 289.984.051-72, Intimação demolitória Nº D005926-OEU, de 
22/08/2008, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.009994/2008; MARIA DE 
LOURDES SOARES, CPF Nº 636.399.121-87, Intimação demolitória Nº D006337-OEU, 
de 06/09/2009, objeto do processo administrativo fiscal nº 454.003488/2009; ILTON MEI-
RA DE AZEVEDO, CPF Nº 243.777.757-15, Intimação demolitória Nº D083780-OEU, de 
21/12/2011, objeto do processo administrativo fiscal nº 454.000139/2012;MANOEL MES-
SIAS OLIVEIRA LÔPO, CPF Nº 919.526.201-63, Intimação demolitória Nº D507070-OEU, 
de 26/07/2013, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.004368/2013; CRISTINA 
ANA DE ARAÚJO, CPF Nº 693.869.511-34, Intimação demolitória Nº D507065-OEU, de 
26/07/2013, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.004505/2013; CARLOS GOMES 
DE PAULA JÚNIOR, CPF Nº 552.621.801-59, Intimação demolitória Nº D084737-OEU, 
de 08/03/2013, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.001812/2013; BARTOLO-
MEU PINHEIRO DE SOUZA, CPF Nº 266.361.311-87, Intimação demolitória Nº D089280-
-OEU, de 11/04/2013, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.002203/2013; a 
COMPARECEREM no prazo de 30 (trinta) dias contados da data desta publicação, à Ge-
rência de Atendimento ao Público – RAF 05 sito à QS 07, rua 820, lote 03, lojas 01/02 – CEP 
71.972-540, preferencialmente ou qualquer unidade da Coordenadoria de Atendimento ao 
público da AGEFIS, para tomar ciência do recurso administrativo impetrado nesta unidade 
fiscalizatória, para interpor recurso administrativo nos casos em que couber, sob pena de 
sofrer novas sanções, pois nenhuma outra medida foi efetivada para sanar a irregularidade, 
restando ao Poder Público fazer o uso do poder de polícia para a regularização da lide e 
aplicação do Manual de Procedimentos Fiscais.

LIDIA MARILIA TEBALDI RANGEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 07, DE 1º DE ABRIL DE 2014.
A COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS RAF- 05, DA SUPERINTENDÊNCIA 
DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS, DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO 
DO DISTRITO FEDERAL, no uso de atribuições que lhe confere a Lei nº 4.150, de 05 de junho 
de 2008 e no que dispõem o inciso XXXIII do art. 46 da Instrução Normativa nº 001, de 13 de 
junho de 2008: INTIMA, com esteio no art. 16, inciso IV da lei 657/94 e combinado com o art. 37, 
inciso III, da Instrução Normativa nº 68 de 14 de fevereiro de 2014, as pessoas físicas e jurídicas 
abaixo relacionados, a COMPARECEREM no prazo de 30 (trinta) dias contados da data desta 
publicação, à Gerência de Atendimento ao Público – RAF 05 preferencialmente ou qualquer 
unidade da Coordenadoria de Atendimento ao público da AGEFIS, para efetivarem o pagamento 
da multa resultante dos Autos de Infração, sob pena de o débito ser inscrito em Dívida Ativa, os 
interessados: PAULO ROBERTO PINTO SILVA, CPF nº 672.415.739-00, Auto de Infração nº 
D133662-OEU, DE 30/09/2010, objeto do processo administrativo fisal nº 454.002524/2010; 
LUSO RIBEIRO TORRES FILHO, CPF nº 206.499.243-04, Auto de Infração nº D011979-
-OEU, DE 20/03/2009, objeto do processo administrativo fisal nº 454.000916/2009; AROLDO 
RODRIGUES FERREIRA, CPF nº 645.497.201-15, Auto de Infração nº D087085-OEU, DE 
04/07/2012, objeto do processo administrativo fisal nº 361.003490/2012; ANA ROSA DE OLI-
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VEIRA, CPF nº 206.610.105-20, Auto de Infração nº D013235-OEU, DE 22/06/2009, objeto do 
processo administrativo fisal nº 454.002732/2009; WESLEY QUEIROZ DE MORAES, CPF nº 
467.689.471-68, Auto de Infração nº 0400, DE 13/08/2004, objeto do processo administrativo fisal 
nº 142.001265/2004; FÁBIO LIMA DOS SANTOS, CPF nº 239.558.641-20, Auto de Infração 
nº D084025-OEU, DE 25/11/2010, objeto do processo administrativo fisal nº 454.000211/2011; 
ZENAIDE FABIANA DE SOUZA, CPF nº 121.471.251-72, Auto de Infração nº D032286-OEU, 
DE 27/04/2011, objeto do processo administrativo fisal nº 454.001908/2011; JOSÉ RAIMUNDO 
OLIVEIRA SILVA, CPF nº 097.459.711-20, Auto de Infração nº D087806-OEU, DE 12/12/2011, 
objeto do processo administrativo fisal nº 454.000271/2012; VALDEMAR CELESTINO SAL, 
CPF nº 451.181.241-15, Auto de Infração nº D011708-OEU, DE 18/10/2010, objeto do processo 
administrativo fisal nº 454.002703/2010; FRANCISCO DE JESUS, CPF nº 177.523.702.82, 
Auto de Infração nº D087007-OEU, DE 28/06/2012, objeto do processo administrativo fisal 
nº 361.002602/2012; LINDALVA CORDEIRO, CPF nº 151.285.391-72, Auto de Infração nº 
D096278-OEU, DE 16/10/2013, objeto do processo administrativo fisal nº 361.006175/2013; 
VICENTE MORAIS MARTINS, CPF nº 144.279.231-00, Auto de Infração nº D091518-OEU, 
DE 06/12/2011, objeto do processo administrativo fisal nº 454.004502/2011; ANTÔNIA DE 
ARAÚJO SILVA, CPF nº 358.823.521-34, Auto de Infração nº D085127-OEU, DE 26/04/2012, 
objeto do processo administrativo fisal nº 361.001619/2012; MARIA DIAS CAFÉ ALVES, CPF 
nº 461.196.471-04, Auto de Infração nº D091898-OEU, DE 24/04/2012, objeto do processo 
administrativo fisal nº 361.001635/2012; CORNÉLIO JÚNIOR ROSA, CPF nº 516.066.071-
20, Auto de Infração nº D084888-OEU, DE 18/04/2012, objeto do processo administrativo 
fisal nº 361.001622/2012; MARGARETH GOMES DE ALMEIDA, CPF nº 564.721.371-53, 
Auto de Infração nº D030193-OEU, DE 06/12/2011, objeto do processo administrativo fisal nº 
454.004466/2011; ADILSON ALVES DO AMORIM, CPF nº 067.379.354-00, Auto de Infração 
nº D083960-OEU, DE 03/09/2010, objeto do processo administrativo fisal nº 454.002319/2010; 
LUCÍDIO JOSÉ COSTA CARNEIRO, CPF nº 097.788.701-44, Auto de Infração nº D031381-
-OEU, DE 15/09/2010, objeto do processo administrativo fisal nº 454.002668/2010; PLATINUM 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ nº 09.162.465/0001-13, Auto de Infração 
nº D090827-OEU, DE 08/03/2012, objeto do processo administrativo fisal nº 361.000443/2012; 
CLÁUDIA MENDES DE OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF nº 646.220.371-49, Auto de Infração 
nº D083868-OEU, DE 27/05/2011, objeto do processo administrativo fisal nº 454.002442/2011; 
LUCILENE SILVA SANTANA, CPF nº 357.691.141-34, Auto de Infração nº D085640-OEU, 
DE 16/12/2010, objeto do processo administrativo fisal nº 454.000319/2011; NAIR LUCAS 
GUIMARÃES, CPF nº 023.442.701-91, Auto de Infração nº D085137-OEU, DE 26/04/2012, 
objeto do processo administrativo fisal nº 361.002765/2012; ELIZETE ALVES FONSECA, CPF 
nº 296.699.011-20, Auto de Infração nº D090470-OEU, DE 24/04/2012, objeto do processo admi-
nistrativo fisal nº 361.002530/2012; NELIO GONÇALVES DE ASSIS, CPF nº 034.662.428-27 
Auto de Infração nº D085322-OEU, DE 28/05/2012, objeto do processo administrativo fisal nº 
361.002612/2012; ALOÍSIO RODRIGUES DE MELO, CPF nº 067.379.354-00, Auto de Infração 
nº D032031-OEU, DE 16/06/2011, objeto do processo administrativo fisal nº 454.002900/2011. 
O comparecimento preferencialmente se dará na Gerência de Atendimento ao Público da RAF 05, 
sito à QS 07, rua 820, lote 03, lojas 01/02 – CEP 71.972-540 ou em outra unidade de atendimento 
ao público da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, para interpor recurso administrativo 
nos casos em que couber, sob pena de sofrer novas sanções, pois nenhuma outra medida foi 
efetivada para sanar a irregularidade, restando ao Poder Público fazer o uso do poder de polícia 
para a regularização da lide e aplicação do Manual de Procedimentos Fiscais

LIDIA MARILIA TEBALDI RANGEL

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

EDITAL NORMATIVO Nº 17, DE 1º DE ABRIL DE 2014.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A

NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO
A SECRETÁRIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 105, parágrafo único, inciso III, da Lei Orgânica do 
Distrito Federal e o artigo 34 do Decreto nº 32.716, de 1º de Janeiro de 2011, RESOLVE: 
TORNAR PÚBLICA a pontuação dos candidatos no processo seletivo simplificado previsto 
no Edital Normativo nº 01/2013-SECRIANÇA, publicado no DODF nº 264, de 12 de de-
zembro de 2013, conforme classificação, número de inscrição, área de atuação, nome e nota: 
186ª, 104374-5, Educador Social, ELIZABETH ARRUDA ALVES, 2,5; 256ª, 100098-0, 
Educador Social, JOÃO PAULO LEITE DE SOUZA; 1.300ª; 100708-2; Educador Social; 
MARIA GORETE TEIXEIRA DURANS; 0,0.

REJANE PITANGA

SECRETARIA DE ESTADO 
EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014

COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 05/2014,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 11/2002.

Processo: 427.000.136/2013. Fundamento Legal: Obedece aos termos da justificativa de 
Dispensa de Licitação, baseado no inciso X, artigo 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, e ao disposto na Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991 e no Decreto nº 33.788, 
de 13 de julho de 2012; Partes: O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado Ex-
traordinária da COPA 2014/Coordenadoria de Integração das Ações Sociais x ALACON 
ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Locação de imóvel situado no SCIA, quadra 
14, conjunto 02, lote 13-A, Setor Industrial, Guará, Brasília/DF, CEP: 71250-110. O valor 
total do Contrato é de R$ 271.200,00 (Duzentos e setenta e um mil e duzentos reais), 
sendo o empenho inicial no valor de R$ 203.400,00 (Duzentos e três mil e quatrocentos 
reais), conforme Nota de Empenho nº 2014NE00088, emitida em 25/03/2014, sob o evento 
nº 400091, na modalidade global. Dotação Orçamentária: A despesa correrá à conta das 
seguintes Dotações Orçamentárias: a) I – Unidade Orçamentária: 56102; II – Programa 
de Trabalho: 04122600985175318; III – Natureza da Despesa: 339039; IV – Fonte de 
Recursos: 100000000. Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, prorrogá-
veis. Data de Assinatura: 01/04/2014. Signatários: Pelo DISTRITO FEDERAL: Gerêncio 
Nelcyr de Bem – Coordenador da Coordenadoria de Integração das Ações Sociais. Pela 
CONTRATADA/LOCADORA: Wagner Carlos Alarcão, na qualidade de Sócio.

EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 
Ata de Registro de Preço nº 11/2014. Assinatura: 25/03/2014. Processo nº 427.000.021/2014. 
Órgão Gerenciador: Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria 
de Integração das Ações Sociais – CIAS. Fornecedor: Levit Comércio, Importação e Exportação 
de Produtos Tecnológicos Ltda-Me. Objeto: aquisição de crachás. Valor global: R$ 1.072,00 (mil 
e setenta e dois reais). Assinantes: pela Levit Comércio Importação e Exportação de Produtos 
Tecnológicos Ltda-Me: Alexandre Marques Lima, Representante Legal. Pela Secretaria de Estado 
Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS: 
Gerêncio Nelcyr de Bem – Coordenador. 

Ata de Registro de Preço nº 12/2014. Assinatura: 26/03/2014. Processo nº 427.000.021/2014. 
Órgão Gerenciador: Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordena-
doria de Integração das Ações Sociais – CIAS. Fornecedor: Art Card Ltda. Objeto: Aquisiçao 
de porta crachás e cordões personalizados. Valor global: R$ 636,00 (seiscentos e trinta e seis 
reais). Assinantes: pela Art Card Ltda: Claudia Moraes Gonçalves Teske Sócia Proprietária. Pela 
Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das 
Ações Sociais – CIAS: Gerêncio Nelcyr de Bem – Coordenador.

RESULTADO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2014.
A COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS, por intermédio da 
sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 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 14/2014 sagrou-se vencedora do item 01 no valor de R$ 8.977,00 (Oito mil e nove-
centos e setenta e sete reais) a empresa PALETRANS EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 
50.770.445/0001-29, no item 02 sagrou-se vencedora no valor de R$ 588,00 (Quinhentos 
e oitenta e oito reais ) a empresa MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
LTDA - EPP, CNPJ 18.274.923/0001-05, no item 04 sagrou-se vencedora no valor de 
R$ 748,00 (Setecentos e quarenta e oito reais), a empresa EDSON ROBERTO MUTTI 
VARGAS – ME, CNPJ: 18.179.433/0001-11 e no item 13 sangrou-se vencedora no 
valor de R$1.779,00 (Um mil setecentos e setenta e nove reais) a empresa OFFICE DO 
BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP, CNPJ: 11.094.173/0001-32. 
Valor total da licitação: R$ 12.092,00 (Doze mil e noventa e dois reais). Processo: 427-
000009/2014. UASG 926251

TAÍS DE OLIVEIRA ALMEIDA
Pregoeira

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2014. (*)
A COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS, por intermédio da sua 
Pregoeira, designada pela Portaria nº 13, de 24 de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial 
do Distrito Federal em 27 de janeiro de 2014, torna pública a data de realização do Pregão Ele-
trônico nº 17/2014. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 15/04/2014, às 10h, www.
comprasnet.gov.br. Objeto: Aquisição por Sistema de Registro de Preços de caixas plásticas, 
conforme quantidades e especificações constantes do Edital e seus Anexos. Valor estimado: R$ 
13.590,00 (Treze mil quinhentos e noventa reais). Local de obtenção do edital: www.comprasnet.
gov.br. Processo: 427-000030/2014. UASG 926251

TAÍS DE OLIVEIRA ALMEIDA
Pregoeira

______________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no 
DODF nº 66, de 02/04/2014, Seção III, página 97 e Jornal de Brasília, página 6.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2014. (*)
A COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS, por intermédio da 
sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 13, de 24 de janeiro de 2014, publicada no Diário 
Oficial do Distrito Federal em 27 de janeiro de 2014, torna pública a data de realização do 
Pregão Eletrônico nº 18/2014. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 15/04/14, 
às 14h, www.comprasnet.gov.br. Objeto: Contratação de empresa especializada, pela mo-
dalidade Tradicional para Aquisição de armários de almoxarifado, conforme quantidades 
e especificações constantes do Edital e seus Anexos. Valor estimado: R$ 7.950,00 (Sete 
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mil novecentos e cinquenta reais). Local de obtenção do edital: www.comprasnet.gov.br. 
Processo: 427-000048/2014. UASG 926251

SALLY ROSALIN BARROSO INÁCIO
Pregoeira

______________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no 
DODF nº 66, 02/04/14 Seção III, página 97.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2014 – Menor Preço

Objeto: Contratação de empresa para ministrar curso na modalidade in company de Excel 
Avançado. Processo: 2250/2014 – TCDF. Valor estimado: R$ 5.600,00; enquadramen-
to: natureza 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, classificação 
funcional e programática 01.128.6005.4088.0035 – Capacitação de Servidores – TCDF, 
fonte de Recursos 100. Data limite de recebimento das propostas: 16.04.2014, às 
14h30min. Cópia do Edital encontra-se à disposição na Seção de Licitação e Contra-
to, no 2º Andar do Ed. Anexo do TCDF, fone (61) 3314-2742 ou pelos sítios: 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, 1º de abril de 2014.
WILDSON PRADO DE OLIVEIRA

Pregoeiro-Substituto

INEDITORIAIS

ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR BRASÍLIA S.A.
CNPJ/MF nº 00.010.215/0001-93

NIRE 5330000068-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da Organização Hospitalar Brasília S.A. 
(“Companhia”) a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
(“AGOE”), a serem realizadas no dia 03.05.2014, às 08:00 horas, na sede social da 
Companhia, localizada na Cidade de Brasília, no Distrito Federal, na SHLS 716, Con-
junto A, Edifício PIO X, Sala 410, CEP 70.390-906, para examinarem e deliberarem 
sobre as seguintes matérias: 
I – Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i) Aprovação da nova redação do Estatuto Social da Companhia; 
(ii) Exame e deliberação sobre a proposta da Diretoria para aumento do capital social mediante 
a subscrição de novas ações.
II - Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; 
(ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2013; 
(iii) Eleger os membros da Diretoria e do Conselho de Administração;
(iv) Fixar a remuneração global anual dos Administradores da Companhia.
Informações Gerais: 
1. Documentos à Disposição dos Acionistas: Nos termos da legislação aplicável, as cópias dos 
documentos referentes às matérias da ordem do dia encontram-se à disposição dos Acionistas 
na sede social da Companhia.
2. Participação na AGOE: Os Acionistas da Companhia deverão comparecer à AGOE munidos 
dos seguintes documentos:
(i) Pessoa Física: Documento de Identidade;
(ii) Pessoa Jurídica: Além da cópia do Contrato Social/Estatuto Social da Sociedade/
Companhia, os atos societários que comprovem a eleição dos administradores ou a 
nomeação de procurador, bem como, o documento de identidade do representante que 
comparecer à AGOE;
(ii) Instrumentos de mandato para representação do Acionista por procurador, outorgado nos 
termos do parágrafo primeiro do artigo 126 da Lei 6.404/76. Brasília, 31.03.2014. Egino Sarto 
- Diretor Presidente.
DAR-358/2014.

DIRECIONAL ENGENHARIA LTDA.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 
DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL Nº 100.000.012/2012- IBRAM/DF. 

Espécie: Termo de Compromisso de Compensação Ambiental. Processos: IBRAM nº 
391.004.588/2012 e nº 391.001.500/2012. Partes: Direcional Engenharia S/A. e o Instituto 

de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM. Os custos da 
compensação ambiental do Apart-Hotel Residencial Lake View foram realocados para a 
Estação Ecológica Jardim Botânico de Brasília, com vistas a custear a 2ª etapa de implan-
tação do Centro de Excelência do Cerrado, de acordo com a deliberação nº 003/2014, da 
Câmera de Compensação Ambiental – CCA/IBRAM. Data da Assinatura: 25 de fevereiro 
de 2014. Signatários: Compromissado: Direcional Engenharia S/A, Adriane Menezes de 
Jesus, na qualidade de Coordenadora de Incorporação, e Compromissante: Instituto de Meio 
Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – IBRAM/DF, Nilton Reis Batista 
Junior, na qualidade de Presidente.
DAR-366/2014.

SINDICATO DOS VIDRACEIROS AUTÔNOMOS 
E TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE COMERCIALIZAÇÃO

 E COLOCAÇÃO DE VIDROS, MOUDURAS, BOXES 
E ACRÍLICOS DO DISTRITO FEDERAL – SINDIVIDROS/DF

CNPJ – 86.933.785.0001/70

O presidente do SINDIVIDROS/DF, no gozo de suas atribuições legais e estatuárias, faz 
saber aos senhores Vidraceiros Autônomos e empregadores de COMERCIALIZAÇÃO 
E COLOCAÇÃO DE VIDROS, MOUDURAS, BOXES E ACRÍLICOS DO DISTRITO 
FEDERAL que o desconto da Contribuição Sindical de seus empregados deve ser efetuado 
até o dia 31 de março de 2014 e recolhida em favor deste sindicato até 30 de abril de 2014, 
conforme dispõem os artigos 579, 580, 1 e 582 da CLT. O desconto deverá ser feito na 
importância correspondente à remuneração de 01 (um) dia de trabalho, dos empregados, 
qualquer que seja a forma da referida remuneração, incluindo adicionais, horas extras, 
comissões, descanso remunerado e enfim, da remuneração total percebida pelo empregado, 
conforme o disposto do inciso I, artigo 580 da CLT. Brasília, 02 de abril de 2014. Mário 
Eli Lopes dos Santos Presidente.
DAR-374/2014.

ENERGÉTICA CORUMBÁ III S.A.
CNPJ nº 04.631.430/0001-62 - NIRE no 53300006563

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
13ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Estão convocados os acionistas da ENERGÉTICA CORUMBÁ III S.A., para se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada na Sede da Energética Corumbá III S.A., 
no SIA Trecho 3/4, Lotes 625/695, Bloco “A”, Sala 204, Guará - DF, no dia 16 de abril 
de 2014, em primeira chamada às quatorze horas e em segunda chamada às quatorze 
horas e trinta minutos, para deliberar sobre as seguintes matérias: 1) Aprovação das 
Demonstrações Financeiras do exercício de 2013; 2) Proposta de destinação do lucro 
líquido do exercício de 2013. 3) Aprovação da Remuneração dos Diretores e Conse-
lheiros para o ano de 2014. INSTRUÇÕES GERAIS Os instrumentos de mandato com 
poderes especiais para representação nas Assembleias deverão ser depositados na Sede 
Social da ECIII, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da ocorrência da Assem-
bleia. Brasília - DF, 02 de abril de 2014. ASLEY STECCA STEINDORFF - Presidente 
do Conselho de Administração da ECIII.
DAR-375/2014.

MOTO AGRÍCOLA SLAVIERO S.A.
CNPJ: 00.003.228/0001-35

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convidados os Srs. Acionistas de Moto Agrícola Slaviero S.A. para se reunirem em 
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a se realizarem no próximo dia 16 de 
abril de 2014, às 09h30, na sede social da empresa, localizada à CRS 505, Bloco B, nº 
35, em Brasília (DF), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em Assembleia 
Geral Ordinária: I – Apreciação e votação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial 
e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2.013; II – Deliberar sobre a proposta da Diretoria acerca da destinação do resultado 
do exercício; III – Deliberar sobre proposta da Diretoria para distribuição de dividendos 
no valor de R$ 1.500.000,00; IV– Deliberação acerca dos juros sobre capital creditados 
aos acionistas no exercício de 2.013, na ordem de R$ 1.508.499,00; V - Eleição da Di-
retoria para o exercício 2.014/2.015; VI – Fixação ou não dos honorários da Diretoria; 
VII – Remuneração dos acionistas para os exercícios 2014/2015, pelas seguintes alter-
nativas: na forma de juros sobre capital e/ou dividendos mensais, trimestrais, semestrais, 
ou ainda, conforme o resultado mensal da empresa e/ou disponibilidade de caixa; Em 
Assembleia Geral Extraordinária: I – Apreciar proposta da Diretoria para aumento de 
capital no valor de R$ 3.000.000,00, com a utilização de saldo da conta “Reserva de 
lucros”, que se aprovada elevará o capital social para R$ 18.000.000,000 Brasília, 31 
de março de 2.014. SÉRGIO SLAVIERO - Diretor.
DAR-376/2014.
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Senhores Acionistas,

ATIVO 31/12/2013 31/12/2012 PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012
ATIVO CIRCULANTE 816.821,08                  1.240.298,88               PASSIVO CIRCULANTE 358.141,22                   362.468,36                   
CAIXA 69.955,35                    25.866,98                    FORNCEDORES 117.353,08                   90.636,43                     

EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 30.000,00                     
BANCOS 303.528,89                  155.495,16                  OBRIGAÇÕES FISCAIS 68.967,00                     54.234,23                     
APLIC.FINANC. 118.580,39                  911.324,75                  OBRIGAÇÕES C/EMPREGADOS/DIRETORES 69.905,61                     102.305,62                   
IMPOSTOS A COMPENSAR 73.848,03                    980,71                         OUTRAS OBRIGAÇÕES 17.448,19                     18.309,41                     
OUTROS CRÉDITOS 193.442,85                  144.381,77                  PROV. P/CONTR.SOCIAL S/LUCRO LIQ. 2.795,17                       96.982,67                     
DESP.EXERC.SEG.PGS.ANT. 57.465,57                    2.249,51                      DIVIDENDOS 51.672,17                     

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 99.000,00                     
CONTAS A PAGAR- GARANTIA LOCAÇÃO 99.000,00                     
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 32.278.007,15              27.422.504,93              

ATIVO  NÃO CIRCULANTE 31.918.327,29             26.544.674,41             CAPITAL SOCIAL 31.415.268,41              25.863.315,62              
DESPESAS ANTECIPADAS 45.833,30                    
INVESTIMENTOS 34.945,00                    34.945,00                    (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR (51.672,16)                    0,01                              
ATIVO IMOBILIZADO 2.507.647,83               2.355.754,98               RESERVA CAPITAL - P/INC.FISCAL 472,69                          472,69                          
(-)DEPRECIAÇÕES (2.015.223,46)              (1.969.194,71)              RESERVA LUCRO - RES.LEGAL 905.371,03                   870.984,42                   
OBRAS EM ANDAMENTO 31.345.124,62             26.123.169,14             SALDO DO RESULT. À DISP ASSEMBLÉIA 8.567,18                       687.732,19                   

TOTAL DO ATIVO 32.735.148,37             27.784.973,29             TOTAL DO PASSIVO 32.735.148,37              27.784.973,29              

2013 2012 1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS
Receita Operacional Bruta 934.193,78                  829.415,05                  2013 2012
(-) Imp. Incid. S/Receita (86.412,92)                   (76.720,92)                   Lucro Líquido do Período (57.641,54)                    689.103,48                   

LUCRO BRUTO 847.780,86                  752.694,13                  Itens do Result que não interferem no Caixa -                                -                                
Depreciação 46.028,75                     30.486,14                     

DESPESAS OPERACIONAIS Mutações Patrimoniais -                                -                                
   Administrativas (1.006.480,47)              (456.188,02)                 Diminuição de Impostos a Compensar (72.867,32)                    16.970,72                     
   Gerais (393.281,70)                 (369.166,41)                 Diminuição de Créditos (49.061,08)                    (137.209,27)                  
   Impostos e Taxas (84.443,85)                   (80.317,30)                   Diminuição das Despesas Antecipadas (101.049,36)                  375,30                          
   Enc.Financ.Líqs- Ganho financ. 671.407,24                  1.225.891,22               Aumento dos Fornecedores 26.716,65                     66.726,33                     

RESULTADO OPERACIONAL 34.982,08                    1.072.913,62               Aumento dos Salários (32.400,01)                    28.867,21                     

RECEITAS E DESP.NÃO OPERAC. Aumento das Obrigações 194.543,72                   12.375,08                     
Outras Receitas não Operacionais 54,02                           92,91                           Aumento das Provisões (94.187,50)                    96.982,67                     
(-)Desp. Não Operacionais (49.454,89)                   (50.551,39)                   (=) Caixa Líquido da Atividade Operac. (139.917,69)                  804.677,66                   
RESULT LÍQ.ANTES PROV. (14.418,79)                   1.022.455,14               2 - ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(-) PROV. P/CSLL (13.851,66)                   (92.114,19)                   
(-) PROV. P/IRPJ (29.371,09)                   (241.237,47)                 Aplicações no Ativo Imobilizado 151.892,85                   51.034,67                     

LUCRO LÍQ. DO EXERCÍCIO (57.641,54)                   689.103,48                  Aplicações em Obras em Andamento 5.221.955,48                5.133.319,70                
Aquisição de Investimento 34.945,00                     

Lucro por Ação (0,0077)                        0,1094                         (=) Caixa Líq. das Atividades de Invest 5.373.848,33                5.219.299,37                

Vlr. Patrimonial da  Ação 4,3051                         4,3544                         
3 - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Dividendos (326.672,80)                  
2013 2012 Ajustes de Exercícios Anteriores 66.208,73                     (1.371,29)                      

Saldo inicial de Lucros Acumulados -                               -                               Aporte de Capital 5.173.607,83                2.914.494,52                
-                               (=) Caixa Líq. Atividades de Financ. 4.913.143,76                2.913.123,23                
-                               AUMENTO NO CAIXA (600.622,26)                  (1.501.498,48)               

Ajuste de exercício anterior 66.208,72                    (1.371,29)                     4 - AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES
Sub-total de Lucros Acumulados 66.208,72                    (1.371,29)                     
Resultado Líquido do Exercício (57.641,54)                   689.103,48                  Saldo de Caixa e equival no início do exerc. 492.064,63                   2.594.185,37                
Destinações dos resultados atuais: Saldo de Caixa e equival no final do exerc. 1.092.686,89                1.092.686,89                
 Incorporação p/aumento de Capital -                               
Saldo à disposição da Assembléia (8.567,18)                     (687.732,19)                 
   Constituição da Reserva Legal -                               -                               

Saldo final de Lucros Acumulados (0,00)                            -                               Redução das disponibilidades 600.622,26                   (1.501.498,48)               

Contador-CRC-DF 023478/O-5

ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR BRASÍLIA S/A
CNPJ - 00.010.215/0001-93

Em atendimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sªs. as Demonstrações Contábeis dos exercícios encerrados em 31/12/2013 e em 31/12/2012, e, por não haver fatos 
relevantes, deixamos de comentá-las, porém colocamo-nos à disposição de V.Sªs. para quaisquer esclarecimentos adicionais. 

A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2013 e  31/12/2012 - Expresso em R$ (reais)

 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2013 E 
31/12/2012 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2013 E 2012

 DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS ACUMULADOS EM 31/12/2013 E EM 31/12/2012 

NOTAS EXPLICATIVAS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas  de acordo com a Lei 6.404/76, suas alterações e em conformidade com os princípios contábeis previstos na legislação societária, que a partir 
da edição da Lei 9.249/95, não requerem o reconhecimento dos efeitos inflacionários. Em 2007 foram iniciadas as obras de construção civil de novo edifício, anexo ao Ed.Pio X, na SHLS 716 
que ainda não foram concluídas..

Brasília, 31 de dezembro de 2013

LEANDRO DAHDAH OLIVEIRA

DAR - 359/2014
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer 
esclarecimentos necessários.

TRÊS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
CNPJ Nº 12.114.386/0001-41

DIRETORIA
Jose Carlos Guelber da Silva; Silvio Piva Romero; e Leandro Toré de Castro

Sergio Bernardi Benini – Contador CRC 1SP 172182/O-2 “S” DF
As notas explicativas referentes às demonstrações financeiras  

encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro (em milhares de reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa – Exercícios findos em 31 de dezembro 
(em milhares de reais )

2013 2012
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social ............... (13.578) 6.213 
Ajuste a valor presente (AVP) ............................................................................ (481)
Ajuste de receita e custo pela evolução da obra ................................................. 9.816  

(4.243) 6.213 
Variação nos ativos e passivos

Contas a receber de clientes ............................................................................. 3.746 (13.932)
Imóveis a comercializar e terrenos a incorporar............................................... (20.243) 20.621 
Adiantamento a fornecedores ........................................................................... 311 (1.124)
Tributos a recuperar .......................................................................................... 37 
Outros ativos ..................................................................................................... (2) 1.007 
Fornecedores e subempreiteiros ....................................................................... 257 (480)
Obrigações tributárias ....................................................................................... 454 102 
Obrigações sociais e trabalhistas ...................................................................... 13 265 
Tributos diferidos ............................................................................................. 212 
Outros passivos ................................................................................................. 618 (410)

Caixa líquido proveniente das operações ........................................................ (18.840) 12.262 
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais ...................................... (18.840) 12.262 
Sociedades ligadas .............................................................................................. (2.730) 2.730 
Adiantamento para futuro aumento de capital .................................................... (1.927) 1.657 
Ingressos de empréstimos, financiamentos, debêntures e ações preferenciais ... 50.867 
Aumento de capital social ...................................................................................  (16.959)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento ......................... 46.210 (12.572)
Aumento líquido (redução) de caixa e equivalentes de caixa ........................ 27.371 (310)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício ...................................... 217 93 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício ....................................... 27.588 217 

ATIVO 2013 2012
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  ............................................................................ 27.588 217 
Contas a receber de clientes ................................................................................ 11.849 1.352 
Adiantamentos a fornecedores ............................................................................ 813 1.124 
Imóveis a comercializar e terrenos a incorporar ................................................. 38.290 
Tributos a recuperar ............................................................................................ 26 64 
Estoques de materiais .......................................................................................... 311 545 
Outros ativos ....................................................................................................... 6 5 

78.883 3.308 
Não circulante
Contas a receber de clientes ................................................................................ 13.268 14.297 
Imóveis a comercializar e terrenos a incorporar ................................................. 2.027 42.388 

15.295 56.685 

Total do ativo ..................................................................................................... 94.178 59.993 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) 2013 2012
Circulante
Fornecedores e subempreiteiros  .........................................................................  1.750  1.493 
Tributos diferidos ................................................................................................  1.377  1.165 
Tributos, taxas e salários a pagar ........................................................................  1.029  596 
Outros passivos ...................................................................................................  711  94 

4.867 3.348 
Não circulante
Empréstimos e financiamentos ...........................................................................  50.867 
Adiantamento para futuro aumento de capital .................................................... 1.927 
Sociedades ligadas ..............................................................................................  2.730 

50.867 4.657 
Patrimônio líquido (passivo a descoberto)
Capital social ....................................................................................................... 65.515 65.515 
Prejuízos acumulados .......................................................................................... (27.071) (13.526)

38.444 51.989 
Total do passivo e patrimônio líquido (passivo a descoberto) ...................... 94.178 59.993 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (em milhares de reais )
Capital 

social
Lucros (prejuízos) 

acumulados Total
Em 31 de dezembro de 2011 ...........................................  24.874  (602)  24.272 
Aumento de capital social .................................................  40.651  40.651 
Prejuízo do exercício .........................................................   (12.934) (12.934)
Em 31 de dezembro de 2012 ...........................................  65.525  (13.536)  51.989 
Aumento de capital social .................................................
Prejuízo do exercício .........................................................   (13.545) (13.545)
Em 31 de dezembro de 2012 ...........................................  65.525  (27.081)  38.444 

Demonstrações do resultado – Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de reais) 
2013 2012

Operações continuadas
Receitas ...............................................................................................................  19.542  26.126 

Custos de incorporação e venda de imóveis .......................................................
 

(22.549)
 

(31.061)
Lucro bruto........................................................................................................  (3.007)  (4.935)
Despesas com vendas ..........................................................................................  (853)  (41)
Despesas gerais e administrativas .......................................................................  (6.387)  (1.087)
Prejuízo operacional ......................................................................................... (10.247)  (6.063)
Resultado financeiro, líquido ..............................................................................  (3.331)  (150)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social ....................... (13.578)  (6.213)
Imposto de renda e contribuição social ...............................................................  33  (43)
Prejuízo do exercício ......................................................................................... (13.545)  (6.256)
Prejuízo por quota das operações continuadas atribuível aos acionistas da Com-
panhia durante o exercício (expresso em R$ por quota) .....................................  (0,21)  (0,23)

SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS, 
EMPRESAS CORRETORAS DE SEGUROS, CAPITALIZAÇÃO E 

PREVIDÊNCIA PRIVADA NO DISTRITO FEDERAL – SINCOR/DF

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 

O Presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros, Empresas Corretoras de Seguros, 
Capitalização e Previdência Privada no Distrito Federal, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, nos termos do Artigo 50º e de conformidade com o Capítulo V, todos do 
Estatuto Social em vigor, pelo presente Edital, faz saber e convoca todos os corretores 
de seguros associados, pessoas naturais e empresas corretoras de seguros, quites e em 
dia com as suas respectivas obrigações, que de acordo com o referido Estatuto Social 
tenham direito de votar e os corretores de seguros, pessoas naturais, que tenham direito 
de serem votados, para a Assembleia Geral Ordinária Eleitoral, que será realizada em 
um único dia, 27 de maio de 2014 (terça-feira), no período de 10h às 16h, na sede do 
SINCOR-DF, situada no SCS (Setor Comercial Sul), Quadra 01 - Bloco “D” - Edifício 
JK - Salas 51 a 54 – Brasília/DF, CEP: 70.306-900, quando deverão ser eleitos os novos 

membros efetivos, adjuntos e suplentes da Diretoria, do Conselho Fiscal e do Conselho de 
Ética, bem como os Delegados representantes junto à Federação Nacional dos Corretores 
de Seguros - FENACOR, para o quadriênio de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 
2018. Faz saber, que as candidaturas ao preenchimento das vagas poderão ser exercidas 
pelos corretores de seguros, pessoas naturais, associados, quites com suas obrigações 
e que não possuam os impedimentos previstos no Artigo 52º. do Estatuto Social. Faz 
saber, ainda, que o prazo para registro de chapas será de 10 (dez) dias, contados da data 
da publicação deste Edital, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil subseqüente, 
se o prazo de vencimento, previsto no caput do Artigo 53º., cair em sábado, domingo 
ou feriado, o qual deverá ser feito na secretaria, na sede, do SINCOR-DF, de segunda 
à sexta-feira, das 9h às 17h. A partir da divulgação e publicação das chapas inscritas, 
abrir-se-á o prazo de 05 (cinco) dias para a impugnação das candidaturas, observadas 
as disposições estatutárias. Por fim, faz saber que quaisquer outras informações con-
cernentes à eleição, objeto desta convocação, bem como cópia do Estatuto Social do 
SINCOR-DF, encontram-se à disposição dos interessados em sua sede do SINCOR-DF. 
Brasília/DF, 02 de abril de 2014. Dorival Alves de Sousa, Presidente.
DAR-378/2014.

DAR - 372/2014
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013. Permanecemos à disposição 
de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários.

SIA OFFICES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Nº 15.688.487/0001-14

DIRETORIA
Leandro Toré de Castro – Diretor

Luiz Felipe Urzedo Delmazo – Diretor 
Denis Marvão – Diretor

Bruno Lima Goretti – Diretor
Thiago Cândido Galvão – Diretor 

Wendell Maurício de Lima Queiroz – Diretor
 Sergio Bernardi Benini – Contador – CRC 1SP 172182/O-2 “S” DF

As notas explicativas referentes às demonstrações financeiras   
encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro (em milhares de reais)
ATIVO 2013 2012
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ........................................................................ 6.716 1.852
Contas a receber de clientes ...........................................................................   
Adiantamento a fornecedores ........................................................................ 10  
Tributos a recuperar ....................................................................................... 20  
Imóveis a comercializar ................................................................................. 7.048 3.408
Estoques de materiais ..................................................................................... 101  
Despesas antecipadas ..................................................................................... 722  
Outros ativos .................................................................................................. 120  

14.736 5.259
Imobilizado .................................................................................................... 2.939  

2.939  

Total do ativo ................................................................................................ 17.675 5.259

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2013 2012
Circulante
Fornecedores e subempreiteiros ..................................................................... 341
Adiantamentos recebidos de clientes ............................................................. 11.071
Obrigações trabalhistas .................................................................................. 208
Obrigações tributárias .................................................................................... 171
Dividendos a pagar ........................................................................................ 4 4
Outros passivos .............................................................................................. 9  

11.805 4
Não circulante
Tributos diferidos ........................................................................................... (443)  

(443)  
Patrimônio líquido
Capital social .................................................................................................. 13.058 5.250
Reserva Legal ................................................................................................. 1 1
Reservas de Lucro .......................................................................................... 4 4
Prejuízos acumulados ..................................................................................... (6.750)  

6.313 5.255
Total do passivo e patrimônio líquido  ....................................................... 17.675 5.259

Demonstrações do resultado – Exercicios findos em 31 de dezembro  
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2013 2012
Operações continuadas
Receitas líquidas ............................................................................................ 4.138
Custos de incorporação e venda de imóveis .................................................. (2.250)  
Lucro bruto................................................................................................... 1.888
Despesas gerais e administrativas .................................................................. (593)
Despesas de depreciação e amortização ........................................................ (4)
Despesas comerciais ...................................................................................... (7.919)  
Lucro operacional ........................................................................................ (6.628)
Resultado financeiro, líquido ......................................................................... 116 9
Ganho/Perda na alienação de imobilizado ..................................................... (130)  
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social ...................... (6.642) 9
Imposto de renda e contribuição social .......................................................... (108)  
Lucro líquido do exercício ........................................................................... (6.750) 9

Demonstração das mutações do patrimônio líquido (em milhares de reais)

Capital  
social

Reservas de lucros Lucros 
(prejuízos) 

acumulados Total
Reserva  

legal
Reserva 

de Lucros
Em 31 de dezembro de 2011
Integralização de capital ......................... 7.000 7.000
Capital a integralizar ............................... (1.750) (1.750)
Lucro do exercício .................................. 9 9
Dividendos a pagar ................................. (4) (4)
Destinação do lucro líquido do exercício  1 4 (5)  
Em 31 de dezembro de 2012 ................. 5.250 1 4  5.255
Aumento de capital ................................. 7.808 7.808
Prejuízo do exercício ...............................    (6.750) (6.750)
Em 31 de dezembro de 2013 ................. 13.058 1 4 (6.750) 6.313

Demonstrações do fluxo de caixa – Semestres findos em 31 de dezembro (em milhares de 
reais)

2013 2012
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social ............................ (6.642) 9 
Ajustes para reconciliação do lucro do exercício
Depreciação e amortização ............................................................................ 4 
Ajuste de receita e custo pela evolução da obra ............................................ (1.977)
Outras receitas (despesas) .............................................................................. 432  

(8.183) 9 
Variação nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes ........................................................................... 4.227 
Adiantamentos a fornecedores, subempreiteiros e outros .............................. (10)
Imóveis a comercializar ................................................................................. (5.991) (3.407)
Despesas pagas antecipadamente ................................................................... (722)
Tributos a recuperar ....................................................................................... (20)
Outros ativos .................................................................................................. (119)
Fornecedores e subempreiteiros ..................................................................... 341 
Obrigações trabalhistas .................................................................................. 208 
Obrigações tributárias .................................................................................... 63 
Tributos diferidos ........................................................................................... (443)
Adiantamentos recebidos de clientes ............................................................. 11.071 
Outros passivos .............................................................................................. 10  
Caixa (aplicado nas) proveniente das operações ....................................... 432 (3.398)
Caixa líquido (aplicado nas) proveniente das atividades operacionais ... 432 (3.398)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisições de bens do ativo imobilizado ....................................................... (1.626)  
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento ............................ (1.626)  
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital ............................................... 6.058 
Sociedades ligadas  5.250 
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento .................... 6.058 5.250 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa .................................... 4.864 1.852 
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre ................................. 1.852  
Caixa e equivalentes de caixa no final do semestre ................................... 6.716 1.852 

DAR - 373/2014
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Submetemos à apreciação dos senhores acionistas as Demonstrações Financeiras Consolidadas (“DFs”) da Biam Companhia Seciritizadora S.A., relativas ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2013. Estas DFs foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, seguindo as orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e as 
normas internacionais de relatório ¬ financeiro (International Financial Reporting Standards - IFRS), com a aplicação de exceções obrigatórias relevantes e certas isenções opcionais relativas à adoção 
completa retrospectiva dessas normas. Brasília-DF 12 de abril de 2014. A Administração

Ilmo Srs Diretores Conselheiros e Acionistas da Biam Com-
panhia Securitizadora S/A; Brasília – DF. Examinamos as 
demonstrações contábeis da Biam Companhia Securitiza-
dora S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado 
e resultado abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim 
como o resumo das principais práticas contábeis e demais no-
tas explicativas. Responsabilidade da administração sobre 
as demonstrações contábeis: A administração da companhia 
é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de-
monstrações contábeis consolidadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
administração determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações contábeis livres de distorção relevan-
te, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsa-
bilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilidade 
é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações con-
tábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com 

Notas Explicativas
Nota 01: A empresa Biam Companhia Securitizadora S/A de-
vidamente constituída em Brasília-DF, na JCDF sob o protocolo 
de Nº 53 3 0001328-4 na data de 14 de setembro do ano de 2011, 
e na Receita Federal sob o CNPJ/MF Nº 14.333.683/0001-03. 
Nota 02: As demonstrações contábeis inerentes ao exercício fin-
do em 31 de dezembro de 2013, apresentadas em Reais (R$), 
foi aprovada a sua divulgação pela administração no dia 12 de 
abril de 2014. Nota 03: As demonstrações contábeis foram ela-
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
tomando-se como base a Lei n° 6.404/76 e alterações e Pronun-
ciamentos Técnicos - CPC´S, aprovados no estatuto social da 
sociedade no dia 18 de março de 2011. Nota 04: A Companhia 
explora o ramo de aquisição de créditos imobiliários e de títulos 
e valores mobiliários lastreados em créditos imobiliários; gestão 
e administração de carteira de créditos imobiliários, próprias ou 

ATIVO/ Circulante 2013 2012
Disponibilidades e valores equivalentes 100.000 100.000 
Total do ativo circulante 100.000 100.000
Total do ativo 100.000 100.000

PASSIVO 2013 2012
Patrimônio líquido (Nota 15) 
Capital 100.000 100.000
Total do patrimônio líquido 100.000 100.000
Total do passivo 100.000 100.000

BIAM COMPANHIA SECURITIZADORA S.A. 
CNPJ 14.333.683/0001-03

Relatório da Administração 2012

Balanço Patrimonial

Demonstrações de Resultados
Não há Resultado Operacional 
nestes exercícios 2013 2012

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Cx das Atividades Operacionais 2013 2012
(+) Disponibilidades no Início do Período 100.000 100.000 
(=) Disponibilidades no Final do Período 100.000 100.000 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido
 Capital Reservas 
 social reavaliação Total
Aumento/Diminuição(-) 100.000 100.000
Saldos em 31.12.2012 100.000 - 100.000 
Saldos em 31.12.2011 100.000 - 100.000 de terceiros; emissão de certificado de recebíveis imobiliários (“ 

CRIs”), bem como de outros títulos e valores mobiliários lastrea-
dos em créditos imobiliários que sejam compatíveis com as suas 
atividades; distribuição, recompra, revenda ou resgate de títulos 
e valores mobiliários de sua própria emissão; prestação de servi-
ços de estruturação de operações de securitização próprias ou de 
terceiros; consultoria de investimentos e  fundos de investimento 
que tenham como objetivo a aquisição de créditos imobiliários; 
a realização de negócios e prestação de serviços que sejam com-
patíveis com as suas atividades de securitização e emissão de 
títulos lastreados em créditos imobiliários; e participação em ou-
tras sociedades, como sócia, acionistas ou quotista, no país ou no 

exterior (holding). Nota 05: Desde a sua abertura e até o presente 
momento, ainda não executou nenhuma atividade operacional, a 
fim de algum argumento relevante. Nota 06: O regime de tribu-
tação pelo seu faturamento é com base no Lucro real, obrigatório 
conforme a legislação vigente. Nota 07: A empresa não efetuou 
movimento operacional em 2013. Nota 08: A empresa de Audi-
toria externa JL Machado Consultores e Auditores S/S, revisou 
todas as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 
de dezembro de 2013, não exercendo qualquer serviço adicional 
ao de auditoria externa contratado pela Companhia. Sem mais a 
apresentar, Brasília-DF 12 de abril de 2014

Relatório dos Auditores Independentes sobre Demonstrações Contábeis
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas 
requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e 
que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de ob-
ter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão 
livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução 
de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a res-
peito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações 
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julga-
mento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se 
causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o audi-
tor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis da compa-
nhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apro-
priados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma 
opinião sobre a eficácia desses controles internos da companhia. 
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das 
práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da 

apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião: Em nossa 
opinião as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição pa-
trimonial e financeira da Biam Companhia Securitizadora S/A 
em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações 
e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Os valores 
correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, 
apresentados para fins de comparação, foram por nós auditados 
com relatório emitido em 11 de abril de 2013. 

Brasília, 10 de março de 2014.
Jales Lucas Machado  - GO-000721/O-6 T-DF

JL Machado Consultores e Auditores S/S - CRC/DF 307/O

Luiz Fernando Cavalcanti Mourão Crespo - Presidente 
Henrique Domingues Neto

Diretor de Relações com Investidores
Adilson dos Anjos Bruno - CRC/DF 8.947/O

BIAM COMPANHIA SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF nº 14.333.683/0001 03   NIRE 5330001328 4

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas que se encontram à disposição na sede da Companhia, 
na cidade de Brasília/DF, SCS Quadra 7, bloco “A’’, Nº 100, sala 619, Parte “A”, Edifício Pátio 
Brasil, CEP 70307 902, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos 
ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2013. Brasília/DF, 1º de abril de 2014. 
Henrique Domingues Neto, Presidente do Conselho de Administração.
DAR-380/2014.

BIAM COMPANHIA SECURITIZADORA  
SOCIEDADE ANÔNIMA

(Companhia Aberta)
CNPJ 14.333.683/0001 03   NIRE 53.30001328 4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convidados os acionistas da BIAM Companhia Securitizadora (“Companhia”) para com-
parecer à Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) que será realizada na sede social, na Cidade de 
Brasília/DF, SC/Sul Quadra 7, Bloco A, Nº 100, sala 619 Parte “A”, Edifício Pátio Brasil, CEP 
70307 902, em 1ª convocação às 19:00hs do dia 21 de abril de 2014; em segunda convocação, 
caso não haja quórum legal, às 20:00hs do mesmo dia; e, persistindo a insuficiência de quórum 
legal, em terceira e última convocação às 21:00hs do mesmo dia, para tratar e discutir sobre a 
seguinte. Ordem do Dia: -Assembleia Geral Ordinária: a) examinar, discutir e votar o Relatório 
Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Audi-
tores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.2013; b) e deliberar sobre os 
resultados referentes ao exercício social findo em 31.12.2013; e c) eleger membros do Conselho 
de Administração, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2017. Instruções Gerais: 
Informamos que: a) nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404/1976, as cópias dos documentos 

referentes às matérias da ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da 
Companhia; b) os acionistas deverão comparecer na AGO munidos de: (i) documento hábil para 
comprovação de sua identidade; e (ii) se for o caso, dos instrumentos de mandato para represen-
tação na AGO, que tenham sido outorgado nos termos do artigo 126, 1º da Lei nº 6.404/76; e c) 
em respeito à Lei nº 6.404/76, bem como à Instrução CVM nº 480/09 e, com o intuito de facilitar 
a compreensão das matérias a serem discutidas, a administração da Companhia preparou manual 
para apreciação dos acionistas, além de colocar à disposição para consulta pelos acionistas na 
sede da Companhia e através de site na rede mundial de computadores, na página da Comissão 
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). Brasília/DF, 1º de abril de 2014. Henrique Domingues 
Neto, Presidente do Conselho de Administração.
DAR-381/2014.

JOLMIR PAULINHO CENCI

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 018/2014, para a ativida-
de de Irrigação, na Fazenda Nativa – Área “C” - Módulo: 25, PAD/DF, DF 322B, Paranoá/DF. 
Processo 391.001.100/2013. Jolmir Paulinho Cenci, Produtor Rural.
DAR-383/2014.

ASSOCIAÇÃO DE IRRIGANTES DO NÚCLEO RURAL JARDIM

AVISO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito 
Federal – Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença Prévia nº 08/2014, para atividade de irri-
gação, nos Lotes nº 109 a 114, do Núcleo Rural Jardim, Região Administrativa do Paranoá/DF, 
processo 391.000.048/2012. Brasília/DF, 02 de abril de 2014. Vilson João Perius, Presidente.
DAR-385/2014.

DAR - 379/2014



PÁGINA   87Diário Oficial do Distrito FederalNº 67, quinta-feira, 3 de abril de 2014

JARDINS MANGUEIRAL  
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ Nº 10.709.938/0001-39

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2013  
(em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, acompanhadas das notas explicativas e do parecer 
dos Auditores Independentes. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos necessários. Brasília, 20 de março de 2014.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro (em milhares de reais)
ATIVO 2013 2012
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) ........ 952 23.860 
Contas a receber de clientes (Nota 6) .......... 390.442 409.177 
Imóveis a comercializar e terrenos a incor-
porar (Nota 7) ............................................... 22.350 84.802 
Estoques de materiais ................................... 1.776 5.862 
Outros ativos ................................................ 2.651 5.295 

418.171 528.996 
Imobilizado (Nota 10) .................................. 2.938 5.680 
Intangível ..................................................... 4 9 

2.943 5.689 

Total do ativo .............................................. 421.113 534.685 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2013 2012
Circulante
Fornecedores e subempreiteiros  .................. 6.057 5.495 
Obrigações tributárias .................................. 1.219 2.789 
Obrigações trabalhistas ................................ 4.053 4.851 
Sociedades ligadas (Nota 8) ......................... 114.592 216.561 
Outros passivos ............................................ 2.309 305 

128.230 230.001 
Não circulante
Sociedades ligadas (Nota 8) ......................... 114.592 216.560 
Adiantamentos para futuro aumento de capi-
tal (Nota 9) ...................................................  241 
Tributos diferidos (Nota 2.12) ..................... 15.655 25.415 
Outros passivos ............................................ 78  

130.324 242.216 
Patrimônio líquido (Nota 11)
Capital social ................................................ 25.263 25.021 
Reservas de lucros ........................................ 137.297 37.447 

162.559 62.468 
Total do passivo e patrimônio líquido ...... 421.113 534.685 

Demonstrações dos resultados – Exercícios findos em 31 de 
dezembro (em milhares de reais)

2013 2012
Operações continuadas
Receitas de incorporação e venda de imó-
veis (Nota 12) .............................................. 344.913 200.348
Custos de incorporação e venda de imóveis (226.247) (148.304)
Lucro bruto................................................ 118.665 52.044
Despesas comerciais ................................... (15.932) (11.892)
Despesas gerais e administrativas ............... (2.836) (2.881)
Provisão para perda em investimentos ........  (18.751)
Outras despesas, líquidas ............................ (238) (24)
Lucro operacional ..................................... 99.659 18.496
Resultado financeiro, líquido (Nota 14) ...... 2.551 1.493
Lucro antes do imposto de renda e da 
contribuição social .................................... 102.210 19.989
Imposto de renda e contribuição social 
(Nota 2.12) .................................................. (2.361) (7.514)
Lucro líquido do exercício ........................ 99.849 12.475
Lucro líquido por ação das operações continu-
adas atribuível aos sócios da Companhia du-
rante o exercício (expresso em R$ por ação) .. 3,99 1,08

As notas explicativas da Administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras.Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (em milhares de reais)

Capital 
social

Reservas de lucros
Lucros  

acumulados Total
Reserva 

legal
Reserva de re-

tenção de lucros
Em 31 de dezembro de 2011 ............................................................ 9.142 3.965 100.007 113.114 
Capitalização de reserva de lucros (Nota 1 (i)) .................................. 79.000 (79.000)
Redução de capital social decorrente de cisão parcial (Nota 1 (i)) .... (63.121) (63.121)
Lucro líquido do exercício ................................................................. 12.475 12.475 
Destinação do lucro líquido do exercício

Constituição de reservas (Nota 11 (b) ............................................. 624 5.925 (6.549)
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 11 (b)) .............................   5.926 (5.926)  

Em 31 de dezembro de 2012 ............................................................ 25.021 4.589 32.858 62.468 
Aumento de capital (Nota 11 (a)) ...................................................... 242 242 
Lucro líquido do exercício ................................................................. 99.849 99.849 

Destinação do lucro líquido do exercício
Constituição de reservas (Nota 11 (b)) ......................................... 2.600 48.624 (51.225)
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 11 (b)) ...........................   48.624 (48.624)  

Em 31 de dezembro de 2013 ............................................................ 25.263 7.189 130.107  162.559 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações dos fluxos de caixa  
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de reais)

2013 2012
Fluxo de caixa das atividades operacio-
nais
Prejuízo antes do imposto de renda e 
contribuição social .................................... 102.210 19.989 
Ajustes para reconciliação do prejuízo 
do exercício
Depreciação e amortização ......................... 5 2.860 
Provisão para perda de investimentos .........  18.751 
Ajuste de receita e custo pela evolução da 
obra ............................................................. (121.236) (58.460)
Outras receitas (despesas)  52 

(19.020) (16.808)
Variação nos ativos e passivos
Contas a receber de clientes ........................ 366.217 141.072 
Imóveis a comercializar, terrenos a incor-
porar e outros estoques ................................ (157.515) (146.892)
Adiantamento a fornecedores e subemprei-
teiros ............................................................ 1.073 
Outros ativos ............................................... (325) (1.913)
Fornecedores e subempreiteiros  ................. 561 (18.596)
Obrigações trabalhistas ............................... (797) (1.645)
Obrigações tributárias ................................. (3.931) (1.803)
Adiantamentos recebidos de clientes .......... (69)
Tributos a recuperar .................................... (31)
Tributos diferidos ........................................ (9.761)
Outros passivos ........................................... 2.152 106 
Caixa líquido proveniente das operações 178.555 (46.479)
Juros pagos .................................................. (41.238) (22.062)
Caixa líquido aplicado nas operações ..... 137.317 (68.541)
Fluxos de caixa das atividades de inves-
timento
Adiantamento para futuro aumento de 
capital ................................................... 1.927 (15.266)
Aquisições de bens do ativo imobilizado .... 548 (550)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimento ............................................... 2.475 (15.816)
Fluxo de caixa das atividades de finan-
ciamento
Sociedades ligadas ...................................... (162.699) 106.738 
Caixa líquido proveniente das atividades 
de financiamento ....................................... (162.699) 106.738 
Aumento líquido de caixa e equivalentes 
de caixa ....................................................... (22.908) 22.381 
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício ..................................................... 23.860 1.479 
Caixa e equivalentes de caixa no final do 
exercício ..................................................... 952 23.860 

As notas explicativas da Administração  
são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 Informações gerais – A Jardins Mangueiral Empreendimen-
tos Imobiliários S.A. (“Jardins Mangueiral” ou “Companhia”) 
foi constituída em 13 de março de 2009, tendo como objeto so-
cial específico e exclusivo, a incorporação, construção, gestão, 
operação, manutenção de empreendimentos imobiliários, bem 
como a exploração econômica de unidades domiciliares e de 
áreas comerciais, conforme Edital de Licitação nº 01/2008 pu-
blicado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do 
Distrito Federal (“CODHAB”), nos termos do Contrato de Con-
cessão Administrativa. A Companhia é parte integrante da Orga-
nização Odebrecht, sendo, até 6 de novembro de 2012, controla-
da diretamente pela Zaurak Empreendimento Imobiliário Ltda. 
(“Zaurak), controlada indiretamente pela Bairro Novo Empreen-
dimentos Imobiliários S.A. (“Bairro Novo”), que por sua vez é 
controlada da Odebrecht Realizações Imobiliárias S.A. (“OR”). 
(i) Reestruturação societária – Em linha com as diretrizes em-
presariais definidas pelos órgãos da Administração e objetivando 
a simplificação de estruturas societárias, em 6 de novembro de 
2012, foi aprovada a cisão parcial da Jardins Mangueiral seguida 
da incorporação à Bairro Novo. Inicialmente, o capital social foi 
ampliado de R$ 9.142 para R$ 88.142 mediante capitalização de 
reservas de lucros de R$ 79.000, sendo emitidas 79.000.000 de 
novas ações ordinárias nominativas. O acervo apurado para fins 
da cisão parcial é o seguinte: 
Ativo não circulante ..................................................... 57.600
Ativo não circulante – Investimentos .......................... 5.521

63.121
Capital social ................................................................ 5.685
Reserva de lucros ......................................................... 57.436
Patrimônio líquido ....................................................... 63.121
Após a cisão parcial o capital social da Companhia foi reduzido 
de R$ 88.142 para R$ 25.021 (25.020.982 ações ordinárias) me-
diante cancelamento de 63.121.018 ações ordinárias. No dia 10 

de novembro de 2012, a Bairro Novo transferiu para sua contro-
ladora, Odebrecht Realizações Imobiliárias e Participações S.A. 
(“OR”), a totalidade das ações detidas sobre o capital social da 
Jardins Mangueiral, tornando-se possuidora de 53% de partici-
pação direta na Companhia.
2 Resumo das principais políticas contábeis – As principais 
políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstra-
ções financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas vêm sen-
do aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresen-
tados. 2.1 Base de preparação – As presentes demonstrações 
financeiras foram aprovadas pela Diretoria da Companhia em 20 
de março de 2014. As demonstrações financeiras individuais da 
controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC’s). A preparação de demonstrações financeiras 
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o 
exercício de julgamento por parte da administração da Compa-
nhia no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas 
áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estima-
tivas são significativas para as demonstrações financeiras, estão 
divulgadas na Nota 3. Não houve outros elementos componentes 
de resultados abrangentes além do lucro líquido (prejuízo) nos 
períodos apresentados, razão pela qual as demonstrações do re-
sultado e do resultado abrangente apresentam os mesmos valo-
res. (a) Mudança nas políticas contábeis e divulgações – Não 
há novos pronunciamentos ou interpretações de CPC vigendo a 
partir de 2012 que poderiam ter um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras da Companhia. 2.2 Caixa e equiva-
lentes de caixa – Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, 
os depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de 
alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses e com 
risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. 2.3 
Ativos financeiros. 2.3.1 Classificação – A Companhia classifi-
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ca seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as se-
guintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resul-
tado e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da fi-
nalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. (a) 
Empréstimos e recebíveis – Os empréstimos e recebíveis são 
ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou de-
termináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São in-
cluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de ven-
cimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço 
(estes são classificados como ativos não circulantes). Os emprés-
timos e recebíveis da Companhia compreendem “Caixa e equi-
valente de caixa” e “Contas a receber de clientes” (Notas 5 e 6, 
respectivamente). 2.3.2 Reconhecimento e mensuração – As 
compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhe-
cidas na data de negociação – data na qual a Companhia se com-
promete a comprar ou vender o ativo. Os investimentos são, 
inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos cus-
tos da transação para todos os ativos financeiros não classifica-
dos como ao valor justo por meio do resultado. Os ativos finan-
ceiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa 
dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos, 
neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido sig-
nificativamente todos os riscos e os benefícios da propriedade. 
Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método de taxa efetiva de juros. 2.3.3 Im-
pairment de ativos financeiros e não financeiros – A Compa-
nhia avalia no final de cada exercício se há evidência objetiva de 
que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está dete-
riorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado 
e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evi-
dência objetiva de impairment, como resultado de um ou mais 
eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
“evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem 
um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo finan-
ceiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de 
maneira confiável. Para os ativos não financeiros que estão sujei-
tos à amortização, é feita uma revisão periódica pela administra-
ção sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indica-
rem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda 
por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo 
excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor 
entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o 
seu valor em uso. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2012, não foram identificadas pela Companhia evidências obje-
tivas que pudessem justificar o registro de perdas de impairment 
tanto para ativos financeiros, quanto para os não financeiros. 2.4 
Contas a receber de clientes – As contas a receber de clientes 
são avaliadas no momento inicial pelo valor presente e acresci-
das de atualização monetária até a data do balanço. Tendo em 
vista os critérios utilizados para reconhecimento de receitas e 
correspondentes custos de unidades não concluídas, descritos na 
Nota 2.13 (a), o saldo das contas a receber não contempla o valor 
integral referente às unidades vendidas e não concluídas. 2.5 
Imóveis a comercializar e terrenos a incorporar – Incluem os 
custos para a aquisição de terreno e dos imóveis não vendidos. O 
registro do terreno é efetuado no momento da assinatura do con-
trato ou da lavratura da escritura do imóvel. A Companhia ad-
quire parte dos terrenos através de operações de permutas, nas 
quais, em troca dos terrenos adquiridos, compromete-se a entre-
gar unidades imobiliárias de empreendimentos em construção. 
Os imóveis são demonstrados ao custo de aquisição, que não 
excede ao seu valor líquido realizável. No caso de imóveis em 
construção, correspondem ao custo incorrido das unidades ainda 
não comercializadas, e compreendem os custos de incorporação, 
de construção (mão-de-obra, materiais e outros relacionados), o 
terreno e os encargos financeiros incorridos para os financiamen-
tos à produção aplicados no empreendimento durante a fase de 
construção. 2.6 Investimentos – Refere-se a investimento man-
tido pela Companhia na Construtora Ipês Ltda., avaliado pelo 
método da equivalência patrimonial. Adquirida em 30 de março 
de 2010, a investida tem por objeto a gestão das construções de 
infraestrutura dos condomínios em construção pela Companhia. 
Em 6 de setembro de 2012, o investimento na Ipês foi cindido 
pela Jardins Mangueiral e incorporado pela Bairro Novo (Nota 
1). 2.7 Outros ativos – Os outros ativos são apresentados pelo 
valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos 
e as variações monetárias auferidas ou, no caso de despesas do 
exercício seguinte, ao custo. 2.8 Imobilizado – Compreendem 
edificações e benfeitorias, equipamentos e instalações, móveis e 
utensílios, ferramentas e equipamentos de informática. O imobi-
lizado é mensurado pelo seu custo histórico deduzido da depre-
ciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. Os custos subsequentes são in-

cluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ati-
vo separado, conforme apropriado, somente quando for provável 
que fluam benefícios econômicos futuros associados ao item e 
que o custo do item possa ser mensurado com segurança. A par-
cela de depreciação diretamente associada à construção dos em-
preendimentos é capitalizada no ativo circulante como “imóveis 
a comercializar e terrenos a incorporar”. A depreciação é calcu-
lada usando o método linear para alocar seus custos aos seus 
valores residuais durante a vida útil estimada. Os valores residu-
ais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropria-
do, ao final de cada exercício. O valor contábil de um ativo é 
imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor 
contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estima-
do. 2.9 Intangível – O ativo intangível é composto pelo custo de 
aquisição e instalação de softwares deduzidos da correspondente 
amortização. A amortização é calculada usando o método linear 
para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada. 2.10 Fornecedores e subempreiteiros – As con-
tas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou 
serviços que foram adquiridos de fornecedores 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, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do 
método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente 
reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 2.11 Provisões 
– As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma 
obrigação presente e é provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação e o valor tiver sido estimado 
com segurança. 2.12 Imposto de renda e contribuição social 
correntes e diferidos – Conforme facultado pela legislação tri-
butária, a Companhia optou pelo recolhimento do imposto de 
renda e contribuição social sobre o lucro através do regime espe-
cial de tributação aplicando os percentuais de 1% e 6% sobre as 
receitas mensais recebidas quando da apuração feita para paga-
mento através do regime especial de tributação. O imposto de 
renda diferido é calculado sobre todas as diferenças temporárias, 
inclusive aquelas decorrentes das mudanças das práticas contá-
beis. 2.13 Reconhecimento de receita – A receita compreende 
o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela co-
mercialização de unidades imobiliárias e de serviços no curso 
normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada 
líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos 
descontos. A Companhia reconhece a receita quando o valor da 
receita pode ser mensurado com segurança, é provável que bene-
fícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando crité-
rios específicos tiverem sido atendidos para cada uma das ativi-
dades da Companhia. 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) Apu-
ração do resultado de incorporações e venda de imóveis – 
Nas vendas a prazo de unidades concluídas, o resultado é apro-
priado no momento em que a venda é efetivada e a unidade en-
tregue, independentemente do prazo de recebimento do valor 
contratual, e as seguintes premissas são atendidas: (a) o seu valor 
pode ser estimado, ou seja, o recebimento do preço de venda é 
conhecido ou o valor que não será recebido pode ser razoavel-
mente estimado e (b) o processo de reconhecimento de receita de 
venda encontra-se substancialmente concluído, ou seja, a Com-
panhia está desobrigada a cumprir com parte significativa de ati-
vidades que venham a gerar gastos futuros relacionados com a 
venda da unidade concluída. Nas vendas de unidades não con-
cluídas, foram observados os procedimentos e normas estabele-
cidas pelas Resolução nº. 1.266/09 (Interpretação Técnica ICPC 
02) e Resolução 1.317/10 (Orientação OCPC 04) do Conselho 
Federal de Contabilidade (“CFC”) e também levando em consi-
deração os procedimentos contábeis aplicáveis previstos pela 
orientação OCPC 01 (R1), os quais determinam que, avaliando-
-se o ambiente econômico brasileiro e a essência econômica dos 
contratos e/ou promessas de compra e venda de unidades a se-
rem entregues no futuro, as receitas e custos relativos a tais uni-
dades são reconhecidos à medida da evolução da construção do 
empreendimento, uma vez que a transferência de riscos e bene-
fícios ao adquirente ocorre de forma contínua. Dessa forma, os 
procedimentos adotados são: • O custo incorrido das unidades 
vendidas, incluindo o terreno, projetos e custos de construção é 
apropriado integralmente ao resultado. • Apura-se o percentual 
do custo incorrido das unidades vendidas, em relação ao seu cus-
to total orçado, sendo esse percentual aplicado sobre a receita 
das unidades vendidas ajustada segundo as condições dos con-
tratos de venda, sendo assim determinado o montante das recei-
tas de vendas a serem reconhecidas. • Os recebimentos referen-

tes à venda das unidades, que sejam superiores ao valor da recei-
ta de vendas a ser apropriada no período em questão, calculado 
conforme mencionado acima, devem ser registrados no passivo 
circulante ou não circulante, como adiantamento de clientes. • 
Caso o valor da receita de vendas a ser apropriada no período em 
questão seja superior ao valor efetivamente recebido pela venda 
das unidades, deve ser registrado em uma conta de clientes de 
incorporação do ativo circulante ou não circulante. • Os encargos 
financeiros das operações de crédito imobiliário e de financia-
mentos diretamente atribuídos ao projeto imobiliário, incorridos 
durante o período de construção, são apropriados aos custos das 
unidades sendo apropriados ao resultado por ocasião da venda. 
No resultado do semestre, estão contempladas as variações de-
correntes da adequação entre os custos incorridos e previstos até 
o término dos empreendimentos. Tais variações são reconheci-
das no exercício corrente, com ajustes na margem dos empreen-
dimentos em relação à receita das unidades vendidas e o custo 
orçado. 2.14 Despesas comerciais – Despesas comerciais, in-
cluindo propaganda e publicidade, são apropriadas ao resultado 
quando incorridas, de acordo com o regime de competência. A 
Companhia registra no imobilizado os gastos incorridos e direta-
mente relacionados com a construção de estande de vendas e do 
apartamento-modelo, e estes itens são depreciados de acordo 
com o respectivo prazo de vida útil estimado, bem como aqueles 
para aquisição das mobílias e da decoração de cada empreendi-
mento imobiliário. Quando a vida útil estimada é inferior a 12 
meses, os gastos são reconhecidos diretamente no resultado 
como despesas comerciais. 2.22 Distribuição de dividendos – 
A distribuição de dividendos 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 provi-
sionado na data em que são aprovados pelos acionistas, em As-
sembleia Geral.
3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos – As estima-
tivas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e 
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluin-
do expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para 
as circunstâncias. Com base em premissas, a Companhia faz es-
timativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas 
contábeis resultantes não serão sempre iguais aos respectivos 
resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste rele-
vante nos valores contábeis de ativos e passivos, estão contem-
pladas abaixo. (a) Reconhecimento de receita – A companhia 
e suas controladas usam o método de porcentagem de conclusão 
(“PoC”) para contabilizar seus contratos de venda de unidades 
dos empreendimentos de incorporação imobiliária, conforme 
metodologia descrita na Nota 2.13. O uso do método PoC requer 
que a Companhia e sua controlada estimem os custos a serem 
incorridos até o término da construção e entrega das chaves das 
unidades imobiliárias de cada empreendimento para estabelecer 
uma proporção em relação aos custos já incorridos. (b) Imposto 
de renda, contribuição social e outros impostos –  A Compa-
nhia está sujeita ao imposto de renda. É necessário um julgamen-
to significativo para determinar a provisão para impostos sobre 
a renda. Em muitas operações, a determinação final do imposto 
é incerta. A Companhia também reconhece provisões por conta 
de situações em que é provável que valores adicionais de impos-
tos forem devidos. Quando o resultado final dessas questões é 
diferente dos valores inicialmente estimados e serão registrados, 
essas diferenças afetam os ativos e passivos fiscais atuais e dife-
ridos no período em que o valor definitivo é determinado.
4 Gestão de risco financeiro. 4.1 Fatores de risco financeiro – 
A Companhia e sua controlada restringem sua exposição a riscos 
de créditos associados a bancos e a aplicações financeiras, efetu-
ando seus investimentos em instituições financeiras de primeira 
linha e com remuneração em títulos de curto prazo. Com relação 
às contas a receber, a Companhia e sua controlada restringem 
a sua exposição a riscos de créditos por meio de vendas para 
uma base ampla de clientes e de análises de créditos contínuas. 
Em 31 de dezembro de 2012, não havia concentração de risco 
de crédito relevante associado a clientes. Os principais instru-
mentos financeiros mantidos pela Companhia são as contas a 
receber de clientes, fornecedores e subempreiteiros. (a) Risco 
do fluxo de caixa – Considerando que a Companhia não tem ati-
vos significativos em que incidam juros, o resultado e os fluxos 
de caixa operacionais são, substancialmente, independentes das 
mudanças nas taxas de juros do mercado. (b) Risco de crédito – 
O risco de crédito é administrado corporativamente. O risco de 
crédito decorre de contas a receber de clientes. No caso de expo-
sição de créditos a clientes o risco é avaliado como face a garan-
tia real de recuperação de seus produtos (unidades imobiliárias) 
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nos casos de inadimplência durante o período de construção. As 
informações contábeis contemplam a mensuração sobre os cré-
ditos de liquidação duvidosa para suprir a eventuais perdas na re-
cuperação de recebíveis relacionados com imóveis já concluídos 
ou com parcelas vencidas há mais de 180 dias, dos contratos que 
não prevêem a alienação fiduciária do bem negociado. (c) Risco 
de liquidez – É o risco de a Companhia não dispor de recursos 
líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros, 
em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre 
os recebimentos e pagamentos previstos. A Companhia possui e 
segue políticas financeiras que definem as diretrizes para o ge-
renciamento de riscos. Nos termos dessas políticas, a natureza e 
a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada 
e gerenciada a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro 
no fluxo de caixa e na liquidez de suas operações. Em 31 de de-
zembro de 2013 e de 2012, a Companhia e suas controladas não 
possuíam contratos de derivativos financeiros em aberto.
5 Caixa e equivalentes de caixa

31/12/2013 31/12/2012
Caixa .................................................... 24 7 
Bancos conta movimento ..................... 928 23.853 

952 23.860 
O caixa e equivalentes de caixa são avaliados pelo custo e com-
preendem o dinheiro em caixa, saldos bancários mantidos em 
contas correntes e aplicação financeira em Certificado de Depó-
sito Bancário (CDB) de liquidez imediata remunerado a 101% 
do CDI a.m.
6 Contas a receber de clientes

31/12/2013 31/12/2012
Ativo circulante
Contas a receber de clientes ................. 390.442 409.177 

390.442 409.177 
Os valores de contas a receber de clientes estão apresentados 
em vista dos critérios utilizados para reconhecimento de receitas 
descritas na Nota 2.13 (a), não contemplando o valor integral 
referente às unidades vendidas e não concluídas. A carteira de 
recebíveis de clientes, incluindo o valor das unidades vendidas e 
não concluídas totaliza em 31 de dezembro de 2013, R$ 407.073 
(31 de dezembro de 2012 – R$ 466.190).
7 Imóveis a comercializar e terrenos a incorporar

31/12/2013 31/12/2012
Terrenos a incorporar ........................... 14.056 
Imóveis em construção ........................ 6.625 75.938 
Unidades concluídas ............................ 1.669 8.864 
Ativo circulante .................................... 22.350 84.802 
8 Sociedades ligadas

31/12/2013 31/12/2012
Passivo circulante
OR ........................................................ 114.592 216.561 
Passivo não circulante
OR ........................................................ 114.592 216.560

229.184 433.121 
A obrigação junto à OR refere-se a mútuo celebrado na data 
de 18 de janeiro de 2010, com vencimento em 8 de outubro de 
2017. O contrato prevê atualização monetária pela variação da 
TR acrescida de juros de 8,16% a.a. Em 2013, os juros pagos 
relacionadas a esse contrato montaram a R$ 19.487, tendo sido 
capitalizadas como custos dos estoques.
9 Adiantamento para futuro aumento de capital – AFAC

31/12/2013 31/12/2012
Passivo não circulante
Bairro Novo ......................................... (128)
Silco Engenharia Ltda.  ........................ (33)
Cidade Jardins Incoporação S.A.  ........  (80)

 (241)
Saldo líquido .......................................  (241)

Recursos enviados aos empreendimentos com finalidade exclu-
siva de aumento de capital. Os AFACs são registrados ao valor 
do custo e não são acrescidos de encargos e juros. 
10 Imobilizado

Custo

Deprecia-
ção acu-
mulada

Lí-
quido

% 
(*)

Edificações e instalações ........ 1.261 (542) 719 4
Equipamentos de informática 384 (175) 209 20
Máquinas e equipamentos ...... 8.546 (7.243) 1.303 10
Móveis e utensílios ................ 1.055 (498) 556 10
Veículos ................................. 407 (256) 152 20
Em 31 de dezembro de 2013 11.653 (8.714) 2.938 
Em 31 de dezembro de 2012 12.200 (6.520) 5.680 
(*) Taxas de depreciação anuais.
Movimentação do imobilizado
Em 31 de dezembro de 2011 .......................................... 8.038 
(+) Aquisições .................................................................. 550 
(-) Baixas .......................................................................... (52)
(-) Depreciação ................................................................. (2.856)
Em 31 de dezembro de 2012 .......................................... 5.680 
(+) Aquisições .................................................................. 133 
(-) Baixas .......................................................................... (681)
(-) Depreciação ................................................................. (2.194)
Em 31 de dezembro de 2013 .......................................... 2.938 
11 Patrimônio líquido. (a) Capital social – Em 31 de dezembro 
de 2013, o capital social da Companhia é de R$ 25.262 (31 de 
dezembro de 2012 – R$ 25.021) integralizado pelos acionistas 
OR (53%), Cidade Jardins Incorporação S.A. (“Cidade Jardins”) 
(33,68%) e Silco Engenharia Ltda. (“Silco”) (13,32%) e repre-
sentado por 25.262.750 ações ordinárias (31 de dezembro de 
2011 – 25.020.982 ações ordinárias), todas sem valor nominal. 
(b) Apropriação do resultado – De acordo com o estatuto so-
cial, as importâncias apropriadas às reservas de lucros são deter-
minadas como descrito abaixo, sendo que o saldo remanescente 
após essas apropriações terá a aplicação que decidir a Assem-
bleia Geral dos Acionistas. (i) Reserva legal e de retenção de 
lucros – A reserva legal é constituída anualmente como destina-
ção de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 
20% do capital social ou até que o saldo dessa reserva, acrescido 
do montante de reserva de capital, exceda 30% do capital social. 
A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital 
social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo 
e aumentar o capital. A reserva de retenção de lucros refere-se 
à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, a fim 
de atender ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido 
em seu plano de investimentos conforme orçamento de capital 
proposto pelos administradores da companhia, a ser deliberada 
em Assembleia. Objetivando o cumprimento da determinação 
legal prevista no artigo 199 da Lei No 6.404/76, com a redação 
dada pela Lei 11.638/07, relativamente ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2011, a Companhia destinou o excesso de 
lucros apurados, para aumento de capital encerrado em 2012. A 
proposta da administração, a ser deliberada na próxima Assem-
bléia Geral Ordinária, é que o saldo excedente relativo ao exer-
cício encerrado em 2012 seja proposto para aumento de capital. 
(ii) Dividendos mínimos obrigatórios – De acordo com o esta-
tuto social, são assegurados aos acionistas dividendos mínimos 
obrigatórios equivalentes a 50% do lucro líquido, ajustado em 
consonância com a legislação em vigor:

31/12/2013 31/12/2012
Lucro líquido do exercício ................... 99.849 12.475 
Constituição da reserva legal (5%) ...... (2.600) (624)
Base de cálculo dos dividendos ........... 97.249 11.851 
Dividendos mínimos obrigatórios (50%) 48.625 5.925 
O acordo de acionistas celebrado em 8 de janeiro de 2010, deter-
mina que não serão aprovados quaisquer distribuição de dividen-

dos, até que seja realizado pagamento integral do Valor Maximo 
de Financiamento ou de quaisquer outros valores nos termos de 
Contrato de Financiamento, atualmente registrado sob rubrica 
Sociedades Ligadas (Nota 8).
12 Receitas 31/12/2013 31/12/2012
Receitas
Incorporação e venda de imóveis ......... 347.463 206.908 
Tributos sobre vendas .......................... (2.551) (6.560)

344.913 200.348
13 Resultado a apropriar – O saldo de receitas e custos a serem 
apropriados decorrentes de unidades vendidas e não concluídas 
que não estão refletidos nas demonstrações contábeis são de-
monstrados a seguir:

31/12/2013 31/12/2012
Receita de venda a apropriar ................ 14.632 56.065 
Custo de venda a apropriar .................. (8.992) (33.495)
Resultado de venda a apropriar ............ 5.640 22.570 
14 Resultado financeiro, líquido 31/12/2013 31/12/2012
Receitas financeiras
Descontos obtidos ................................ 37 573
Receitas com juros ............................... 2.948 138
Variações monetárias ........................... 1 978
Outros ................................................... 102 474

3.088 2.163
Despesas financeiras
Comissões bancárias ............................ (255)
Despesas com juros .............................. (189) (530)
Outros ................................................... (93) (140)

(537) (670)
2.551 1.493

15 Cobertura de seguros – A uniformidade no tratamento de 
riscos na Organização Odebrecht é assegurada através da sua 
Política de Seguros e Garantias (“Política”), que define os con-
ceitos básicos, diretrizes gerais e competências para a contrata-
ção e administração dos mesmos e para o relacionamento com 
o mercado segurador. A Política, que inclui seguros e garantias 
contratados junto as seguradoras é: (i) observada pela ODB e 
suas controladas de capital fechado; (ii) serve de orientação à 
elaboração da Política das empresas de capital aberto controla-
das pela ODB; e (iii) como referência para voto dos seus repre-
sentantes na aprovação de políticas semelhantes nas empresas 
com empresariamento ou controle compartilhado. A Odebrecht 
Corretora de Seguros Ltda., subsidiária integral da ODB com 
experiência internacional e atuação global, em alinhamento com 
a ODB, é responsável pela aplicação da Política e pelo apoio 
ao empresariamento do risco no âmbito da Organização Ode-
brecht, assegurando a contratação a preço certo das coberturas 
adequadas a cada contrato ou empreendimento do segmento de 
engenharia e construção. No exercício findo em 31 de dezembro 
de 2012 a Política foi cumprida em toda sua extensão, não ha-
vendo notícia de qualquer risco sob o amparo da Política que não 
tenha sido devidamente analisado e mitigado, ou de ocorrência 
de sinistro sem cobertura adequada. A OR e suas controladas 
mantêm seguros de risco de engenharia, responsabilidade civil, 
garantia de permuta, garantia de término de obra e propriedades 
para estandes de vendas e escritórios. A cobertura contratada é 
considerada suficiente pela administração para cobrir eventuais 
riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.
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INVESTIMENTOS & PARTICIPAÇÕES INVESPAR S/A
CNPJ: 11.861.577/0001-04

Senhores acionistas: A Administração de INVESTIMENTOS & PARTICIPAÇÕES INVESPAR S/A, submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras da Companhia, com o relatório dos auditores independentes referente
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012 - ( Em Reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

em milhares de reais Nota 2013 2012

Caixas e equivalentes 5.1 327 366
Adiantamentos a funcionários 5.2 3 6 
Adiantamentos a fornecedores 5.2 2 3 
Impostos a recuperar 5.3 23 -
Ativo circulante 355 375 

Clientes 5.4 42.679 -
Investimentos financeiros 5.5 10 -

42.689 -

Participações societárias 5.6 - 52.839
Imobilizado 5.7 12 15 
Ativo não circulante 42.701 52.854 

Ativo 43.056 53.229 

em milhares de reais Nota 2013 2012

Fornecedores 5.8 58 1 
Impostos, taxas e contribuições 5.9 56 59 
Provisão para férias 5.10 31 42 
Dividendos a pagar 5.11 4.867 -
Passivo circulante 5.012 102

Adiantamento para aumento de capital - 2.443
Outros débitos - 56
Passivo não circulante - 2.499

Capital social 5.12.1 21.000 3.600
Reserva legal 2.367 17
Reserva de lucro 18.951 -
Resultado do exercício (4.274) 47.011
Patrimônio líquido 38.044 50.628

Passivo e patrimônio líquido 43.056 53.229

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - DMPL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

Resultado                                           Reserva
Capital "Exercício "Acumulado Patrimônio

em milhares de reais Social Lucro / Prejuizo "Lucro / Prejuizo" Legal Lucro Líquido

Saldo em 1º de janeiro de 2012 1.000 283 - 3 38 1.324

Capital social
Aumento de capital 20.000 - - - - 20.000
Aumento de capital a integralizar (17.400) - - - - (17.400)

Destinações
Reserva legal - - (14) 14 - -
Reserva dos lucros - - (202) - 202 -
Resultado acumulado - (283) 283 - - -
Resultado exercício - 47.011 (67) - 67 47.011
Dividendos distribuidos -   -   - - (307) (307)

Saldo em 31 de dezembro de 2012 3.600 47.011 - 17 - 50.628

Capital social
Integralização de capital - AFAC 2.855 - - - - 2.855
Integralização de capital - Reserva de lucros 14.545 - - - (14.545) -

Destinações
Reserva legal -   -   (2.350) 2.350 -   -   
Reserva dos lucros -   -   (33.496) - 33.496 -
Resultado acumulado - (47.011) 47.011 -   -   -   
Resultado exercício - (4.274) -   -   -   (4.274)
Dividendos distribuidos -   -   (11.165) - - (11.165)

Saldo em 31 de dezembro de 2013 21.000 (4.274) - 2.367 18.951 38.044 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

em milhares de reais Nota 2013 2012

Lucro bruto 5.13 1.801 1.596

Despesas comerciais 5.14 (965) (1.023)
Despesas gerais e administrativas 5.15 (488) (239)
Despesas tributárias 5.16 (3) (3)
Outras receitas 5.17 42.679 -
Outras despesas 5.18 (42.679) -
Perdas s/ participações nos resultados de coligadas e subsidiárias 5.19 (4.534) -
Ganhos s/ participações nos resultados de coligadas e subsidiárias 5.19 - 46.760
Lucro operacional (4.189) 47.091

Receitas financeiras 5.20 14 14 
Despesas financeiras 5.21 (1) (1)
Resultado financeiro líquido 13 13

Lucro antes do impostos de renda e da contribuição social (4.176) 47.104

Provisão do IRPJ e CSLL (98) (93)
Lucro líquido do exercício (4.274) 47.011

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

em milhares de reais 2013 2012

Lucro (prejuízo) líquido do período (4.274) 47.011
Depreciação e amortização 3 2 
Fluxo de caixa das atividades operacionais antes do capital de giro e provisões (4.271) 47.013

Redução / (aumento) nas contas a receber e demais contas a receber (42.699) 41
Clientes (42.679) -
Adiantamentos a funcionários 2 (6)
Adiantamentos a fornecedores 1 (3)
Tributos e contribuições a compensar (23) 1
Créditos com coligadas / controladas - 49
Aumento / (redução) nas provisões e outras contas a pagar (12) 46
Fornecedores 57 (1)
Obrigações trabalhistas e previdenciarias - (21)
Impostos, taxas e contribuições (2) (12)
Provisões, férias e 13º salário (11) 37
Contas a pagar dividendos - 43
Outras débitos (56) -
Fluxo de caixa das atividades operacionais (46.982) 47.100

Redução / (aumento) de aplicações financeiras (10) -
Aumento / (redução) participações 52.839 (51.592)
Aquisições de ativo imobilizado / tangível (benfeitorias) - (4)
Fluxo de caixa das atividades de investimento 52.829 (51.596)

Aumento de capital - 2.600
Adiantamento para futuro aumento de capital 412 2.147
Dividendos pagos (6.298) (307)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (5.886) 4.440

Aumento / (redução) líquida no caixa e equivalentes de caixa (39) (56)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 366 422
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 327 366

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

Cálculo EBITDA (Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012

em milhares de reais 2013 2012

Receita bruta 2.100 1.861
Vendas e serviços 2.100 1.861 

Deduções (299) (265)
Impostos e devoluções (299) (265)

Lucro / prejuizo bruto 1.801 1.596

Receitas / despesas operacionais (5.977) 45.508
Despesas comerciais (965) (1.023)
Despesas gerais e administrativas (488) (239)
Despesas tributárias (3) (3)
Despesas financeiras (1) (1)
Receitas financeiras 14 14 
Participações nos resultados de coligadas e subsidiárias (4.534) 46.760
(-) Outras despesas (42.679) -
(+) Outras receitas 42.679 -

Resultado operacional após os efeitos inflacionários 42.679 -

Resultado operacional antes do IRPJ e CSLL (4.176) 47.104
Despesas financeiras 1 1
Receitas financeiras (14) (14)
Participações nos resultados de coligadas e subsidiárias 4.534 (46.760)
Depreciação 3 2 
Custo s/ venda de investimento permanente 42.679 -
Receita s/ venda de investimento permanente (42.679) -

EBITDA 348 333

A sigla corresponde a Earning Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization, ou seja, Lucro Antes
dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização.

Brasília, 10 de março de 2014.
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Notas explicativas das demonstrações contábeis
Exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e 2012 

(em milhares de reais, exceto quando indicado).

1. Contexto operacional

A Companhia Investimentos & Participações INVESPAR S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado,
com sede em Brasília - DF, ST SHC/AOS EA 02/08, Bairro Área Octogonal, nº 05, Torre A, sala 403 a 413, parte
21A, e tem por objetivo a participação em outras sociedades, investimentos, participações em negócios e
empreendimentos. Aplica recursos próprios e de terceiros na subscrição, aquisição e/ou alienação de ações, quo-
tas ou valores mobiliários, além de prestar serviços de gestão e administração parcial e/ou geral em sociedades.
Durante o transcorrer do período de 2013 a Companhia realizou a alienação de seus investimentos nas
seguintes sociedades controladas diretamente:

. G16 Administração Comercial e Logística Ltda. Grupo É-Ouro;. G17 Comércio Administração de Bens Móveis Ltda. Grupo É-Ouro;. G18 Empresarial Administrações e Imóveis Ltda. Grupo É-Ouro;. G19 Administração e Participações GESPAR Ltda. Grupo É-Ouro;. G20 Representações, Participações REPPAR Ltda. Grupo É-Ouro.

Em decorrência da alienação realizada nas sociedades controladas diretamente, ocorreu simultaneamente à
alienação das seguintes sociedades controladas indiretamente:

. G01 Indústria Com, Distribuição de Bebidas Ltda. Grupo É-Ouro;. G02 Indústria Com, Distribuição de Bebidas Ltda. Grupo É-Ouro;. G03 Indústria Com, Distribuição de Bebidas Ltda. Grupo É-Ouro;. G04 Indústria Com, Distribuição de Bebidas Ltda. Grupo É-Ouro;. G05 Indústria Com, Distribuição de Bebidas Ltda. Grupo É-Ouro;. G06 Indústria Com, Distribuição de Bebidas Ltda. Grupo É-Ouro;. G07 Indústria Com, Distribuição de Bebidas Ltda. Grupo É-Ouro;. G08 Indústria Com, Distribuição de Bebidas Ltda. Grupo É-Ouro;. G09 Indústria Com, Distribuição de Bebidas Ltda. Grupo É-Ouro;. G10 Indústria Com, Distribuição de Bebidas Ltda. Grupo É-Ouro;. G11 Indústria Com, Distribuição de Bebidas Ltda. Grupo É-Ouro;. G12 Indústria Com, Distribuição de Bebidas Ltda. Grupo É-Ouro;. G13 Indústria Com, Distribuição de Bebidas Ltda. Grupo É-Ouro;. G14 Indústria Com, Distribuição de Bebidas Ltda. Grupo É-Ouro;. G15 Indústria Com, Distribuição de Bebidas Ltda. Grupo É-Ouro.

A emissão desta demonstrações contábeis da Companhia foi autorizada pela diretoria em 10 de março
de 2014.

2. Resumo das principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão
definidas abaixo. Essas práticas foram aplicadas de modo consistente no exercício apresentado, salvo
disposição em contrário.

3. Base de preparação

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico e está sendo apresentada con-
forme as práticas contábeis vigentes no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) em vigor em 31 de dezembro de 2013, sendo:

3.1. Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis são apresentadas na moeda R$ (Real), que é também a moeda funcional da
Companhia e estas convertidas em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

3.2. Estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis está de acordo com os pronunciamentos emitidos pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e pre-
missas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e
despesas, sendo que os resultados reais podem divergir dessas estimativas.

4. Descrição das principais práticas adotadas

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão definidas a
seguir. Tais políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo
disposição em contrário.

4.1. Ativo circulante e ativo não circulante
Os ativos circulantes e não circulantes são apresentados pelo valor de custo, incluindo, quando aplicável, os
rendimentos e as variações monetárias auferidas.

4.1.1. Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários e outros investimen-
tos de curto prazo, de alta liquidez com vencimento, original de até três meses, que são prontamente con-
versíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de alteração de valor.

4.1.2. Contas a receber de clientes
As contas a receber correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços aos clientes da
Companhia. O prazo de recebimento é de 30 (trinta) dias as contas a receber são classificadas no ativo cir-
culante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As contas a receber de clientes são ini-
cialmente reconhecidas pelo valor justo e deduzidas da provisão para crédito de liquidação duvidosa quan-
do aplicáveis. 

4.1.3. Instrumentos financeiros mantidos até o vencimento
Investimentos mantidos até o vencimento são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou
determináveis com vencimentos definidos para os quais a Companhia tem a intenção positiva e a capacidade
de manter até o vencimento. Na data dessas demonstrações são compostas basicamente por aplicações finan-
ceiras mantidas até o vencimento, para as quais a Companhia não tem opção de liquidar antecipadamente.
Estes investimentos são mensurados pelo custo e amortizado pelo método da taxa de juros efetiva, deduzin-
do as eventuais reduções em seu valor recuperável, conforme CPC 38 - Instrumento Financeiro,
Reconhecimento e Mensuração, CPC 39 - Instrumento Financeiro, Apresentação e CPC 40 - Instrumento
Financeiro, Evidenciação.

4.1.4. Imobilizado
Registrado ao custo histórico de aquisição, formação ou construção (inclusive juros e demais encargos financeiros).

Outros gastos são contabilizados apenas quando há um aumento na vida útil do item no imobilizado.
Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa.

A depreciação é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos bens,
considerando o grupo em que cada bem se encontra inserido, conforme demonstrado abaixo:

Grupo Vida Útil

Móveis, utensílios e equipamentos adm. 5 a 10 anos
Computadores e periféricos 5 anos
Telecomunicações 5 anos

O valor justo do imobilizado reconhecido, em função de uma combinação de negócios, é baseado em valores
de mercado. O valor de mercado da propriedade é o valor estimado para o qual um ativo poderia ser trocado
na data de avaliação entre partes conhecedoras e interessadas em uma transação em condições normais de mer-
cado. O valor justo dos itens do ativo imobilizado é baseado na abordagem de mercado e nas abordagens de
custos através de preços de mercado cotados para itens semelhantes, quando disponíveis, e custo de reposição
quando apropriado.

4.2. Passivo circulante e não circulante
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acresci-
dos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas até a data de encerra-
mento das demonstrações contábeis. 

4.2.1. Fornecedores
As contas a pagar de fornecedores correspondem aos valores a serem desembolsados pela Companhia que
originam da aquisição de serviços prestados e da aquisição de matérias destinados à manutenção e conser-
vação da Companhia, sendo o prazo de pagamento equivalente há um ano ou menos dessa forma classifi-
cado em no passivo circulante. Caso contrário, estão apresentados no passivo não circulante.

4.2.2. Provisões
Uma provisão é reconhecida no registro contábil quando a Companhia possui uma obrigação legal ou
constituída, como resultado de um evento passado e, é provável que um recurso econômico seja requeri-
do para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do
risco envolvido.

4.3. Benefícios a empregados
A Companhia possui diversos planos de benefícios a empregados, tais como: vale alimentação (com a
finalidade de aquisição de cesta básica), seguro de vida, assistência médica (os quais respeitam o regime
de competência em sua contabilização). Estes são cessados após término do vínculo empregatício com a
Companhia.

4.4.  Pessoal chave da administração - remuneração
A remuneração para o pessoal-chave da administração é composta pelo salário e plano de benefícios, que é
composto por plano de saúde e seguro de vida, os quais respeitam o regime de competência em sua con-
tabilização, sendo cessados após término do vínculo empregatício.

4.5. Reconhecimento da receita

2013 2012

Receita prestação de serviço 2.100 1.861 
Deduções da receita (299) (265)
Total 1.801 1.596 

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de pro-
dutos e prestação de serviços no curso normal das atividades da Companhia. O resultado apresentado
corresponde à receita bruta:

4.6. Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas e despesas financeiras abrangem receitas de juros sobre fundos investidos (aplicações) que são
reconhecidas no resultado, através dos juros efetivos. A receita de dividendos é reconhecida no resultado na
data em que o direito da Companhia em receber o pagamento é estabelecido. As distribuições recebidas de
investidas registradas por equivalência patrimonial reduzem o valor do investimento.

4.7. Imposto de renda e contribuição social
O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas
alíquotas de 15% acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240.000,00
(Duzentos e quarenta mil reais) anuais para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para a con-
tribuição social sobre o lucro líquido. Consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de con-
tribuição social, limitada a 30% do lucro real.

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes e diferi-
dos. Esses são reconhecidos no resultado, a menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou
itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício,
a taxa de impostos decretada ou substancialmente decretados na data de apresentação das demonstrações con-
tábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.

O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos
e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação.

O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que espera serem aplicadas às diferenças temporárias quan-
do elas reverterem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de
apresentação das demonstrações contábeis.

5. Demonstrações contábeis 

5.1. Caixa e equivalentes de caixa

2013 2012

Caixa e bancos 221 7
Aplicações financeiras - Liquidez imediata 106 359 
Total 327 366 

As disponibilidades incluem caixa e equivalentes de caixa. É composta por numerários em espécie, depósi-
tos bancários e aplicações de alta liquidez com risco insignificante de mudança de valor e limites utilizados
de contas garantidas. As aplicações financeiras foram efetuadas em CDB e CDI, com rentabilidade nas
condições usuais de mercado para a modalidade, considerando o valor, o prazo e a época da aplicação, e
podem ser resgatadas de acordo com a necessidade de recursos da Companhia.

5.2. Adiantamentos

2013 2012

Adiantamento a funcionários 3 6 
Adiantamentos a fornecedores 2 3 
Total 5 9 

Os adiantamentos a funcionários são destinados às despesas de viagens e locomoções a serviços da
Companhia.
Os adiantamentos a fornecedores refere-se ao vale refeição, que são realizados para a Cia Brasileira de
Soluções e Serviços para a realização da prestação de serviço.

5.3. Impostos a recuperar

2013 2012

IRRF a recuperar 17 -
CSLL a recuperar 6 -
Total 23 -

Nomenclaturas utilizadas:

. IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte;. CSLL - Contribuição Social Retido na Fonte.

Os montantes demonstram o IRRF e o CSLL a recuperar, referente aos recolhimentos antecipados por esti-
mativa mensal, além do IRRF proveniente das aplicações financeiras (provisões e resgates).

5.4. Clientes - longo prazo

2013 2012

Contas a receber a longo prazo 42.679 -
Total 42.679 -

As contas a receber de clientes em longo prazo correspondem ao montante de R$ 33.775.360,99 (Trinta e três
milhões, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais e noventa e nove centavos), referente à venda
da participação da Companhia nas sociedades G16 Administração Comercial e Logística Ltda. Grupo É-Ouro,
G17 Comércio Administração de Bens Móveis Ltda. Grupo É-Ouro, G18 Empresarial Administrações e Imóveis
Ltda. Grupo É-Ouro e G 20 Representações, Participações REPPAR Ltda. Grupo É-Ouro, para a sociedade G19
Administração e Participações GESPAR Ltda. Grupo É-Ouro.

E o montante de R$ 8.904.098,84 (Oito milhões, novecentos e quatro mil, noventa e oito reais e oitenta e
quatro centavos) referente à venda da participação da Companhia na sociedade G19 Administração e
Participações GESPAR Ltda. Grupo É-Ouro, para a sociedade Praiamar Indústria e Comércio &
Distribuição Ltda.

5.5. Investimentos financeiros

2013 2012

Investimentos financeiros 10 -
Total 10 -

Compõe a rubrica "investimentos financeiros" o montante de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) referente a
aquisição de títulos de capitalização junto a instituição financeira Banco do Brasil S/A, os quais a Companhia
tem a intenção de manter até o vencimento que ocorrerá em 36 meses.

5.6.  Participações societárias - equivalência patrimonial

2013 2012

G16 Administração Comercial e Logística Ltda. Grupo É - Ouro - 11.152
G17 Comércio Administração de Bens Móveis Ltda. Grupo É - Ouro - 10.486
G18 Empresarial Administrações e Imóveis  Ltda. Grupo É - Ouro - 10.561
G19 Administração e Participações GESPAR Ltda. Grupo É - Ouro - 10.687
G20 Representações e Participações REPPAR Ltda. Grupo É - Ouro - 9.953
Total - 52.839

As informações sobre a Companhia e seus investimentos em participações societárias no período de 2013 e
2012 estão apresentadas a seguir:

Em 15 de julho de 2013 a Companhia detentora de 4.158.000 (Quatro milhões cento e cinquenta e oito mil)
quotas sociais da controlada direta G16 Administração Comercial e Logística Ltda. Grupo É-Ouro, em
comum acordo com seu sócio, resolve ceder e transferir suas quotas para a sócia remanescente G19
Administração e Participações GESPAR Ltda. Grupo É-Ouro retirando-se assim da sociedade.

Em 15 de julho de 2013 a Companhia detentora de 4.158.000 (Quatro milhões cento e cinquenta e oito mil)
quotas sociais da controlada direta G17 Comércio Administração de Bens Móveis Ltda. Grupo É-Ouro, em
comum acordo com seu sócio, resolve ceder e transferir suas quotas para a sócia remanescente G19
Administração e Participações GESPAR Ltda. Grupo É-Ouro retirando-se assim da sociedade.

Em 15 de julho de 2013 a Companhia detentora de 4.158.000 (Quatro milhões cento e cinquenta e oito mil)
quotas sociais da controlada direta G18 Empresarial Administrações e Imóveis Ltda. Grupo É-Ouro, em
comum acordo com seu sócio, resolve ceder e transferir suas quotas para a sócia remanescente G19
Administração e Participações GESPAR Ltda. Grupo É-Ouro retirando-se assim da sociedade.

Em 15 de julho de 2013 a Companhia detentora de 4.158.000 (Quatro milhões cento e cinquenta e oito mil)
quotas sociais da controlada direta G20 Representações, Participações REPPAR Ltda. Grupo É-Ouro, em
comum acordo com seu sócio, resolve ceder e transferir suas quotas para a sócia remanescente G19
Administração e Participações GESPAR Ltda. Grupo É-Ouro retirando-se assim da sociedade.

Em 02 de setembro de 2013 a Companhia detentora de 4.200.000 (Quatro milhões e duzentos mil) quotas
sociais da controlada direta G19 Administração e Participações GESPAR Ltda. Grupo É-Ouro, em comum
acordo com seu sócio, resolve ceder e transferir suas quotas para a sócia remanescente Praiamar Indústria
Comércio & Distribuição Ltda., retirando-se assim da sociedade.
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consolidadas, sendo que as demonstrações consolidadas contemplavam as informações e resultados
das sociedades controladas diretas e indiretas. No ano de 2013 a Companhia somente apresenta as
demonstrações contábeis individuais em virtude da alienação de suas participações nas sociedades
conforme demonstrado na nota explicativa nº 5.6. 

8. Eventos subsequentes

A Companhia em janeiro de 2014 adquiriu da sociedade F&EPA Participações e Incorporações Ltda.,
8.370.000 (Oito milhões e trezentos e setenta mil) quotas sociais correspondendo a 99,92% do capi-
tal social da sociedade Concentre Indústria e Comércio Ltda.
A Companhia em janeiro de 2014 adquiriu do sócio José Livorato Tavares, 7.000 (Sete mil) quotas
sociais correspondendo a 0,08% do capital social da sociedade Concentre Indústria e Comércio Ltda.

A Companhia na data de 15 de julho de 2013, vendeu suas participações das empresas controladas:
G16 Administração Comercial e Logística Ltda. Grupo É-Ouro, G17 Comércio Administração de
Bens Móveis Ltda. Grupo É-Ouro, G18 Empresarial Administrações e Imóveis Ltda. Grupo É-Ouro
e G 20 Representações, Participações REPPAR Ltda. Grupo É-Ouro para à  G19 Administração e
Participações GESPAR Ltda. Grupo É-Ouro, e firmou adendo do contrato de compra e venda de quo-
tas sociais em 15 de janeiro de 2014, referente ao prazo de pagamento, que inicialmente se exigia que
fosse realizado em 180 dias após o registro da alteração contratual passou a vigorar que o prazo de
pagamento é de até 31 de dezembro de 2015.

A Companhia na data de 02 de setembro de 2013, vendeu suas participações da empresa controlada
G19 Administração e Participações GESPAR Ltda. Grupo É-Ouro para à sociedade Praiamar
Indústria e Comércio, Distribuição Ltda., e firmou adendo do contrato de compra e venda de quotas
sociais em 15 de janeiro de 2014, referente ao prazo de pagamento que inicialmente se exigia que
fosse realizado em 180 dias após o registro da alteração contratual passou a vigorar que o prazo de
pagamento é de até 31 de dezembro de 2015.

O resultado do período de 2013 encontra-se a disposição da assembleia para a realização e determi-
nação de sua destinação em acordo com seu estatuto social.

ROBERTO LUIS RAMOS FONTES LOPES           LEÂNIO FONTOURA MIRANDA
CPF: 025.953.148-07                                       CRC/SP 1SP252038/O-4

Diretor Presidente                                             CPF: 993.860.625-34

5.7. Imobilizado

Taxa Anua Custo Depreciação Valor Residual
Grupo Depreciação Histórico Acumulada 2013     2102 Vida Útil

Móveis, utensílios e 
equipamentos adm. 10% 14 (5) 9 11 5 a 10 anos
Computadores e periféricos 20% 1 - 1 1 5 anos
Telecomunicações 20% 3 (1) 2 3 5 anos
Total 18 (6) 12 15 

A administração da Companhia considera que o ativo imobilizado é plenamente recuperável através de fluxos
de caixas futuros, e está apresentado pelo custo de aquisição e deduzido das depreciações acumuladas.
O Imobilizado da Companhia é composto de móveis utensílios, telecomunicações e computadores e
periféricos.
As depreciações são calculadas pelo método linear e computadas no resultado do exercício.

5.8. Fornecedores

2013 2012

Fornecedores serviço e mat. de uso e consumo 58 1 
Total 58 1 

Os valores que compõe a rubrica "Fornecedores" originaram-se de serviços prestados e da aquisição de
matérias destinados a manutenção e conservação da Companhia.

Fornecedores serviços e mat. de uso e consumo

Padiani Auditores Independentes 92%
G18 Empresarial Administrações e Imóveis Ltda. Grupo É-ouro 7%
Outros 1%

5.9. Impostos, taxas e contribuições

Circulante                       Não Circulante
2013     2012                      2013       2012

PIS a recolher 2 2 - -
COFINS a recolher 9 10 - -
INSS a recolher 16 19 - -
FGTS a recolher 3 3 - -
IRRF a recolher s/ salário 12 13 - -
ISSQN a recolher 10 11 - -
IRPJ/CSLL a recolher 1 1 - -
PIS/COFINS/CSLL retenção na fonte a recolher 3 - -
Total 56 59 - -

Nomenclaturas utilizadas:. PIS - Programa de Integração Social;. COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social;. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social;. FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;. IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte;. ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza;. IRPJ - Imposto de Renda da Pessoa Jurídica;. CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.

5.10. Provisões para férias 

2013 2012

Provisão de férias 23 31 
FGTS s/provisão de férias 2 2 
INSS s/ provisão de férias 6 9 
Total 31 42 

5.11. Dividendos a pagar

A rubrica "dividendos a pagar" refere-se aos dividendos obrigatórios a serem repassados para os acionistas
da Companhia referente ao resultado obtido no período de 2012 sendo destinado no período de 2013 o mon-
tante de R$ 11.165.091,35 (Onze milhões cento e sessenta e cinco mil, noventa e um reais e trinta e cinco
centavos), deste o montante de R$ 6.298.103,34 (Seis milhões duzentos e noventa e oito mil cento e três reais
e trinta e quatro centavos) já foram repassados para os acionistas.

5.12. Patrimônio líquido

5.12.1. Capital social

O capital social da Companhia está apresentado em moeda corrente nacional no montante de R$
21.000.000,00 (Vinte e um milhões de reais) divididos em 21.000.000 ações sociais sem valor nominal,
sendo estes totalmente integralizados.
O acionista Roberto Luis Ramos Fontes Lopes realizou durante o período de 2013 a integralização de capi-
tal social na seguinte forma:

.O montante de R$ 2.855.280,08 (Dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta reais
e oito centavos) integralizados através de adiantamento para futuro aumento de capital;. O montante de R$ 14.544.719,92 (Quatorze milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, setecentos e
dezenove reais e noventa e dois centavos) integralizados através do lucro distribuído aos acionistas.

Quantidade Capital Social
Investimentos & Participações INVESPAR S/A de Ações Integralizado Participação %

Roberto Luis Ramos Fontes Lopes 20.999.858 20.999.858,00 99,999%
Jonatas Luis Brita da Silva 142 142,00 0,001%
Total 21.000.000 21.000.000,00 100,000%

As ações da sociedade são individuais, indivisíveis e não poderão ser cedidas e transferidas no todo ou em
parte a terceiros sem o conhecimento e consentimento dos demais acionistas.

5.12.2. Destinações

A assembleia geral ordinária e extraordinária realizada em 21 de novembro de 2013 aprovou as destinações
do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2012, sendo:. Destinado à reserva legal o montante de R$ 2.350.545,55 (Dois milhões trezentos e cinquenta mil,
quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos);. Destinado a dividendos obrigatórios o montante de R$ R$ 11.165.091,35 (Onze milhões cento e sessenta
e cinco mil noventa e um reais, trinta e cinco centavos);. Destinado à disposição da assembleia o montante de R$ 33.495.274,06 (Trinta e três milhões quatrocen-
tos e noventa e cinco mil duzentos e setenta e quatro reais e seis centavos).

5.13. Lucro bruto

2013 2012

Receita prestação de serviços 2.100 1.861 
Receita bruta 2.100 1.861 

PIS s/ faturamento (35) (31)
COFINS s/ faturamento (159) (141)
ISS s/ faturamento de serviços (105) (93)
Impostos e contribuições (299) (265)

Lucro bruto 1.801 1.596 

5.14. Despesas comerciais

2013 2012

Despesas com pessoal - comercial (887) (952)
Despesas com vendas - comercial (78) (71)
Total (965) (1.023)

5.15. Despesas gerais e administrativas

2013 2012

Despesas gerais e administrativas (488) (238)
Total (488) (239)

5.16. Despesas tributárias

2013 2012

Multas e juros compensatórios (2) (2)
Impostos e taxas diversas (1) (1)
Total (3) (3)

5.17. Outras receitas

2013 2012

Outras receitas 42.679 -
Total 42.679 -

A rubrica "outras receitas" refere-se à venda realizada pela Companhia das participações das sociedades:

. G16 Administração Comercial e Logística Ltda. Grupo É-Ouro;

. G17 Comércio Administração de Bens Móveis Ltda. Grupo É-Ouro;

. G18 Empresarial Administrações e Imóveis Ltda. Grupo É-Ouro;

. G19 Administração e Participações GESPAR Ltda. Grupo É-Ouro;

. G20 Representações, Participações REPPAR Ltda. Grupo É-Ouro.

5.18. Outras despesas

2013 2012

Outras despesas (42.679) -
Total (42.679) -

A rubrica "outras despesas" refere-se ao custo da baixa do investimento permanente referente a venda
realizada pela Companhia das participações das sociedades:

. G16 Administração Comercial e Logística Ltda. Grupo É-Ouro;. G17 Comércio Administração de Bens Móveis Ltda. Grupo É-Ouro;. G18 Empresarial Administrações e Imóveis Ltda. Grupo É-Ouro;. G19 Administração e Participações GESPAR Ltda. Grupo É-Ouro;. G20 Representações, Participações REPPAR Ltda. Grupo É-Ouro.

5.19. Resultados societários

Participação Resultado da
Quantidade Capital Social Patrimônio Equivalência

31 de dezembro de 2013 de Quotas Participação % Integralizado Líquido Patrimonial

G16 Administração Comercial em Logística Ltda. Grupo É - Ouro 4.200.000 99% 4.158 7.477 (2.558)
G17 Comercio Administração de Bens Móveis Ltda. Grupo É - Ouro 4.200.000 99% 4.158 8.827 (543)
G18 Empresarial Administrações e Imóveis Ltda. Grupo É - Ouro 4.200.000 99% 4.158 9.000 (445)
G19 Administração e Participações GESPAR Ltda. Grupo É - Ouro 4.200.000 99% 4.158 8.868 (658)
G20 Representações, Participações REPPAR Ltda. Grupo É - Ouro 4.200.000 99% 4.158 8.507 (330)
Total 42.679 (4.534)

Participação Resultado da
Quantidade Capital Social Patrimônio Equivalência

31 de dezembro de 2013 de Quotas Participação % Integralizado Líquido Patrimonial

G16 Administração Comercial em Logística Ltda. Grupo É - Ouro 4.200.000 99% 1.158 11.152 9.707 
G17 Comercio Administração de Bens Móveis Ltda. Grupo É - Ouro 4.200.000 99% 398 10.486 9.125
G18 Empresarial Administrações e Imóveis Ltda. Grupo É - Ouro 4.200.000 99% 990 10.561 9.303
G19 Administração e Participações GESPAR Ltda. Grupo É - Ouro 4.200.000 99% 458 10.687 9.521
G20 Representações, Participações REPPAR Ltda. Grupo É - Ouro 4.200.000 99% 109 9.953 9.104 
Total 52.839 46.760 

5.20. Receitas financeiras

2013 2012

Receitas s/aplicações financeiras 14 13 
Descontos obtidos - 1
Total 14 14 

5.21. Despesas financeiras

2013 2012

Taxas e serviços bancários (1) (1)
Total (1) (1)

6. Remuneração de dirigentes e empregados da Companhia

6.1. Remuneração de dirigentes
A remuneração para os dirigentes (conselheiros e diretores) realizada pela Companhia é composta de:
remuneração fixa mensal paga com o objetivo de remunerar a experiência de cada profissional e a
responsabilidade e complexidade inerentes ao cargo, incluindo salários e plano de benefícios com-
posto de plano de saúde e seguro de vida.

6.2. Remuneração de empregados
O plano de cargos e salários, benefícios e vantagens da Companhia e a legislação especifica estabele-
cem os critérios para todas as remunerações atribuídas a seus empregados.

Para o exercício de 2013, a maior e a menor remuneração, atribuídas aos colaboradores de cargos per-
manentes, no mês de dezembro, foi R$ 12.645,00 (Doze mil seiscentos e quarenta e cinco reais) e R$
6.575,00 (Seis mil quinhentos e setenta e cinco reais) respectivamente, sendo a remuneração média
para o mesmo período de R$ 7.075,00 (Sete mil e setenta e cinco reais).

7. Outros assuntos

A Companhia no ano de 2011 e 2012 realizou a publicação das demonstrações contábeis individuais e
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Ilmos. Srs.:
Diretores e Acionistas
Investimentos & Participações INVESPAR S/A

Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia Investimentos & Participações INVESPAR S/A, que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31 de dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro, International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permi-
tir a elaboração dessas demonstrações contábeis livre de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores, e
que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que a demonstrações contábeis estão livres de dis-
torção relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentadas
nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos e de distorção
relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Nessa avaliação de risco, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações con-
tábeis da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma
opinião sobre a eficácia desses controles internos. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis individuais
A Companhia reconheceu a participação societária com base na proporcionalidade do capital social subscrito ainda não integralizado desta forma
o patrimônio líquido está aumentado e a participação de não controladores esta diminuída em R$ 103 mil.

Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis individuais
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis indi-
viduais, as referidas demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Companhia em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acor-
do com as normas internacionais de relatório financeiro, International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB) e práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ênfase
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil. Essa pratica diferem da International
Financial Reporting Standards (IFRS), aplicáveis às demonstrações contábeis, somente no que se refere à variação dos investimentos em contro-
ladas e coligadas em conjunto pelo método de equivalência patrimonial, enquanto que para fins de IFRS seria custo ou valor justo. Nossa opinião
não esta ressalvada em função desse assunto.
Conforme demonstrado nas notas explicativas nº 5.6 e nº 7, a Companhia realizava operações significativas com suas controladas diretas e
indiretas até a alienação no período de 2013. Em virtude da citada alienação a Companhia não apresenta as demonstrações contábeis con-
solidada em 31 de dezembro de 2013.

Outros assuntos
As demonstrações contábeis da Companhia Investimentos & Participações INVESPAR S/A relativa ao exercício findado em 31 de dezembro de
2012, e as respectivas demonstrações de resultado, mutação do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício findo naquela data, apre-
sentado para fins comparativos, foram auditadas por nós, cujo parecer foi emitido em 30 de agosto de 2013, com modificação no reconhecimen-
to a participação societária.

Campinas, 10 de março de 2014.

SIMIONATO AUDITORES INDEPENDENTES                                      IVAM CARLOS BARROS DE LIMA
Auditores Independentes Contador

CRC 2SP 017483/0-1                                                                    CRC 1SP-173757/O-7
CVM NR. 9237

MARIA ELENA DE SOUZA
Conselheira

CLAUDIA ROBERTA BORTOLAZO PAREZINI
Conselheira

ROBERTO LUIS RAMOS FONTES LOPES
Presidente

CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

ROBERTO LUIS RAMOS FONTES LOPES
Diretor Presidente

JONATAS LUIS BRITA DA SILVA
Diretor de Operações

CEO (CHIEF EXECUTIVE OFFICER): VAGO

DIRETORIA

JOSÉ LIVORATO TAVARES
Diretor Comercial

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O conselho fiscal de Investimentos & Participações INVESPAR S/A, no uso das suas atribuições legais e estatutárias, após haver procedido ao exame
das demonstrações contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, concluiu com base no parecer dos auditores independentes,
SIMIONATO AUDITORES INDEPENDENTES, emitido em Brasília-DF, 10 de março de 2014, que as referidas demonstrações refletem a posição
patrimonial e financeira da Companhia, manifestando-se pela aprovação.

Brasília - DF, 10 de Março de 2014.

CONSELHEIROS

Noel Fernandes Pupio
Isabel Fioravanti 
Sueli Domingues

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

CHAMAMENTO Nº 53/2014
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada, Torna Público para o conhecimento de 
quem possa interessar que até o dia 08/04/2014, estará recebendo, por meio eletrônico, no site 
www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento nº 53/2014, cujo objeto é Aquisição 
de Máquina de gelo, 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: 2014.02.1177.00. Brasília/DF, 1º de 
Abril de 2014. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos, ICIPE/HCB.

CHAMAMENTO Nº 60/2014.
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada, Torna Público para o conhecimento de 
quem possa interessar que até o dia 08/04/2014, estará recebendo, por meio eletrônico, no site 
www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento nº 60/2014, cujo objeto é Aquisição 
de produtos para saúde – Sondas para aspiração traqueal e sondas para nutrição enteral, 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: 
2014.11.1212.00. Brasília/DF, 1º de Abril de 2014. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coorde-
nador de Suprimentos, ICIPE/HCB.

CHAMAMENTO Nº 63/2014.
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada, Torna Público para o conhecimento de 
quem possa interessar que até o dia 08/04/2014, estará recebendo, por meio eletrônico, no site 
www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento nº 63/2014, cujo objeto é Aquisição 
de Kit de determinação de Cloro, Ph e Dureza de água para hemodiálise, 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: 2014.11.1217.00. Brasília/DF, 1º de 
Abril de 2014. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos, ICIPE/HCB.

CHAMAMENTO Nº 66/2014.
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada, Torna Público para o conhecimento de 
quem possa interessar que até o dia 08/04/2014, estará recebendo, por meio eletrônico, no site 
www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento nº 66/2014, cujo objeto é Aquisição de 
produtos para saúde (Campo cirúrgico), 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: 2014.11.1226.00. Brasília/DF, 1º de Abril de 2014. Bruno Monteiro da 
Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos, ICIPE/HCB.

CHAMAMENTO Nº 70/2014
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada, Torna Público para o conhecimento de 
quem possa interessar que até o dia 08/04/2014, estará recebendo, por meio eletrônico, no site 
www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento nº 70/2014, cujo objeto é Aquisição de 
medicamentos (Solução Ácida e Basica), 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: 2014.04.1223.00. Brasília/DF, 1º de Abril de 2014. Bruno Monteiro da 
Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos, ICIPE/HCB.
FILANTROPIA – 40/2014.

DAR - 384-1/2014
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EXTRATOS DE ATA 
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

G21 INVESTIMENTOS & PARTICIPAÇÕES INVESPAR S/A 
CNPJ 11.861.577/0001-04 - NIRE sob n° 53 3 0001125 7 

No dia 30 do mês de abril do ano dois mil e treze, às 09:30 min, reuniram-se na sede da G21 
INVESTIMENTOS & PARTICIPAÇÕES INVESPAR S/A, em Brasília, Distrito Federal, os 
Srs: 
Acionistas Fundadores: ROBERTO LUIS RAMOS FONTES LOPES, ALCIDES DO FARIA 
BENEDITO DE ANDRADE. 
Acionista Investidor: JONATAS LUIS BRITA DA SILVA. 
Convidados: 
Camila Leandra Martins Guimarães Moraes, Noel Fernandes Pupio e F&EPA 
PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, representada por seu procurador Adriano 
Romera Cervilla. 
Aberto os trabalhos, assumiu a presidência da mesa o Sr. Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, 
Presidente do Conselho de Administração, conforme prevê o estatuto social em seu artigo 13, 
inciso IV; em seguida os acionistas elegeram para secretariar a reunião a Sra. Camila Leandra 
Martins Guimarães Moraes. 
ORDEM DO DIA: 
1) Venda de Ações; 
2) Admissão de Acionista; 
3) Destituição de membro do Conselho de Administração; 
4) Nomeação de membro para compor o Conselho de Administração; 
5) Remuneração do membro do Conselho de Administração; 
6) Destituir Membros do Conselho Fiscal; 
7) Nomeação de membros para compor o Conselho Fiscal; 
8) Remuneração dos membros do Conselho Fiscal; 
9) Contratação de empresa de Auditoria; 
DELIBERAÇÕES: 
1. O Presidente comunicou aos presentes que o acionista Fundador Alcides do Faria Benedito 
de Andrade, enviou correspondência ao mesmo em 26/12/2012, manifestando o desejo de 
retirar-se da Companhia, mediante a venda das 420 (quatrocentas e vinte) ações de sua 
propriedade, cuja manifestação de vontade foi ratificada em 18/03/2013.  
1.1. Desta forma fica formalizada a venda das ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal do acionista Fundador Alcides do Faria Benedito de Andrade, conforme preceitua o 
Acordo de Acionistas firmado entre os acionistas da companhia, o qual define as regras para a 
venda das ações da Companhia. 
1.2. O acionista Fundador Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, manifestou a intenção de 
adquirir parte das ações postas à venda, através de carta de intenção protocolizada em , 
cumprindo o que dispõe o item 2.4.1. do Acordo de Acionistas. 
1.3. Desta forma o acionista Fundador Alcides do Faria Benedito de Andrade, vende 420 
(quatrocentas e vinte) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, da seguinte forma: 
- Vende 281 (duzentas e oitenta e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
acionista Fundador Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, e 
- Vende 139 (cento e trinta e nove) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para 
própria Companhia G21 INVESTIMENTOS & PARTICIPAÇÕES INVESPAR S/A, ações 
estas que estão sendo depositadas em tesouraria. 
1.4. Fica consignado neste documento que, dentre as ações ora alienadas 02 (duas) ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, referem-se a subscrição e integralização do 
capital social da Companhia no ato de sua constituição, portanto o acionista fundador Roberto 
Luis Ramos Fontes Lopes, passa a ser proprietário de 100.00,00 (cem mil) ações que foram 
subscritas e integralizadas no ato da constituição da Companhia, as quais somente poderão ser 
transferidas para outro Acionista Fundador ou para a própria Companhia. 
1.6. Destaque-se que o Acionista Investidor Jonatas Luis Brita da Silva, em data de 
25/03/2.013, manifestou o desejo de adquirir mais ações da Companhia, no momento que 
houvesse ações depositadas em tesouraria e disponíveis à venda. 
1.6.1. Diante da existência dessa possibilidade nesta data, o acionista investidor Jonatas Luis 
Brita da Silva, faz a aquisição através da compra de 118 (cento e dezoito) ações, ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, da G21 INVESTIMENTOS & PARTICIPAÇÕES 
INVESPAR S/A, ações estas que estão depositadas em tesouraria. 
2. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada F&EPA PARTICIPAÇÕES E 
INCORPORAÇÕES EIRELI, em 01/04/2.013, enviou correspondência ao Presidente do 
Conselho de Administração, manifestando o desejo de tornar-se acionista desta Companhia. 
2.1. Fica admitido como acionista investidor a Empresa Individual de Responsabilidade 
Limitada F&EPA PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 15.182.656/0001-40, neste ato representada por seu procurador Adriano Romera 
Cervilla. 
2.2. Diante da existência de ações a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada 
F&EPA PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, adquire as 21 (vinte e uma) 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia G21 Investimentos & 
Participações Invespar S/A, tornando-se acionista investidora da Companhia. 
3. Foi colocado em discussão a destituição do membro do Conselho de Administração Sr. 
Marcus Luiz Pompeu, sendo aprovado por unanimidade de votos. Desta forma, fica 
destituído, nesta data, do cargo de membro do Conselho de Administração o senhor Marcus 
Luiz Pompeu. 
4. Dando continuidade às deliberações, passou-se a eleição do novo membro para compor o 

Conselho de Administração, sendo eleito por unanimidade de votos o Senhor: Noel Fernandes 
Pupio.  
4.1. O mandato do membro do Conselho ora eleito será de 02 (dois) anos, sendo permitida a 
reeleição. 
4.2. Desta forma o conselho de Administração fica composto da Seguinte Forma: Roberto 
Luis Ramos Fontes Lopes; Maria Elena de Souza; Noel Fernandes Pupio. 
5. Ficou definido que o membro do Conselho de Administração, pelo exercício de suas 
funções, perceberá o valor correspondente a um salário mínimo mensal. 
6. Continuando os trabalhos, foi colocado em discussão a destituição dos membros do 
Conselho Fiscal, a proposta foi analisada e aprovada por unanimidade de votos, desta forma 
ficam destituídos do cargo de membros do Conselho Fiscal os Srs. Janes Faria Borim, Noel 
Fernandes Pupio, José Artur de Barros Lima e Edemir Mariano dos Santos. 
7. Tendo em vista a destituição dos membros do Conselho Fiscal, prosseguindo nas 
deliberações, passa-se a eleição dos membros para compor o Conselho Fiscal, e foram 
reeleitos e eleitos por unanimidade de votos os Senhores: 
Isabel Cristina Fioravanti, Sueli Regina Domingues, Edemir Mariano dos Santos.  
7.1. Destaque-se que o Sr. Edemir Mariano dos Santos, foi destituído e reeleito nesta data, 
visando a padronização do mandato de todos os membros do Conselho Fiscal;  
7.2. O mandato dos membros do Conselho Fiscal ora eleitos será de 02 (dois) anos, sendo 
permitida a reeleição. 
8. Foi aprovado, por unanimidade de votos, a remuneração dos membros do Conselho Fiscal, 
os quais pelo exercício de suas funções, perceberão o valor correspondente a um salário 
mínimo mensal. 
9. O Presidente comunicou a todos os presentes que a empresa “Simionato Auditores 
Independentes - EPP”, foi recentemente contratada para auditar as contas da Companhia 
referente ao exercício encerrado em 31/12/2.012. 
9.1. Ficou definido que após a auditada as contas e elaboração do respectivo parecer, será 
realizada nova Assembleia Geral para aprovação das contas do exercício encerrado em 
31/12/2.012. 
Não havendo mais nada a ser deliberado, o Presidente determinou o encerramento da reunião, 
sendo suspensos os trabalhos para a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada, vai 
assinada por todos os presentes. Roberto Luis Ramos Fontes Lopes – Presidente, Camila 
Leandra Martins Guimarães Moraes– Secretária, Acionistas: Roberto Luis Ramos Fontes 
Lopes, Alcides do Faria Benedito de Andrade, Jonatas Luis Brita da Silva, F&EPA 
PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI, Adriano Romera Cervilla, Convidados: 
Noel Fernandes Pupio, Ivam Carlos Barros de Lima. REGISTRO JCDF sob nº 20130405140 
em 20/05/2013. 

 
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
G21 INVESTIMENTOS & PARTICIPAÇÕES INVESPAR S/A 

CNPJ/MF: 11.861.577/0001-04 - NIRE: 53 3 0001125 7 
No dia 21 do mês de novembro do ano de dois mil e treze, às 10h00min, reuniram-se os 
membros do Conselho de Administração da G21 INVESTIMENTOS & PARTICIPAÇÕES 
INVESPAR S/A, os Srs. 
Roberto Luis Ramos Fontes Lopes e Maria Elena de Souza e Claudia Roberta Bortolazo 
Parezini. 
Convidados: Jonatas Luis Brita da Silva, José Livorato Tavares e Edson Saulo Covre. 
Assumiu a presidência da mesa o Sr. Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, Presidente do 
Conselho de Administração, que convidou o Sr. Jonatas Luis Brita da Silva para secretariar a 
reunião, o qual aceitou prontamente a incumbência. 
ORDEM DO DIA: 
1) Destituição de membro da Diretoria; 
2) Nomeação de membro da Diretoria; 
3) Remuneração do Diretor nomeado; 
4) Destituição de membro do Conselho Consultivo; 
5) Nomeação de Membro para compor o conselho Consultivo e respectiva remuneração; 
DELIBERAÇÕES:  
Foram colocados em pauta para discussão e aprovação, os seguintes assuntos:  
1. Os conselheiros deliberam e por unanimidade de votos decidiram, nesta data, destituir do 
cargo de Diretor Comercial o Senhor Alcides do Faria Benedito de Andrade. 
2. Em continuidade à discussão das matérias objeto da reunião, passou-se à eleição de um 
membro para compor a diretoria e ocupar o cargo de Diretor Comercial, vários nomes foram 
citados, porém pela experiência e vasto conhecimento no ramo comercial todos aprovaram o 
nome do Sr José Livorado Tavares, o qual estando presente, indagado a respeito, prontamente 
aceitou o cargo a ele oferecido. 
Portanto foi eleito para ocupar o cargo DIRETOR COMERCIAL o Sr. JOSÉ LIVORATO 
TAVARES, cujo mandato será de 02 (dois) anos, permitida a reeleição. 
Desta forma a Diretoria fica Composta da seguinte forma: 
- DIRETOR PRESIDENTE: Roberto Luis Ramos Fontes Lopes; 
- DIRETOR COMERCIAL: José Livorato Tavares; 
- DIRETOR DE OPERAÇÕES: Jonatas Luis Brita da Silva 
3. Ficou definido que o Diretor ora eleito pelo exercício de suas funções, perceberá o valor 
correspondente a 10 (dez) salários mínimos mensais. 
4. Os Membros do conselho decidem destituir do Cargo de membro do conselho Consultivo o 
Sr. Marcos Luciano Lage, sendo destituído nesta data. 
5. Na sequencia passou-se a eleição de membro para compor o Conselho Consultivo, sendo 
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eleito por unanimidade de votos o Sr. Edson Saulo Covre. 
5.1. Pelo exercício da atividade, o membro do conselho Consultivo, ora eleito, perceberá o 
valor mensal correspondente a um salário mínimo mensal. 
Não havendo mais nada a ser deliberado, o Presidente determinou o encerramento da reunião, 
sendo suspensos os trabalhos para a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada vai 
assinada por todos os presentes. Roberto Luis Ramos Fontes Lopes - Presidente da mesa, 
Jonatas Luis Brita da Silva – Secretário, Conselheiros: Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, 
Maria Elena de Souza, Claudia Roberta Bortolazo Parezini, Convidados: José Livorato 
Tavares, Edson Saulo Covre, REGISTRO JCDF sob nº 20131113100 em 28/11/2013. 

 
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

G21 INVESTIMENTOS & PARTICIPAÇÕES INVESPAR S/A 
CNPJ 11.861.577/0001-04 - NIRE sob n° 53 3 0001125 7 

No dia 21 do mês de novembro do ano dois mil e treze, às 09h30min min, reuniram-se na 
sede da G21 INVESTIMENTOS & PARTICIPAÇÕES INVESPAR S/A, em Brasília, Distrito 
Federal, os Srs: 
Acionista Fundador: ROBERTO LUIS RAMOS FONTES LOPES. 
 Acionistas Investidores: JONATAS LUIS BRITA DA SILVA e F&EPA PARTICIPAÇÕES 
E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.182.656/0001-40. 
Convidados: 
Noel Fernandes Pupio, Isabel Cristina Fioravanti, Sueli Regina Domingues e Claudia Roberta 
Bortolazo Parezini. 
Aberto os trabalhos, assumiu a presidência da mesa o Sr. Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, 
Presidente do Conselho de Administração, conforme prevê o estatuto social em seu artigo 13, 
inciso IV; em seguida os acionistas elegeram para secretariar a reunião o Sr. Jonatas Luis 
Brita da Silva. 
ORDEM DO DIA: 
1) Alteração do nome da Sociedade; 
2) Venda de Ações; 
3) Destituição de membro do Conselho de Administração; 
4) Nomeação de membro para compor o Conselho de Administração; 
5) Remuneração do membro do Conselho de Administração; 
6) Destituir Membro do Conselho Fiscal; 
7) Nomeação de membro para compor o Conselho Fiscal; 
8) Remuneração do membro do Conselho Fiscal; 
9) integralização de capital social; 
10) Tomar as contas dos Administradores, discutir e votar as demonstrações financeiras do 
exercício 2012, determinar a destinação dos resultados; 
11) Outros assuntos de interesse da companhia. 
DELIBERAÇÕES: 
O Presidente abriu a reunião e comunicou a todos os presentes que alterou o seu endereço e de 
ora em diante passa a ter domicílio profissional na Rua Silva Fernandes, nº 184, Parque 
Duque, na cidade de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, CEP 25.085.015. 
1. O Presidente deu início as deliberações, e colocou em pauta para discussão a alteração da 
denominação social da sociedade sendo sugerido a retirada da sigla G21 da composição do 
nome da companhia, a sugestão foi aprovada por unanimidade de votos, e de ora em diante 
companhia passa a atuar com a denominação social de “INVESTIMENTOS & 
PARTICIPAÇÕES INVESPAR S/A.”, e utilizará como nome fantasia a designação de 
“INVESPAR S/A” 
2. O Presidente comunicou aos presentes que a F&EPA PARTICIPAÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA, manifestou a intenção de vender as ações de sua propriedade, 
através de correspondência enviada em 19/09/13, manifestando o desejo de retirar-se da 
Companhia em caráter definitivo.  
2.1. Desta forma fica formalizada a venda das ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal de propriedade da F&EPA PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, 
conforme preceitua o Acordo de Acionistas firmado entre os acionistas da companhia, o qual 
define as regras para a venda das ações da Companhia. 
2.2. Como não houve interesse do acionista Fundador Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, em 
adquirir a totalidade ou parte das ações posta à venda, a acionista retirante transfere a 
totalidade das ações de sua propriedade, correspondente a (vinte e uma) ações, ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, para a própria companhia, ações estas que estão sendo 
depositadas em tesouraria. 
2.6. Destaque-se que o Acionista Investidor Jonatas Luis Brita da Silva, em data de 
01/10/2013, manifestou o desejo de adquirir mais ações da Companhia, no momento que 
houvesse ações depositadas em tesouraria e disponíveis à venda, portanto neste ato oportuno o 
acionista investidor Jonatas Luis Brita da Silva, faz a aquisição através da compra das 21 
(vinte e uma) ações, ordinárias, nominativas e sem valor nominal, da G21 INVESTIMENTOS 
& PARTICIPAÇÕES INVESPAR S/A, ações estas que estão depositadas em tesouraria. 
3. Foi colocado em discussão a destituição do membro do Conselho de Administração Sr. 
Noel Fernandes Pupio, sendo aprovado por unanimidade de votos. Desta forma, fica 
destituído, nesta data, do cargo de membro do Conselho de Administração o senhor Noel 
Fernandes Pupio. 
4. Dando continuidade às deliberações, passou-se a eleição do novo membro para compor o 
Conselho de Administração, sendo eleito por unanimidade de votos a Senhora: Claudia 
Roberta Bortolazo Parezini. 
4.1. O mandato do membro do Conselho ora eleito será de 02 (dois) anos, sendo permitida a 

reeleição. 
4.2. Desta forma o conselho de Administração fica composto da Seguinte Forma: 
- Roberto Luis Ramos Fontes Lopes; 
- Maria Elena de Souza; 
- Claudia Roberta Bortolazo Parezini.  
5. Ficou definido que o membro do Conselho de Administração, pelo exercício de suas 
funções, perceberá o valor correspondente a um salário mínimo mensal. 
6. Continuando os trabalhos, foi colocado em discussão a destituição do membro do Conselho 
Fiscal o Sr. Edemir Mariano dos Santos, a proposta foi analisada e aprovada por unanimidade 
de votos, desta forma fica destituído do cargo de membro do Conselho Fiscal o Sr. Edemir 
Mariano dos Santos. 
7. Tendo em vista a destituição do membro do Conselho Fiscal, prosseguindo nas 
deliberações, passa-se a eleição do novo membro para compor o Conselho Fiscal, e foi e 
eleito por unanimidade de votos o Senhor: Noel Fernandes Pupio. 
7.1. Destaque-se que mandato do Sr. Noel Fernandes Pupio, visando padronizar o período dos 
mandatos perdurará até 30/04/2015, encerrará junto com o mandato dos os demais membros, 
sendo permitida a reeleição. 
72. Desta forma o Conselho fiscal fica composto da seguinte forma: 
- Isabel Cristina Fioravanti, Sueli Regina Domingues, Noel Fernandes Pupio. 
8. Foi aprovado, por unanimidade de votos, a remuneração do membro do Conselho Fiscal ora 
eleito, o qual pelo exercício de suas funções, perceberá o valor correspondente a um salário 
mínimo mensal. 
9. O acionista Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, faz a integralização de capital social no 
valor de R$ 17.400.000,00 (dezessete milhões e quatrocentos mil reais) na seguinte forma: 
- O valor de R$ 2.855.280,08 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e 
oitenta reais e oito centavos), integraliza através de AFAC (Adiantamento para Futuro 
Aumento de Capital), e 
- O valor de 14.544.719,92 (quatorze milhões, quinhentos e quarenta e quatro mil, setecentos 
e dezenove reais e noventa e dois centavos), integraliza com lucros o qual foi distribuído ao 
acionista que o investiu na sociedade. 
10. Foi colocada em discussão a aprovação das contas do exercício encerrado em 31/12/2012, 
que após minuciosa análise dos documentos apresentados e discussão com base no relatório 
da administração, nas demonstrações financeiras apresentadas, parecer dos membros do 
Conselho Fiscal e relatório dos auditores independentes, as contas do exercício encerrado em 
31/12/2012, foram aprovadas por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições. 
10.1. Foi aprovada pelos acionistas presentes a destinação integral do lucro líquido do 
exercício encerrado em 31/12/2012, no valor total de R$ 47.010.910,96 (quarenta sete 
milhões e dez mil, novecentos e dez reais e noventa e seis centavos), sendo:  
a) R$ 2.350.545,55 (dois milhões, trezentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta e cinco 
reais e cinquenta e cinco centavos), à reserva legal; 
b) R$ 11.165.091,35 (onze milhões cento e sessenta e cinco mil, noventa e um reais e trinta e 
cinco centavos), para pagamento do dividendo obrigatório; 
c) R$ 33.495.274,06 (trinta e três milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, duzentos e 
setenta e quatro reais e seis centavos), para a constituição de reserva de lucros para futuros 
investimentos. 
11. Foram realizadas reclassificações nas Demonstrações Contábeis de 31/12/2011, conforme 
consta na Nota Explicativa nº 7 das demonstrações Contábeis de 31/12/2012. Consideram-se 
retificadas as Demonstrações Contábeis de 31/12/2011 pela publicação das Demonstrações 
Contábeis de 31/12/2012. 
Não havendo mais nada a ser deliberado, o Presidente determinou o encerramento da reunião, 
sendo suspensos os trabalhos para a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada, vai 
assinada por todos os presentes. Roberto Luis Ramos Fontes Lopes – Presidente, Jonatas Luis 
Brita da Silva – Secretário, Acionistas: Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, Jonatas Luis Brita 
da Silva, F&EPA PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, Adriano Romera 
Cervilla – Procurador, Convidados: Noel Fernandes Pupio, Claudia Roberta Bortolazo 
Parezini, REGISTRO JCDF sob nº 20131113097 em 28/11/2013. 
 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
INVESTIMENTOS & PARTICIPAÇÕES INVESPAR S/A 

No dia 13 do mês de fevereiro do ano dois mil e quatorze, às 09h00min, reuniram-se na sede 
da INVESTIMENTOS & PARTICIPAÇÕES INVESPAR S/A. 
Acionistas: ROBERTO LUIS RAMOS FONTES LOPES e JONATAS LUIS BRITA DA 
SILVA. 
Convidado: Maria Elena de Souza, portadora do RG 16.931.306 SSP/SP. 
Aberto os trabalhos, assumiu a presidência da mesa o Sr. Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, 
conforme prevê o estatuto social em seu artigo 13, inciso IV; em seguida os acionistas 
elegeram para secretariar a reunião o Sr. Jonatas Luis Brita da Silva. 
ORDEM DO DIA: 
1) Nomeação de membros para compor o Conselho de Administração; 
2) Remuneração dos membros do Conselho de Administração; 
DELIBERAÇÕES: 
1. O Presidente deu início à reunião colocando em pauta para discussão a eleição de membros 
para compor o Conselho de Administração, tendo em vista que o mandato da Srta. Maria 
Elena de Souza vence nesta data e o mandato do Sr. Roberto Luis Ramos Fontes Lopes 
vencerá em 30/04/2014, então diante da oportuna reunião sugeriu-se a eleição de dois 
membros para compor o Conselho de Administração, ficando então destituído do cargo de 
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membro do Conselho de Administração o Sr. Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, para que se 
proceda nova eleição. 
1.2. Dando continuidade á reunião passou-se a eleição dos membros para compor o Conselho 
de Administração sendo reeleitos por unanimidade de votos, cujo mandato será de dois anos, 
os Senhores: 
Roberto Luis Ramos Fontes Lopes e Maria Elena de Souza, Desta forma o Conselho de 
Administração fica composto pelos seguintes membros: 
- Roberto Luis Ramos Fontes Lopes; Maria Elena de Souza; Claudia Roberta Bortolazo 
Parezini. 
1.3. Pelo exercício da atividade, os membros do Conselho de Administração ora eleitos, farão 
jus ao recebimento de um salário mínimo mensal. 
1.4. Oportunamente o membro eleito Sr. Roberto Luis Ramos Fontes Lopes renuncia ao valor 
do salário mínimo mensal a que fará jus. 
Não havendo mais nada a ser deliberado, o Presidente determinou o encerramento da reunião, 
sendo suspensos os trabalhos para a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada, vai 
assinada por todos os presentes. Roberto Luis Ramos Fontes Lopes – Presidente, Jonatas Luis 
Brita da Silva – Secretário, Acionistas: Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, Jonatas Luis Brita 
da Silva, Convidado: Maria Elena de Souza. REGISTRO JCDF sob nº 20140163131em 
12/03/2014. 
 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
INVESTIMENTOS & PARTICIPAÇÕES INVESPAR S/A 

CNPJ/MF: 11.861.577/0001-04 - NIRE: 53 3 0001125 7 
No dia 13 do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às 10h00min, reuniram-se os 
membros do Conselho de Administração da INVESTIMENTOS & PARTICIPAÇÕES 
INVESPAR S/A, os Srs. 
Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, Maria Elena de Souza, e Claudia Roberta Bortolazo 
Parezini. 
Convidados: Jonatas Luis Brita da Silva e Kelly Cristina de Oliveira Pratarotti. 
Assumiu a presidência da mesa o Sr. Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, Presidente do 
Conselho de Administração, que convidou o Sr. Jonatas Luis Brita da Silva para secretariar a 
reunião, o qual aceitou prontamente a incumbência. 
ORDEM DO DIA: 
1) Nomeação do Presidente do Conselho de Administração 
2) Nomeação de Diretores; 
3) Nomeação de membro do Conselho Consultivo; 
DELIBERAÇÕES:  
Foram colocados em pauta para discussão e aprovação, os seguintes assuntos:  
1. Os conselheiros deliberam e elegem por unanimidade de votos para ocupar o cargo de 
Presidente do Conselho de Administração o Sr. Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, os demais 
serão designados como membros do Conselho de Administração. 
2.1. Tendo em vista que o mandato Diretor Presidente Sr. Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, 
vence nesta data, e havendo necessidade de eleição de membro para compor a Diretoria, os 
presentes resolvem nesta data reeleger, por unanimidade de votos, como Diretor Presidente da 
Companhia o Sr. Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, brasileiro, empresário, casado sob 
regime da comunhão universal de bens, portador da carteira de identidade nº 28.570.964-8 - 
SECC/RJ, expedido em 18/12/2010, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.953.148-07, com 
domicílio profissional na Rua Silva Fernandes, nº 184, Parque Duque, na cidade de Duque de 
Caxias, estado do Rio de Janeiro, CEP 25.085.015, cujo mandato será de dois anos 
2.2. Resolvem também fazer a reeleição do Diretor de Operações o Sr. Jonatas Luis Brita da 
Silva, tendo em vista que seu mandato vence em 30/04/2013, portanto aproveitando a reunião 
os Conselheiros oportunamente optaram em reeleger nesta data como Diretor de Operações o 
Sr. JONATAS LUIS BRITA DA SILVA, brasileiro, empresário, casado sob o regime da 
comunhão parcial de bens, natural de São Paulo/SP, nascido em 11/10/1973, portador do RG 
sob nº 10.669.795-XSSP/SP e do CPF/MF 146.566.818-73, residente e domiciliado na 
Alameda Mogno, 310, Loteamento Fazenda Castelo, no município de Boituva, estado de São 
Paulo, CEP 18.550-000, cujo mandato será de dois anos. 
2.3. Pelo exercício da atividade, os membros da Diretoria ora eleitos, farão jus ao recebimento 
correspondente a 10 (dez) salários mínimos mensais. 
2.4. Diante das nomeações ora efetuadas a Diretoria fica composta da seguinte forma: 
DIRETOR PRESIDENTE: Roberto Luis Ramos Fontes Lopes 
DIRETOR DE OPERAÇÕES: Jonatas Luis Brita da Silva 
DIRETOR COMERCIAL: José Livorato Tavares  
3. Dando continuidade aos trabalhos passou-se a eleição de membro para compor o Conselho 
Consultivo, sendo reeleita por unanimidade de votos a Sra. Kelly Cristina de Oliveira 
Pratarotti, brasileira, casada, Advogada, portadora do RG sob nº 29.272.461-5 – SSP/SP e do 
CPF 278.460.438-11, residente e domiciliada na Rua João Previtale, nº 2780, Casa 256, 
Bairro Santa Cruz, na Cidade de Valinhos/SP, CEP 13.272-400, cujo mandato será de dois 
anos. 
3.1. Pelo exercício da atividade, a Conselheira ora eleita, fará jus ao recebimento 
correspondente a 01 (um) salário mínimo mensal. 
Não havendo mais nada a ser deliberado, o Presidente determinou o encerramento da reunião, 
sendo suspensos os trabalhos para a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada vai 
assinada por todos os presentes. Roberto Luis Ramos Fontes Lopes - Presidente da mesa, 
Jonatas Luis Brita da Silva – Secretário, Conselheiros: Roberto Luis Ramos Fontes Lopes, 
Maria Elena de Souza, Claudia Roberta Bortolazo Parezini, Convidados: Jonatas Luis Brita da 
Silva, Kelly Cristina de Oliveira Pratarotti, REGISTRO JCDF sob nº 20140163123 em 
12/03/2014. 

ENERGÉTICA FAZENDA VELHA S/A
CNPJ: 11.792.420/0001-74 - CF/DF: 07.537.474/001-3 - NIRE: 53200011222

Passivo e patrimônio líquido 2013 2012
Circulante
Fornecedores 31.097 10.000
Obrigações sociais e trabalhistas 619
Obrigações tributárias 593 1.616

31.690 12.235
Não Circulante
Adiantamentos para futuro 
aumento de capital  913.009
Patrimônio líquido
Capital social 1.048.750 1.048.750
Adiantamentos para futuro 
aumento de capital 585.216
Prejuízos acumulados (7.241) (12.423)

1.626.725 1.036.327
Total do passivo e 
patrimônio líquido 1.658.415 1.961.571

BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo 2013 2012
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 32.605 787.602
Ativo Não circulante
Imobilizado 1.625.810 1.173.969
Total do ativo 1.658.415 1.961.571

 2013 2012
Despesas administrativas  (16.950)
Despesas com vendas (3.912)  
Despesas tributárias (1.023)   
Prejuízo operacional antes 
do resultado financeiro (4.935) (16.950)
Receitas financeiras 14.594 6.177
Despesas financeiras (1.244) (167)
Lucro (prejuízo) antes 
do imposto de renda e da 
contribuição social   
Imposto de renda (1.881) (927)
Contribuição social (1.352) (556)
Lucro líquido (prejuízo) 
do exercício 5.182 -12.423

DEMONSTRAÇÃO DORESULTADO 
DO EXERCÍCIO

Fluxos de caixa das 
atividades operacionais 2013 2012
Lucro (prejuízo) antes 
do imposto de renda e da 
contribuição social 5.182 (12.423)
Variações nos ativos e passivos  
Fornecedores 21.097  
Obrigações tributárias (1.023) (1.363)
Obrigações sociais e trabalhistas (619)  
Caixa líquido gerado pelas 
(aplicado nas) atividades 
operacionais 24.637 (13.786)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Fluxos de caixa das 
atividades de investimentos   
Aumento ativo imobilizado 
em construção (451.841) (53.081)
Caixa líquido aplicado nas 
atividades de investimentos (451.841) (53.081)
Fluxos de caixa das atividades 
de financiamentos   
Adiantamentos para futuro 
aumento de capital (327.793) 693.923
Caixa líquido gerado pelas 
atividades de financiamentos (327.793) 693.923
Aumento (redução) líquido de 
caixa e equivalentes de caixa (754.997) 627.056
Caixa e equivalentes de 
caixa no início do exercício 787.602 160.546
Caixa e equivalentes de 
caixa no final do exercício 32.605 787.602

 Capital social Prejuízos acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2011 1.048.750  1.048.750
Prejuízo do exercício  (12.423) (12.423)
Saldos em 31 de dezembro de 2012 1.961.759 (12.423) 1.036.327
Adiantamento para futuro aumento de capital 585.216  585.216
Lucro líquido do exercício  5.182 5.182
Saldo em 31 de dezembro de 2013 1.633.966 (7.241) 1.626.725

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DIRETORIA CONTADORA
PAULO DE OLIVEIRA VILLELA

DIRETOR
EULANE DA SILVA PORTO
CRC GO-013.062/O-8-T-DF

DAR - 384-2/2014

DAR - 370-2/2014


