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SEÇÃO III
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2015 – LICITAÇÃO EXCLUSIVA (*)
Processo nº 001-001.168/2015. Objeto: Aquisição de material de expediente para atender as necessidades
da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Valor estimado: R$ 51.611,08 (cinquenta e um mil, seiscentos
e onze reais e oito centavos). Data e horário para recebimento das propostas: às 09h30min do dia 07
de maio de 2015. Local da sessão: COMPRASNET (procedência: sala da CPL, localizada no Edifício
Sede da CLDF, Eixo Monumental, Praça Municipal, Quadra 02, Lote 05, Térreo Inferior, em Brasília/
DF). Tipo: menor preço por item – LICITAÇÃO EXCLUSIVA. Unidade Orçamentária: 01101; Fonte
de Recursos: 100; Programa de Trabalho: 0112260058517 – Manutenção de Serviços Administrativos
Gerais; Subtítulo: 0065 – Manutenção de Serviço Administrativos Gerais – Câmara Legislativa do Distrito
Federal – Plano Piloto; Elementos de Despesa: “3390-30 – Material de Consumo”. O respectivo edital
poderá ser retirado nos endereços eletrônicos: www.comprasnet.gov.br (UASG: 974004) ou www.cl.df.
gov.br. Maiores informações pelos telefones (61) 3348-8651; 3348-8650; 3348-8652.
Brasília/DF, 20 de abril de 2015.
GUILHERME TAPAJÓS TÁVORA
Pregoeiro
___________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº
75, página 39, de 17.04.2015.
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E
SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: artigo 25, “Caput” da Lei 8.666/93 e alterações. Justificativa: Por inviabilidade
de competição. Autorização da despesa: pela Ordenadora de Despesa: Gabriela Amaral da Costa
Moreira. Ratificação: Conselho de Administração do FASCAL, conforme AMD nº 019/2015,
publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 25 de março de 2015.
Processo n.º 001-001345/2015, Contratado: IBO INSTITUTO BRASILIENSE DE ODONTOLOGIA LTDA. CNPJ 00.852.632/0001-83. Objeto: prestação de serviços odontológicos, conforme
parecer da Perícia Odontológica do Fascal constante das folhas 94/95 do referido processo.
Ratificamos, nos termos do artigo 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de
licitação de que trata o referido processo, com fulcro no “Caput” do artigo 25 da Lei 8.666/93
e suas alterações, tendo em vista a justificativa constante dos respectivos autos processuais.
Publique-se para as providências complementares.
Brasília, 16 de abril de 2015. Gabriela Amaral da Costa Moreira, Gerente-Coordenadora do FASCAL; José Ricardo Grossi de Souza, Representante da Presidência; Egerineu Marques Brandão
Júnior, Representante da Vice-Presidência; Luciane Espíndola de Amorim Souza, Representante
da Primeira Secretaria; Glória Maria Peçanha Ferreira, Representante da Segunda Secretaria;
Donizete dos Santos, Representante da Terceira Secretaria; Haroldo Alóis Barth, Representante
do Sindical; Márcio Roberto Mendes Batista, Representante da Assecam.
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
Processo nº 001-001344/2015. Termo de Credenciamento nº 12/2015, firmado entre o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal – FASCAL e a SILVEIRA E LOBO ODONTOLOGIA ESPECIALIDADE LTDA. Vigência: a contar de 06
de abril de 2015, observada a publicação deste Extrato no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF.
Objeto: prestação de serviços odontológicos. Recursos: Fonte (100); Elemento de Despesa (3390-39).
Nota de Empenho nº 2015NE00265; Valor da Nota de Empenho: R$ 100,00 (cem reais). Datada de
13/04/2015; Legislação: Lei 8.666/93 e alterações; Vigência 60 (sessenta) meses; Partes: pelo FASCAL,
a Sra. Gabriela Amaral da Costa Moreira e pela Credenciada, a Sra. Anna Luiza Silveira e Silveira.

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO
EDITAL Nº 09, DE 17 DE ABRIL DE 2015.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
INCLUSÃO DE CANDIDATO EM CONDIÇÃO SUB JUDICE NO RESULTADO FINAL
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento a decisão proferida nos autos
da Ação Anulatória no 2015.01.1.012966-3, torna pública a INCLUSÃO de candidato em situação sub
judice no resultado final do concurso público para provimento de vagas para cargos de Técnico em Saúde
da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, regido pelo Edital No 01 – SEAP/SES-NM,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, no 109, de 30 de maio de 2014, conforme a seguir.
1 Relação, em ordem alfabética, dos candidatos aprovados no concurso público para Técnico
em Saúde, com as seguintes informações: número de inscrição, nome completo (em ordem
alfabética), pontuação em conhecimentos básicos, pontuação em conhecimentos específicos,
nota final no concurso público e classificação final no cargo/especialidade.
1.1 Especialidade: Técnico em Higiene Dental (código 202). 109127839, LEIDE CRISTINA
RIBEIRO ALARCAO DE MELO (sub judice), 13, 42, 55, 244.
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2 Em virtude da inclusão indicada no item 1 supracitado, os candidatos ao Cargo de Técnico em
Saúde - Especialidade Técnico em Higiene Dental (código 202) listados no Edital no 08, de 18 de
dezembro de 2014, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 269, em 24 de dezembro
de 2014, e categorizados com classificação igual a 244 ou superior deslocam-se, na ordem de
classificação, para uma posição subsequente. Ou seja, o candidato classificado em 244o lugar
passa a ser o 245o, e assim sucessivamente.
ANTONIO PAULO VOGEL DE MEDEIROS

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 414.000.826/2015. Interessado: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. Assunto: Reconhecimento de dívida. À vista das instruções contidas nos autos e
de acordo com o disposto no artigo 7º da Lei nº 3.163, de 03 de julho de 2003 e artigo 1º do Decreto
nº 36.243, de 02 de janeiro de 2015 e a deliberação constante do Item 1 da 8ª Ata da Reunião da Comissão Temática do Gasto Público/GOVERNANÇA-DF, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a
realização da despesa e determino a emissão e a liquidação de Nota de Empenho, bem como a emissão
de Previsão de Pagamento no valor de R$ 4.707,87 (quatro mil e setecentos e sete reais e oitenta e sete
centavos) em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, referente ao ressarcimento salarial
da servidora FRANCISCA DE ALMEIDA XAVIER cedida a esta Secretaria, relativamente ao mês
de dezembro/2014. Brasília/DF, 14 de abril de 2015. Kayra Dantas de Carvalho Rocha, Subsecretária.
Processo: 414.000.028/2014. Interessado: Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal
- IPREV. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. À vista das instruções contidas nos autos e
de acordo com o disposto nos artigos 29 e 30 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, e em
cumprimento ao que determina o Decreto nº 36.243, de 02 de janeiro de 2015, e a deliberação constante
do Item 31 da 8ª Ata da Comissão Temática da Qualidade do Gasto/GOVERNANÇA-DF, RECONHEÇO a dívida, AUTORIZO a realização da despesa e DETERMINO a emissão e a liquidação de
Nota de Empenho, bem como a emissão de Previsão de Pagamento no valor total de R$ 1.609,96 (mil
e seiscentos e nove reais e noventa e seis centavos), em favor do Instituto de Previdência dos Servidores
do Distrito Federal - IPREV para pagamento de despesa com Regime Próprio de Previdência Social
– RPPS da folha de pessoal suplementar, versão18, Ativos - SEAP, referente ao mês de dezembro de
2014. Brasília-DF, 07 de abril de 2015. Kayra Dantas de Carvalho Rocha, Subsecretária.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 040.000.439/2015. INTERESSADO: Subsecretaria de Administração Geral/SEF.
ASSUNTO: Dispensa de Licitação Emergencial – AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO
(inciso IV, art. 24 da Lei nº 8.666/93) para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva
e assistência técnica, com mão de obra, materiais e ferramentas, em 4 (quatro) elevadores marca
FUJITEC, instalados no Ed. Vale do Rio Doce. VALOR GLOBAL: R$ 80.160,00 (oitenta mil cento
e sessenta reais), empresa: MÓDULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL
LTDA, CNPJ 05.926.716/0001-73. DESPACHO DE RATIFICAÇÃO: à vista do contido nos autos,
RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 01/2015, nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93 c/c
o art. 4º do Decreto nº 34.466/2013. Publique-se e encaminhe-se à Subsecretaria de Administração
Geral/SEF para as devidas providências. Leonardo Mauricio Colombini- LIMA –Secretário de Estado.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2015
PROCESSO Nº 040.006.214/2014– DAS PARTES: DF/SEF X FACTO TURISMO LTDA - ME. DO
OBJETO: O contrato tem por objeto a prestação de serviços de contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, para a Secretaria de Estado de
Fazendo do Distrito Federal. DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da
assinatura, permitida a sua prorrogação. DO VALOR: R$ 218.539,31 (duzentos e dezoito mil, quinhentos
e trinta e nove reais e trinta e um centavos), empenhado inicialmente R$ 40.000,00 (quarenta mil reais),
conforme Nota de Empenho nº 2015NE00444, emitida em 31/03/2015, sob o evento nº 400091, na
modalidade Estimativo. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 19101; Programa
de Trabalho: 04122600385170100; Natureza da Despesa: 339033; Fonte de Recurso: 100. DATA DA
ASSINATURA: 09/04/2015. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ANDERSON BORGES
ROEPKE, na qualidade de Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/SEF; Pela
CONTRATADA: EVELYN SOARES PEREIRA, na qualidade Representante Legal.

SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA – GAMA
EDITAL Nº 04, DE 17 DE ABRIL DE 2015
O GERENTE DAAGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA - GAMA, DA COORDENAÇÃO
DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, em
consonância com o artigo 11, Inciso III da Lei 4.567, de 09.05.2011, TORNA PÚBLICA a(s) lavratura(s)
do(s) Auto(s) de Infração(ões) abaixo relacionado(s), considerando-se feita a intimação, conforme o artigo
12, inciso III da mesma Lei, em 15 (quinze) dias após a publicação deste edital, ficando o contribuinte
intimado a efetuar o pagamento ou apresentar impugnação por escrito em uma das Agências de Atendimento da Receita, no horário das 12:30 às 18:30 horas, no prazo de 30 (trinta) dias desta intimação,
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segundo o artigo 25, inciso V da Lei 4.567/2011. Documentos relacionados na seguinte ordem: Nº DO
PROCESSO; DATA DO PROTOCOLO; Nº DO AI; Nº DO CF/DF. 044.000.404/2015, 16/03/2015,
1135/2015, 07.410.433/001-99. A documentação encontra-se à disposição dos interessados ou de pessoas
por eles legalmente autorizadas, nos dias úteis das 12:30 às 18:30 horas, na Agência de Atendimento da
Receita - Gama, no endereço Área Especial Nº 01, Lote Único, Setor Central, Gama – DF.
REGINALDO LIMA DE JESUS

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA NORTE
EDITAL Nº 05, DE 16 DE ABRIL DE 2015
O GERENTE DAAGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA NORTE, DA COORDENAÇÃO DE
ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA
DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais previstas
no Decreto nº 35.565, de 25/06/2014, intima, nos termos do inciso III do art. 11 do Decreto nº 33.269/2011,
os contribuintes abaixo relacionados a comparecerem à Agência de Atendimento da Receita- Norte, localizada na SEPN 513 Bloco D Loja 38, no prazo de 30 (trinta) dias, contado do 15º (décimo quinto) dia da
publicação deste Edital no Diário Oficial do Distrito Federal-DODF, para cumprimento de exigência nos
respectivos processos. O não comparecimento no prazo estipulado implicará no arquivamento dos autos.
0129000271/2015, R&G Confecções Ltda Me; 127011042/2014, Eliana Maria Brito de Souza;
127000533/2015, Marilza Terezinha de Oliveira Lima; 127006922/2013, Gilvan de Sousa Alencar; 043000017/2015, Eliene Santos da Costa;127000426/2015, Oasys Consultoria Assessoria e
Desenvolvimento em Ciência e Tecnologia Ltda; 127000389/2015, JC Comércio de Papéis Ltda
Me; 127014830/2013, Leisa Maria Motta Lopes; 127012319/2014, Letícia Karla Lopes da Silva; 127012320/2014; Letícia Karla Lopes da Silva; 127011935/2014, João Mendes Soares Me;
127010733/2014, Yolanda Mercedes Silva Camps de Oliveira.
FLÁVIO HENRIQUE BASTOS MONTALVÃO

BANCO DE BRASÍLIA S/A.

SUPERINTENDÊNCIA DE MARKETING
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Banco de Brasília S.A., para patrocínio ao Instituto Invenção Brasileira/Grupo de Teatro
Mamulengo Presepada, projeto “Aniversário de Brasília 2015 – Você Faz a Festa – Baile do
Almeidinha e seus Convidados” pelo valor global de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), torna
público que o Presidente do BRB ratificou o ato de inexigibilidade de licitação em 17/04/2015
com base no caput do artigo 25 da Lei n.º 8.666/93. Nota Executiva PRESI/SUMAR/GEPAR
– 2015/016. Contrato: 2015/053. Assinatura: 17/04/2015. Vigência: 30 dias após a assinatura.
Signatários pelo BRB: Vasco Cunha Gonçalves. Pelo Contratado: Rosângela Aparecida Nugoli.
Executor: Carlos James Abbehusen Neto. Processo: 262/2015.
CARLOS JAMES ABBEHUSEN NETO
Superintendente SUMAR
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL,
PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2015
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público a suspensão do Pregão Eletrônico nº
21/2015. Motivo: Decisão administrativa. Processo nº 149/2015.
THIAGO ROCHA RIBEIRO.
Pregoeiro.
CONSULTORIA JURÍDICA
CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO DE SORTEIO DE PROCESSOS
AOS ADVOGADOS TERCEIRIZADOS
Conforme estabelecido no Edital de Credenciamento BRB N.º 002/2012, o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., por intermédio da COJUR - Consultoria Jurídica, convoca todos os Advogados ou Escritórios
de Advocacia com contratos vigentes na data a seguir indicada, para participar da Sessão de Sorteio, a
ser realizada no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco E, Edifício Brasília, 15° Andar, Auditório, Brasília/DF, no dia 24 de Abril de 2015, às 10:00 horas, para deliberar sobre a seguinte ordem: distribuição
das operações de crédito inadimplentes a serem ajuizadas. Ressalte-se que a presença dos Advogados/
Escritórios de Advocacia contratados na sessão é facultativa e não implica em exclusão do processo.
Brasília/DF, 17 de abril de 2015.
DURVAL GARCIA FILHO
Consultor Jurídico

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 060.000.943/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 373/2014. ESPÉCIE:
Ata de Registro de Preços n° 373/2014C -SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, empresa SUPERMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO
DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 11.206.099/0002-80. OBJETO:
Aquisição de medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 07 e 08. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$
268.980,00. DATA DA ASSINATURA: 17/04/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta
publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA;
pela Empresa ANA CLÁUDIA NASCIMENTO MÓS DE SOUZA. TESTEMUNHAS: JULIANA
CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.
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PROCESSO: 060.002.929/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 001/2015. ESPÉCIE:
Ata de Registro de Preços n° 001/2015D -SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, empresa HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 26.921.908/0002-02. OBJETO: Aquisição de medicamentos.
ITEM ADJUDICADO: 04 e 05. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 291.147,4864. DATA DA
ASSINATURA: 17/04/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa TOMAS DE
OLIVEIRA MENDES. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA
SOUZA RODRIGUES.
PROCESSO: 060.004.440/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 014/2015. ESPÉCIE:
Ata de Registro de Preços n° 014/2015B -SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0001-51. OBJETO: Aquisição de medicamentos. ITEM
ADJUDICADO: 05. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 117.387,700. DATA DA ASSINATURA:
17/04/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de
Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa ALESSANDRO ROTOLI CAMARGO.
TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.
PROCESSO: 060.004.440/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 014/2015. ESPÉCIE:
Ata de Registro de Preços n° 014/2015D -SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e empresa PRIME PHARMA MEDICAMENTOS
LTDA-ME, CNPJ nº 19.408.937/0001-29. OBJETO: Aquisição de medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 07. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 193.504,8832. DATA DA ASSINATURA: 17/04/2015.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado
de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa MARIA EUNICE CAIXETA BARBOSA.
TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.
PROCESSO: 060.004.440/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 014/2015. ESPÉCIE:
Ata de Registro de Preços n° 014/2015E -SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e empresa SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ nº 11.896.538/0001-42. OBJETO: Aquisição
de medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 03. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 23.032,00. DATA
DA ASSINATURA: 17/04/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa LEONARDO
TEIXEIRAALVES DE OLIVEIRA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO
e ALDA SOUZA RODRIGUES.
PROCESSO: 060.004.740/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 018/2015. ESPÉCIE:
Ata de Registro de Preços n° 018/2015A -SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e empresa MULTIFARMA COMERCIAL LTDA,
CNPJ nº 21.681.325/0001-57. OBJETO: Aquisição de medicamentos. ITENS ADJUDICADOS: 09.
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 69.512,15. DATA DAASSINATURA: 17/04/2015. VIGÊNCIA:
12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO
BATISTA DE SOUSA; pela Empresa VINICIUS ANDRADE SILVA PARRELA. TESTEMUNHAS:
JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.
PROCESSO: 060.005.397/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 020/2015. ESPÉCIE:
Ata de Registro de Preços n° 020/2015A -SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0001-51. OBJETO: Aquisição de medicamentos. ITEM
ADJUDICADO: 03. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 301.140,00. DATA DA ASSINATURA:
17/04/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de
Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa ALESSANDRO ROTOLI CAMARGO.
TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.
PROCESSO: 060.009.693/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 038/2015. ESPÉCIE:
Ata de Registro de Preços n° 038/2015A -SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 26.921.908/0002-02. OBJETO: Aquisição de medicamentos.
ITEM ADJUDICADO: 08. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 2.137,50. DATA DAASSINATURA:
17/04/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria
de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa INDIARA SILVA FERREIRA.
TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.
PROCESSO: 060.009.693/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 038/2015. ESPÉCIE:
Ata de Registro de Preços n° 038/2015C -SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e empresa PRIME PHARMA MEDICAMENTOS LTDA-ME, CNPJ nº 19.408.937/0001-29. OBJETO: Aquisição de medicamentos. ITEM ADJUDICADO:
01 e 06. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 827.894,20. DATA DA ASSINATURA: 13/04/2015.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado
de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa MARIA EUNICE CAIXETA BARBOSA.
TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.
PROCESSO: 060.009.825/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 045/2015. ESPÉCIE:
Ata de Registro de Preços n° 045/2015B -SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, empresa HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 26.921.908/0002-02. OBJETO: Aquisição de medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 08, 11 e 12. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 1.533.193,5760.
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DATA DA ASSINATURA: 17/04/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação.
SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa
INDIARA SILVA FERREIRA. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e
ALDA SOUZA RODRIGUES.
PROCESSO: 060.009.696/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 046/2015. ESPÉCIE:
Ata de Registro de Preços n° 046/2015A -SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e empresa DHOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ nº 08.076.127/0006-00. OBJETO: Aquisição de
medicamentos. ITENS ADJUDICADOS: 04 e 05. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 922.107,96.
DATA DA ASSINATURA: 17/04/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação.
SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa
ROSELEI KRASNIEVICZ. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA
SOUZA RODRIGUES.
PROCESSO: 060.009.696/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 046/2015. ESPÉCIE:
Ata de Registro de Preços n° 046/2015B-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e empresa HOSFPAR INDUSTRIA E COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 26.921.908/0002-02. OBJETO: Aquisição de
medicamentos. ITEM ADJUDICADO: 01, 03 e 06. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 2.308.431,96.
DATA DA ASSINATURA: 17/04/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação.
SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa
TOMAS DE OLIVEIRA MENDES. TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO
e ALDA SOUZA RODRIGUES.
PROCESSO: 060.011.118/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 052/2015. ESPÉCIE:
Ata de Registro de Preços n° 052/2015B -SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, empresa CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0001-51. OBJETO: Aquisição de medicamentos. ITEM
ADJUDICADO: 05. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 24.225,00. DATA DA ASSINATURA:
17/04/2015. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de
Estado de Saúde, JOÃO BATISTA DE SOUSA; pela Empresa ALESSANDRO ROTOLI CAMARGO.
TESTEMUNHAS: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e ALDA SOUZA RODRIGUES.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE CONVOCAÇÃO
A 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 01 de setembro de 2005, publicada no DODF nº. 169, de 05 de setembro de 2005, CONVOCA as empresas abaixo relacionadas,
sob pena de 031 e 090/2015 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 n° 031/2015, Processo n° 060.008.053/2014: FARMACE INDUSTRIA QUIMICO
FARMACEUTICA LTDA.; HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.;
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.; MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI.;
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.;
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A.
2)
Ata n° 090/2015, Processo n° 060.008.320/2014: HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
MARCELLO NOBREGA DE MIRANDA LOPES
Subsecretário
CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 130/2015
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo (atadura de crepom, curativos diversos, gaze estéril, esparadrapo e fita cirúrgica) para atender as necessidades da Secretaria de
Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo nº:
060.012.366/2014. Total de 16 itens. Valor Estimado: R$ 20.673.911,5344. Edital: 20/04/2015 de 8h
às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 20/04/2015 às 8h e abertura das Propostas:
04/05/2015 às 08h30m no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus,
no site ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte
– Bloco “A”, 1° andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.
CERIZE HELENA SOUZA SALES
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 131/2015
Objeto: Registro de Preços para aquisição de Copos adequados para distribuição de Leite Humano
ordenhado pasteurizado na Rede de Bancos de Leite Humano da Secretaria de Estado de Saúde do DF,
conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo nº: 060.008.050/2014.
Total de 01 item. Valor Estimado: R$ 360.000,00. Edital: 20/04/2015 de 8h às 12h e de 14h às 17h.
Entrega das Propostas: a partir de 20/04/2015 às 8h e abertura das Propostas: 04/05/2015 às 14h no
site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no
endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1° andar,
sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.
CERIZE HELENA SOUZA SALES
Pregoeira
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PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 132/2015
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Lanceta para punção capilar com a finalidade de
realização de testes de glicemia capilar, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo
I do Edital. Processo nº: 060.008.055/2014. Total de 01 item. Valor Estimado: R$ 442.800,00. Edital:
20/04/2015 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 20/04/2015 às 8h e abertura
das Propostas: 04/05/2015 às 08h no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado
sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/
nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1° andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770200, Brasília/DF.
PRISCILLA MOREIRA FALCÃO
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 133/2015
Objeto: Registro de Preços, válido pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de medicamentos
pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme especificações e quantitativos constantes
no Anexo I do Edital. Processo nº: 060.012.125/2013. Total de 03 itens. Valor Estimado: R$ 17.439,00.
Edital: 20/04/2015 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 20/04/2015 às 8h
e abertura das Propostas: 04/05/2015 às 09h no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se
disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte –
Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1° andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES,
CEP 70770-200, Brasília/DF.
PRISCILLA MOREIRA FALCÃO
Pregoeira
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 120/2015
Objeto: Registro de Preços, válido pelo prazo de 12 meses, para eventual aquisição de medicamentos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme especificações e quantitativos
constantes no Anexo I do Edital. Processo nº: 060.000527/2015. Total de 07 itens. Valor Estimado:
R$ 8.262.173,45. Edital: 20/04/2015 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir
de 20/04/2015 às 8h e abertura das Propostas: 04/05/2015 às 10h no site www.comprasnet.gov.br.
O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de
Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1° andar, sala 83/124, Central de
Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.
CERIZE HELENA SOUSA SALES
Pregoeira
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 67/2015
A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal comunica
que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 67/2015, sagraram-se vencedoras as empresas (empresa, item e
valor unitário): SOVEREIGN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA, CNPJ:
00.935.689/0002-27, 01 (R$ 521,00), 02 (R$ 460,00), 09 (R$ 189,00) e 13 (R$ 159,00); COMLAB PARTES E SERVICOS LTDA – ME, CNPJ: 04.186.630/0001-53, 07 (R$ 85,05) e 11 (R$ 251,00); CAMP
LAB 2005 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO, CNPJ: 07.253.912/0001-14,
04 (R$ 274,00), 05 (R$ 316,89), 06 (R$ 256,99), 10 (R$ 369,89) e 12 (R$ 1.368,63); CONCEITUAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS, CNPJ: 12.349.852/0001-78, 03 (R$
420,00) e 08 (R$280,00), perfazendo o valor total licitado de R$ 99.558,00.
CERIZE HELENA SOUSA SALES

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 11/2015
Processo: 080.002343/2015 - Partes: SEDF X SOCIEDADE DO AMOR EM AÇÃO - CNPJ:
02.572.733/0001-26 - Assinatura: 01/04/2015- Vigência: de 01/04/2015 até 31/12/2015 – Valor do
Convênio R$ 649.152,00 (seiscentos e quarenta e nove mil e cento e cinquenta e dois reais) Objeto:
O Convênio tem por objeto o implemento de ação conjunta entre os partícipes para gestão do Centro
de Educação de Primeira Infância – CEPI Ipê Amarelo, atendimento de 112 crianças na faixa etária
de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, na Educação Infantil – Primeira Etapa da Educação Básica em
jornada de tempo integral. Assinantes: p/ SEDF: JÚLIO GREGÓRIO FILHO – CPF: 144.516.97115 - p/ SOCIEDADE DO AMOR EM AÇÃO: Luiz Eloi Veloso – CPF: 020.277.201-20.
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 12/2015
Processo: 080.002179/2015 - Partes: SEDF X ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA CNPJ: 00.574.806/0001-93- Assinatura: 01/04/2015- Vigência: de 01/04/2015 até 31/12/2015 – Valor
do Convênio R$ 649.152,00 (seiscentos e quarenta e nove mil e cento e cinquenta e dois reais) Objeto:
O Convênio tem por objeto o implemento de ação conjunta entre os partícipes para gestão do Centro de
Educação de Primeira Infância – CEPI Estrela do Cerrado, atendimento de 112 crianças na faixa etária
de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade, na Educação Infantil – Primeira Etapa da Educação Básica em
jornada de tempo integral. Assinantes: p/ SEDF: JÚLIO GREGÓRIO FILHO – CPF: 144.516.971-15 - p/
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EVANGÉLICA: MARIA MARTA XAVIER – CPF: 416.979.441-91.
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DO CONVÊNIO Nº 17/2014
Processo: 080.002.973/2014 - Partes: SEDF X INSTITUTO DE PROMOÇÃO À CIDADANIA
– PRÓ-CIDADÃO - CNPJ: 00.394.676/0001-07 - Assinatura: 31/03/2015- Vigência: 31/03/2015
– Objeto: O presente Termo objetiva a rescisão amigável do Convênio nº 17/2014 celebrado
em 01/05/2014 e 1º Termo Aditivo celebrado em 30/12/2014, entre a SEEDF e o INSTITUTO
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DE PROMOÇÃO À CIDADANIA – PRÓ-CIDADÃO, com prazo de vigência previsto até
31/12/2015, que tem por objeto a ação conjunta entre o CONCEDENTE e CONVENENTE para
gestão dos Centros de Educação de Primeira Infância – CEPI Estrela do Cerrado e CEPI Ipê
Amarelo, localizados na QNP 28, AE e QNP 05, lote A, destinados ao atendimento a Crianças de
0 (zero) a 5 (cinco) anos.Assinantes: p/ SEDF: JÚLIO GREGÓRIO FILHO – CPF: 144.516.97115 - p/ INSTITUTO DE PROMOÇÃO À CIDADANIA – PRÓ-CIDADÃO: Rosália Santana
Barros de Souza – CPF: 477.664.921-72.

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2015
O METRÔ-DF, através da Pregoeira, torna pública a licitação para aquisição de ventiladores
de parede e de coluna, processo nº. 097.000.352/2015, no valor estimado de R$ 22.135,00.
PT 26.453.6216.2756.6136 , ND 44.90.52, Fonte 220. Data e horário para recebimento
das propostas: até 9:00 do dia 05 de maio de 2015. O respectivo Edital poderá ser retirado
nos endereços eletrônicos www.metro.df.gov.br e www.licitacoes-e.com.br, mediante pré-cadastro realizado neste último para participação da licitação. Os interessados deverão
dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto às agências do Banco do
Brasil S.A., sediadas no país.
POLIANA DA SILVA ROCHA

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
AVISO DE REQUERIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TORNA PÚBLICO que requereu ao Instituto
do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM
a Licença de Instalação, para a atividade de regularização de parcelamento urbano de solo
denominado Setor Habitacional Jardim Botânico Etapa IV (Condomínio Solar de Brasília
Quadras 01, 02 e parte da 03), localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA
XXVII, processo n° 191.000.834/1996.
Brasília/DF, 16 de abril de 2015.
ALEXANDRE NAVARRO GARCIA
Presidente
O PREGOEIRO DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA no uso das atribuições que
lhe confere a Portaria nº 75/2015-PRESI, comunica a realização do seguinte certame:
Processo:
111.000.609/2014
Modalidade/número:
Pregão Eletrônico nº 11/2015.
Tipo:
Menor Preço por Lote
Objeto:
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
contínuos de Vigilância e Segurança, em postos noturnos e
diurnos, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais e
equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços de
acordo com o Projeto Básico, bem como a contratação de empresa
especializada em prestação de serviços de Brigada de Incêndio,
nas atividades de prevenção e combate a incêndio, controle do
pânico e primeiros socorros, fornecendo os materiais necessários
ao funcionamento dos trabalhos, nos termos do Projeto Básico
constante do Processo nº 111.000.609/2014.
Valor estimado (R$):
R$ 10.415.636,04
Dotação Orçamentária:
1. Programa de Trabalho 23.122.6004.8517.9763 – Manutenção
de Serviços Administrativos Gerais da Companhia Imobiliária
de Brasília, Elemento 3390.37 – Locação de Mão-de-Obra,
Subelemento 00 – Locação de Mão-de-Obra.
2. Programa de Trabalho 23.122.6230.2396.5285 – Conservação do Patrimônio Público do Distrito Federal, Elemento
3390.37 – Locação de Mão-de-Obra, Subelemento 00 – Locação
de Mão-de-Obra.
3. Programa de Trabalho 23.122.6004.2990.3873 – Manutenção dos Bens Imóveis da Companhia Imobiliária de Brasília,
Elemento 3390.37 – Locação de Mão-de-Obra, Subelemento
00 – Locação de Mão-de-Obra.
Data/hora de abertura:
05/05/2015 às 10:00 horas.
Prazo de Vigência:
12 (doze) meses.
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.
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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, 16 de abril de 2015.
GLAUBER TEODORO FARIA
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO
E DO EMPREENDEDORISMO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 06/2014
Processo: 427.000.072/2014. Partes: SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO e MARCO ANTONIO MODESTO FILHO. Objeto: 1) O presente Termo Aditivo
objetiva alterar o nome da parte contratada, em virtude da venda do imóvel, no caso a Empresa MARKIMOB – MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA, à Empresa POSTO SOBRADINHO LTDA, inscrito no
CNPJ nº 08.879.783/0001-37, conforme Compra e Venda – Prenotação nº 173.223, de 07/01/2015 – Pela
escritura pública de 05/01/2015, lavrada as fls. 160 a 161, do Livro 3737-E, do 1º Ofício de Notas e
Protesto de Brasília. 2) Alterar a Cláusula Primeira, de acordo com o Decreto nº 36.236/2015, publicado
no DODF n° 01 de 01 de janeiro de 2015, que passa a ter a seguinte redação: O Distrito Federal, por
meio da SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO – SETRAB,
representado por Georges Michel Sobrinho, na qualidade de Secretário, com delegação de competência
prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federa, doravante
denominado LOCATÁRIA de um lado, e de outro a Empresa POSTO SOBRADINHO LTDA, doravante
denominada LOCADORA, CNPJ nº 08.879.783/0001-37, com sede na SAI P/ Posto de Gasolina Lote
04 Sobradinho, Distrito Federal, Brasília-DF, CEP: 70.070-043 representada por MARCO ANTONIO
MODESTO FILHO, RG: 2.106.598 SSP/DF, CPF: 721.757.611-34, na qualidade de Sócio. 3) Alterar
a Cláusula Quarta – DO Valor, item 4.1, que passa a ter a seguinte redação: “O aluguel mensal de R$
78.000,00 (setenta e oito mil reais) passa a ter o valor de R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos
reais), ficando reduzido o saldo remanescente do contrato em 20% (vinte por cento), referente às faturas
dos meses de fevereiro a abril de 2015, fruto de renegociação entre as partes para atender ao disposto
§1º do art. 2º do Decreto Distrital nº 36.246/2015”.
4) Alterar a Cláusula Quarta - Do Valor, item4.2, que passa a ter a seguinte redação: Os contratos celebrados com prazo de vigência superior a 12 (doze) meses poderão ter seus valores,
anualmente, reajustados pelo IPCA, ou na sua extinção, por outro índice que venha a ser fixado
de acordo com os dispositivos leais vigentes. Data da assinatura: 16 de abril de 2015. Partes:
Pela SETRAB, Georges Michel Sobrinho e pela Contratada, Marco Antonio Modesto Filho.

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA
PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Processo: 053.002.330/2014. O Diretor de Contratações e Aquisições do Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal (CBMDF) no uso das atribuições conferidas pelo art. 33 do Decreto
nº 7.163 de 29/04/2010, em conformidade com o disposto no subitem 13.4 c/c o subitem 8.1.1.
do Edital do Pregão Eletrônico nº 039/2014 – CBMDF, com o previsto no Decreto nº 26.851, de
30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006 e suas alterações e, em cumprimento da
Decisão nº 22/2014 – Plenário do TCDF, resolve: APLICAR a penalidade de suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo período de 30
(trinta) dias à Empresa PHARMEDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA - ME,
CNPJ nº 10.461.807/0001-85, por não ter apresentado os documentos de habilitação no prazo
previsto no Edital de Pregão Eletrônico nº 039/2014 – CBMDF.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE
PROCESSO: 053.002.683/2014-CBMDF. O Diretor de Contratações e Aquisições do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) no uso das atribuições conferidas pelo art. 33 do Decreto nº
7.163 de 29/04/2010, em conformidade com o disposto no subitem 13.4 c/c o subitem 8.1.1. do Edital do
Pregão Eletrônico nº 030/2014 – CBMDF, com o previsto no Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006 e suas alterações, resolve: APLICAR a penalidade de suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo período
de 30 (trinta) dias à Empresa GASWIDE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,
CNPJ nº 07.847.504/0001-90, por não ter apresentado os documentos de habilitação no prazo previsto
no Edital de Pregão Eletrônico nº 030/2014 – CBMDF. Jorge Martins Rodrigues de Oliveira – Diretor.
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
RECONHECIMENTOS DE DÍVIDA
Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Fazendo uso das atribuições que me conferem os incisos
I, II e VI do art. 32 do Decreto Federal nº 7.163, de 29 abr. 2010, e considerando o art. 37, da Lei nº
4.320, de 17 mar. 1964, e o art. 22 do Decreto nº 93.872, de 23 dez. 1986, combinado com o Decreto nº
35.073, de 13 jan. 2014, com o Decreto 36.243, de 2 jan. 2015, e com base na documentação constante
dos autos do processo nº 053.000265/2014; RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R$ 3.456,35 (três
mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), em favor da empresa Reimaq As-
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sistência Técnica de Duplicadores Ltda, referente a serviços prestados e não pagos no exercício anterior,
a ser custeada com recursos da Fonte 100 do Fundo Constitucional do Distrito Federal, programa de
trabalho 28.845.0903.00NR.0053, natureza de despesa 3.3.90.92 (Despesa de Exercício Anterior do
orçamento do CBMDF), não sendo paga à época devido a ocorrência de erro na projeção de gastos para
pagamentos de notas fiscais até o final do exercício. A presente despesa foi submetida e devidamente
autorizada pela GOVERNANÇA-DF, conforme Ofício n° 441/2015 e demais documentos acostados
às folhas 305/306 dos autos do processo administrativo. Ressalta-se que existia cobertura contratual no
período da despesa. Determino a emissão de Nota de Empenho de natureza ordinário e consequente
liquidação e pagamento da despesa. CARLOS EMILSON FERREIRA DOS SANTOS.
Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Fazendo uso das atribuições que me conferem os incisos
I, II e VI do art. 32 do Decreto Federal nº 7.163, de 29 abr. 2010, e considerando o art. 37, da Lei nº
4.320, de 17 mar. 1964, e o art. 22 do Decreto nº 93.872, de 23 dez. 1986, combinado com o Decreto nº
35.073, de 13 jan. 2014, com o Decreto 36.243, de 2 jan. 2015, e com base na documentação constante
dos autos do processo nº 053.000266/2014; RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R$ 4.298,26 (quatro
mil, duzentos e noventa e oito reais e vinte e seis centavos), em favor da empresa Reimaq Assistência
Técnica de Duplicadores Ltda, referente a serviços prestados e não pagos no exercício anterior, a ser
custeada com recursos da Fonte 100 do Fundo Constitucional do Distrito Federal, programa de trabalho
28.845.0903.00NR.0053, natureza de despesa 3.3.90.92 (Despesa de Exercício Anterior do orçamento do
CBMDF), não sendo pago à época tendo em vista a impossibilidade de pagamento por insuficiência de
saldo da Nota de Empenho devido a ocorrência de erro na projeção de gastos para pagamentos de notas
fiscais até o final do exercício e ainda, a presente despesa foi submetida e devidamente autorizada pela
GOVERNANÇA-DF, conforme Manifestação n° 22/2015 e demais documentos acostados às folhas
578/580 dos autos do processo administrativos. Ressalta-se que existia cobertura contratual no período
da despesa. Determino a emissão de Nota de Empenho de natureza ordinário e consequente liquidação
e pagamento da despesa. CARLOS EMILSON FERREIRA DOS SANTOS.
Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Fazendo uso das atribuições que me conferem os incisos
I, II e VI do art. 32 do Decreto Federal nº 7.163, de 29 abr. 2010, e considerando o art. 37, da Lei nº 4.320,
de 17 mar. 1964, e o art. 22 do Decreto nº 93.872, de 23 dez. 1986, combinado com o Decreto nº 35.073, de
13 jan. 2014, com o Decreto 36.243, de 2 jan. 2015, e com base na documentação constante dos autos do
processo nº 053.001314/2014; RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R$ 4.276,62 (quatro mil, duzentos e
setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), em favor da empresa Wilamy Valadares de Castro Eireli-ME,
referente ao fornecimento de peças no exercício anterior, a ser custeada com recursos da Fonte 100 do Fundo
Constitucional do Distrito Federal, programa de trabalho 28.845.0903.00NR.0053, natureza de despesa
3.3.90.92 (Despesa de Exercício Anterior do orçamento do CBMDF), não sendo paga à época tendo em
vista a impossibilidade de pagamento, devido à ocorrência de erro na projeção de gastos para pagamentos
de notas fiscais até o final do exercício e ainda, a presente despesa foi submetida e devidamente autorizada
pela GOVERNANÇA-DF, conforme Manifestação n° 26/2015 e demais documentos acostados às folhas
935/937 dos autos do processo administrativos. Ressalta-se que existia cobertura contratual no período
da despesa. Determino a emissão de Nota de Empenho de natureza ordinário e consequente liquidação e
pagamento da despesa. CARLOS EMILSON FERREIRA DOS SANTOS.
Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Fazendo uso das atribuições que me conferem os incisos
I, II e VI do art. 32 do Decreto Federal nº 7.163, de 29 abr. 2010, e considerando o art. 37, da Lei nº
4.320, de 17 mar. 1964, e o art. 22 do Decreto nº 93.872, de 23 dez. 1986, combinado com o Decreto nº
35.073, de 13 jan. 2014, com o Decreto 36.243, de 2 jan. 2015, e com base na documentação constante
dos autos do processo nº 053.000001/2015; RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R$ 7.939,80 (sete
mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta centavos), em favor da empresa Seguradora Líder do Consórcios do Seguro DPVAT S/A, referente ao seguro obrigatório DPVAT/2014, e ainda alguns de 2012
e 2013, das viaturas do CBMDF , a ser custeada com recursos da Fonte 100 do Fundo Constitucional
do Distrito Federal, programa de trabalho 28.845.0903.00NR.0053, natureza de despesa 3.3.90.92
(Despesa de Exercício Anterior do orçamento do CBMDF), não sendo paga à época tendo em vista a
impossibilidade de pagamento por insuficiência de saldo da Nota de Empenho devido a ocorrência de
erro na projeção de gastos para pagamentos de borderôs até o final do exercício de 2014. A presente
despesa foi submetida e devidamente autorizada pela GOVERNANÇA-DF, conforme Manifestação
n° 23/2015 e demais documentos acostados às folhas 89/91 dos autos do processo administrativo. Determino a emissão de Nota de Empenho de natureza ordinário e consequente liquidação e pagamento
da despesa. CARLOS EMILSON FERREIRA DOS SANTOS.

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
DIVISÃO DE CONTROLE DE ARMAS, MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS
LICENÇA PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIFÍCIOS
PIROTÉCNICOS Nº 3/2015-DAME/PCDF
A DIRETORA DA DIVISÃO DE CONTROLE DE ARMAS, MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS, no
uso de suas atribuições legais previstas no Art. 6º da Portaria Nº 111, de 18 de dezembro de 2002, da
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal e à luz do constante no Dossiê nº 11/2015,
RESOLVE: CONCEDER LICENÇA PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO
E ARTIFÍCIOS PIROTÉCNICOS, no varejo, à empresa ALEXANDRE NASCIMENTO ME, inscrita
no CNPJ/MF e CF/DF respectivamente sob os números 38.007.548/0001-36 e 07.305.433/001-25,
localizada na EQNL 09/11, Bloco C, Loja 03 Taguatinga Norte, Brasília/DF, fone 61-3336.2400, onde
poderá comercializar, expor à venda ou armazenar a quantidade máxima de fogos de artifício e artifícios
pirotécnicos a seguir discriminada, conforme Parecer Técnico Nº 0378/2015 - NH/DESEG/CBMDF,
enquanto forem observadas as leis e regulamentos que regem a matéria, sob a fiscalização da Divisão de
Controle de Armas, Munições e Explosivos – DAME: 85,32 kg (oitenta e cinco quilogramas e trinta e
dois gramas) de massa explosiva de fogos de artifício e artifícios pirotécnicos. Esta LICENÇA é válida
por 02 (dois) anos, a contar de sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal.
Brasília/DF, 14 de abril de 2015.
CHRISTIANNI VIEGAS ZAGO
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DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATOS DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Partes: DETRAN-DF e a empresa TURBOMECA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Processo: 055.035.756/2012 – Aditamento n°14/2015. Objeto: O presente
Aditamento tem por objeto prorrogar por mais 12 (doze) meses, a contar de 19.03.2015,
o prazo de vigência do Contrato n.° 003/2014, cujo escopo é a prestação de serviços de
manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e suprimentos para o motor
a reação modelo Arriel 1D1, conforme anexo A, que equipa a aeronave de asas rotativas
do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF, incluindo o transporte
segurado do motor, componentes e acessórios, serviços de revisão geral, reparo com aplicação de peças e/ou substituição integral das sub-partes por reposição padrão por meio
de um contrato de manutenção por hora de voo SBH ( Support by the Hour).Alterar a
redação do item 4.10.1 para o seguinte texto, conforme determinação do art. 4º, Decreto
Distrital nº. 36.246, de 02 de janeiro de 2015: Se houver prorrogação do contrato, este
poderá ter seus valores anualmente reajustados por índice adotado em lei, ou na falta de
previsão específica, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE,
devendo a contratada para tanto, apresentar Planilha de Custos e Formação de Preços,
com demonstração analítica que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção.
Fica garantido o direito ao Reajuste Contratual, a ser analisado posteriormente. Dotação
Orçamentária: fonte 237; função 06; Subfunção 181; Programa 6215; Meta 2541; Subtítulo
0022; Elemento de Despesa 339030/339039. Data da assinatura: 19 de março de 2015–
Assinam: Jayme Amorim de Sousa e François Haas.
Partes: DETRAN-DF e a empresa FIVE ACTS COMÉRCIO, ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SISTEMAS LTDA. Processo: 055.035.756/2012 – Aditamento
n°232015. Objeto: O presente Aditamento tem por objeto prorrogar por mais 12 (doze) meses,
a contar de 03.04.2014, de acordo com as autorização do Sr. Diretor-Geral constante dos autos,
o prazo de vigência do Contrato n.º 10/2013, que tem por objeto a contratação de empresa para
fornecimento de solução de Data Discovery In-Memory, abrangendo a prestação de serviços
de implantação, suporte operacional, treinamento e consultoria técnica. Dotação Orçamentária:
fonte 220; função 06; Subfunção 126; Programa 6008; Meta 2557; Subtítulo 2564; Elemento de
Despesa 339039. Data da assinatura: 03 de abril de 2015– Assinam: Jayme Amorim de Sousa
e Paulo Sérgio Holanda Araújo.
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 01, DE 13 DE ABRIL DE 2015
A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, instituída pelo Diretor-Geral interino, do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, conforme
Portaria nº 31, de 29/01/2013, publicada no DODF nº 29, de 06/02/2013 à página nº 84, e Portaria
nº 72, de 06/03/2013, publicada no DODF nº 49, de 08/03/2013 à página nº 42, reinstaurada
pela Portaria nº 067, de 02/03/2015, publicada no DODF nº 47, de 09/03/2015, à página 53,
nos termos do que dispõe o artigo nº 225 da Lei Complementar nº 840/2011 e, considerando o
constante no Processo nº. 055-002931/2013, RESOLVE:
Art. 1º Na forma do artigo 238 § 3º da Lei Complementar nº 840/2011, NOTIFICAR
e CITAR, pelo presente EDITAL, o ex-servidor ÍTALO LUIS DA SILVA, matrícula nº
86.602-4, que se acha em lugar incerto e não sabido, para comparecer perante esta Comissão, que funciona na sala da Corregedoria, situada no SIG AE nº 02, Taguatinga-DF, a fim
de prestar declarações e acompanhar o feito como acusado das possíveis irregularidades
a que alude o Processo nº 055.010499/2010, o qual originou a instauração do Processo
Administrativo Disciplinar nº 055.002931/2013.
Art. 2º Informo ainda que fica o ex-servidor Notificado de que, convocado pelo presente EDITAL, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação, se não comparecer, os trabalhos
da presente Comissão seguirão sem a sua presença.
GIZILENE RIBEIRO DE ALMEIDA

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014
Comunicamos aos interessados no Pregão Eletrônico nº 048/2014 - ASCAL/PRES, para
formação de registro de preços, destinado a aquisição e instalação de cercas e alambrados,
a serem instalados em diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, que o mesmo
fica revogado por Conveniência Administrativa, conforme fundamentado nos autos do
processo nº 112.001.165/2014. Para maiores informações ligar para o telefax (0xx61)
3403-2321 ou (0xx61) 3403-2322.
Brasília/DF, 17 de abril de 2015.
FERNANDO MORAIS
Chefe da ASCAL/PRES
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COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB
CNPJ: 00.070.698/0001-11
Setor de Indústria e Abastecimento -SIA - Setor de Áreas Públicas, Lote C
CEP: 71.215-902 - Brasília - DF - Telefones: 3465 9604 e 3465 9602

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2014
MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores e Senhoras Acionistas,
Em conformidade com a legislação em vigor e com as disposições estatutárias, apresentamos
o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Companhia
Energética de Brasília – CEB e os pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho
Fiscal, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014.
Registre-se que os signatários das Demonstrações Financeiras e demais peças, relativas ao
exercício de 2014, assumiram a gestão da CEB em 07 de janeiro de 2015, portanto, tais demonstrativos foram encerrados ainda sob a orientação da Administração que deixou a Companhia em 06 de janeiro de 2015.
O ano de 2014 foi um período de desafios e oportunidades para a Companhia. Seu principal
desafio foi o de dar início ao processo de recuperação, em termos financeiros e de qualidade
de serviços, da sua subsidiária integral, a CEB Distribuição S.A., que atende, em serviços de
energia elétrica, uma população de 2,570 milhões de habitantes, distribuída em uma área de
concessão de 5.779 Km2.
Nesse sentido, a Distribuidora realizou o equivalente a R$ 80,18 milhões de investimentos,
aplicados em um conjunto de obras no sistema de distribuição, em alta e média tensões,
que objetivaram, basicamente, a melhoria da qualidade do fornecimento de energia elétrica.
Particularmente, vale destacar a conclusão dos investimentos destinados à região central de
Brasília, para atendimento das elevadas exigências dos organizadores da Copa do Mundo.
É importante destacar que tais iniciativas já repercutiram favoravelmente nos índices de qualidade dos serviços prestados. O DEC (Duração Equivalente de Interrupção Por Unidade
Consumidora) apurado em 2013 foi de 17,67 horas, enquanto no exercício de 2014 foi registrado 15,88 horas. Por sua vez, o FEC (Frequência Equivalente de Interrupção Por Unidade
Consumidora) evoluiu de 15,68 interrupções para 11,86 interrupções, nos mesmos períodos,
respectivamente.
Foram também enfrentados os problemas comuns ao setor elétrico brasileiro: reservatórios
das hidroelétricas com níveis baixos, elevação abrupta dos custos da compra de energia, além
da restrição e elevação dos custos de empréstimos e financiamentos, entre outros.
Apesar desse ambiente vivido pelo setor elétrico, a Companhia, não obstante as suas dificuldades, não mediu esforços para buscar o melhor desempenho. O EBITDA consolidado, em
2014, alcançou R$ 71.658 mil, influenciado por ajustes pontuais e não recorrentes. Em 2013,
esse agregado atingiu R$ 8.657 mil.
Dessa forma, as condições de contorno que se apresentam exigem que o exercício de 2015
seja um período de ajustes importantes, principalmente na subsidiária integral CEB Distribuição S.A., para fundamentar perspectivas mais positivas de melhor desempenho. Nesse
aspecto, cabe enfatizar que o setor elétrico brasileiro como um todo vem adotando medidas
importantes que, certamente, darão mais consistência empresarial às distribuidoras ao longo
do presente exercício.
No âmbito das empresas controladas e coligadas da Companhia as adequações já começaram.
Várias medidas de reduções de custos e despesas já estão sendo implantadas, com ênfase para
as contas do chamado PMSO (Pessoal, Materiais, Serviços de Terceiros e Outros), bem como
ações direcionadas para a melhoria das receitas, por meio da diminuição de perdas e busca
de novas receitas, notadamente através de uma melhor exploração da capacidade instalada.
Para 2015, o objetivo precípuo será, então, o de interrompermos o ciclo de resultados negativos observados nos últimos anos, para alcançarmos uma trajetória que assegure desempenhos
positivos, criando, assim, as condições imprescindíveis para a promoção do crescimento e
desenvolvimento da Companhia.
Sob a ótica regulatória, o evento mais relevante que se aproxima diz respeito à prorrogação da
atual concessão da Distribuidora, que se encerra em 07 de julho de 2015. Para assegurarmos
êxito nesse processo, a CEB Distribuição S.A. já iniciou um amplo e consequente programa
de ajustes internos, para que tudo ocorra de forma normal e sem sobressaltos.
Ainda sobre o tema da regulação, destaque-se que a CEB Distribuição S.A. participou, ativamente, no âmbito das entidades representativas do setor, para efetivar a Recomposição
Tarifária Extraordinária – RTE, compondo as iniciativas que resultaram no reajuste de 24,14
% das tarifas de energia elétrica dos consumidores do Distrito Federal, que começaram a ser
aplicadas a partir de 1º de março de 2015.

O reajuste autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, por meio da
RTE, teve como objetivo principal cobrir os custos já incorridos não cobertos pelos reajustes
de tarifas ordinários, tais como os impactos decorrentes do aumento do valor da compra de
energia; a compensação da elevação da tarifa de Itaipu Binacional (corrigida pelo dólar); e a
recomposição da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).
Esse instrumento (RTE) é previsto nos contratos de concessão das distribuidoras e permite
que a Agência Reguladora revise as tarifas, a fim de manter o equilíbrio econômico-financeiro
dos contratos, quando da ocorrência de alterações significativas nos custos das distribuidoras.
A título de exemplo, a energia comprada de Itaipu Binacional de forma obrigatória pelas
concessionárias, sofreu um reajuste, em janeiro de 2015, de 46,14%.
A ANEEL também reajustou os valores do mecanismo das bandeiras tarifárias que foram
adotadas no início do exercício. A energia sob a Bandeira Vermelha, vigente a partir de 1º de
março de 2015, por exemplo, passou de R$ 3,00/100KWh para R$ 5,50/100KWh.
Assim, para 2015, a expectativa é de um avanço substancial no desempenho global da CEB.
Para tanto, estamos executando um meticuloso plano de reestruturação que envolve três fases
básicas: austeridade e transparência; ajustes estruturais; e busca incessante de resultados favoráveis nas várias empresas controladas e coligadas que integram a Companhia.
Finalmente, a Companhia Energética de Brasília – CEB agradece aos seus clientes, fornecedores, acionistas, colaboradores e à população do Distrito Federal, pela confiança depositada
em sua gestão, ao mesmo tempo em que reafirma seu compromisso inarredável de continuar
prestando os serviços de energia elétrica com qualidade e confiabilidade, tarifas justas, inovação tecnológica, ética e transparência.
CENÁRIO MACROECONÔMICO
Atividade Econômica
A desaceleração da economia brasileira é consequência de opções que se mostraram ineficientes após o período de valorização das commodities, assim como da falta de alternativa
de modelo de desenvolvimento econômico sustentável para o País. De fato, no passado, o
Brasil tornou-se muito dependente da exportação de certas commodities, tais como minério
de ferro e soja, situação favorável numa conjuntura de preços em alta, que, de certo tempo
para cá, alterou-se, uma vez que os preços baixaram, tendo como consequência, a revelação
das fragilidades da economia brasileira.
Nesse contexto, destaque-se que o crescimento baseado apenas no aumento do consumo foi
uma alternativa não sustentável, que vem perdendo força nos últimos anos, e que já repercute
negativamente nas vendas do varejo, que também apresenta desaceleração, ano após ano.
Assim, depois de um crescimento acanhado nos últimos anos, segundo estimativas da Fundação Getúlio Vargas – FGV, divulgadas em fevereiro de 2015, o PIB brasileiro, encerrará o
exercício de 2014 com um crescimento negativo de 0,1%, enquanto para 2015, haverá provável desempenho, também negativo, da ordem de 2%.
A consequência desse quadro foi a queda do PIB per capita, que chegou a alcançar um pico
de 12.530 dólares em 2011, devendo recuar para 10.763 dólares em 2014, representando uma
redução de 14%. Nos próximos dois anos, com a tendência à recessão ou de crescimento inferior à taxa de expansão demográfica, é provável que a renda per capita se reduza para 9.700
dólares em 2015, ensejando mais uma queda de 9,9%.
Portanto, reequilibrar as contas públicas do Brasil é uma tarefa urgente, que reclama um
programa de reforma que busque soluções de longo prazo para a economia brasileira. Um
novo ciclo de crescimento econômico dependerá de reformas que preconizem o aumento
de produtividade. Essa providência poderia iniciar um ciclo virtuoso de crescimento, muito
mais saudável, quando comparado com aquele experimentado em razão da valoração das
commodities.
Inflação
Com os gastos públicos descontrolados, além de outras condicionantes, a inflação, medida
pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA superou a meta do Banco Central, encerrando o exercício de 2014 com o percentual de 6,4% (muito próximo do teto superior da
meta), enquanto a estimativa para 2015 é da ordem de 7,7%.
Em 2014, para tentar controlar a inflação, evitando que houvesse ultrapassagem do teto da
meta, o governo conteve os preços administrados, como o de combustíveis, energia elétrica e
transporte público. Em decorrência dessa decisão, haverá realimentação da inflação. Note-se
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que os primeiros meses de 2015 já registram reajustes dos preços administrados, com repercussões significativas nos índices inflacionários.
Juros e Câmbio
A trajetória de aumento dos juros em 2014 que levou às maiores taxas do mundo (11,75% dos
juros básicos), além de prejudicar todo o processo de estímulo ao investimento, ainda provoca
um problema de difícil solução, que é relacionado com o câmbio.
Por outro lado, a retirada dos estímulos à economia pelo governo americano tende a colocar
o dólar em trajetória de valorização, fato que provocará aumento do dispêndio com as importações inevitáveis, pressionando a inflação. Por sua vez, os fluxos de investimentos, pela
mesma razão, estão se redirecionando das economias emergentes para a dos Estados Unidos.
Resta acompanhar o comportamento do câmbio em 2015 diante dessas componentes. Os
primeiros meses indicam apreciação do dólar em relação ao real, uma vez que no primeiro
trimestre, o dólar ultrapassou três reais. Há quem estime que tal comportamento persista ao
longo do exercício, acomodando-se, em algum momento, em um patamar superior ao praticado nos últimos anos.
Deficit
O Brasil sofre com o problema de ter um estado que gasta muito e de maneira ineficaz. A despesa primária da união cresceu, em relação ao PIB, de 17,4% em 2010, para 19,5% em 2014.
Além disso, a concessão de incentivos setoriais soma o equivalente a 10% do PIB.
As consequências desse modo de gestão tem sido um aumento do desequilíbrio das contas
públicas, provocando correspondente acréscimo da dívida do governo. O resultado nominal
em relação ao PIB foi um deficit 2,6% em 2011, e de 5,9% em 2014. Já a dívida bruta em
relação ao PIB, aumentou de 53,4% em 2010, para 61,7% em 2014.
Formação Bruta de Capital Fixo
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De fato, em 1993 foi obtida a concessão para exploração de gás canalizado no Distrito Federal, e em 1994, iniciou-se o processo de participação da Companhia em consórcios de geração
de energia elétrica por meio de aproveitamentos hidrelétricos.
Posteriormente, em atendimento ao disposto na Lei Nº 10.848, de 15 de março de 2004, e à
Resolução Autorizativa Nº 318/ANEEL, de 14 de janeiro de 2005, a CEB foi submetida, em
2006, à reestruturação societária. A concessão de distribuição de energia elétrica no Distrito
Federal foi vertida para a CEB Distribuição S.A., e as de geração para as empresas CEB Geração S.A. e CEB Participações S.A. – CEBPAR.
Dessa forma, a Companhia Energética de Brasília – CEB tornou-se controladora de empresas
no ramo de energia (geração, participações e distribuição de energia elétrica), tendo também
empresas coligadas e uma empresa ligada. As empresas controladas são as seguintes: CEB
Distribuição S.A., no ramo de distribuição de energia elétrica no Distrito Federal; CEB Geração S.A., geradora de energia elétrica; CEB Participações S.A., que detém participação
acionária e cota de outras empresas energéticas; CEB Lajeado S.A., que comercializa cota de
energia elétrica oriunda da Usina Luís Eduardo Magalhães; e Companhia Brasiliense de Gás
S.A. – CEBGAS, exploradora, com exclusividade, do serviço de distribuição e comercialização de gás natural no Distrito Federal. As empresas Corumbá Concessões S.A. e Energética
Corumbá III S.A. são geradoras de energia elétrica na condição de produtoras independentes,
a primeira, coligada, e a segunda, controlada em conjunto, enquanto a BSB Energética S.A.,
constituída com o fim de construir Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs, representa uma
empresa classificada como ligada, em função do baixo percentual de participação da CEB no
negócio (9%).
Organização Societária

O investimento em formação bruta de capital fixo depois de se aproximar de 20% do PIB
em 2010 vem decrescendo sistematicamente, de tal forma que em 2014, deverá se reduzir a
16,7%.
Em síntese, para o Brasil redimensionar a economia, o governo necessita realizar alguns
ajustes, principalmente na política fiscal, e superar os problemas que estão fragilizando o
ambiente econômico desde 2011, retomando, o quanto antes, o crescimento sustentável, para
não corrermos o risco da degradação dos avanços sociais conseguidos na década passada.
Reflexos do Contexto Econômico e Financeiro na CEB
A prática de juros básicos em patamares elevados aumenta os encargos das captações no mercado em geral, gerando despesas e resultados financeiros desconfortáveis para os contratantes
de empréstimos e financiamentos. No caso da Companhia Energética de Brasília – CEB, essa
assertiva não se aplica às empresas geradoras, posto que, em geral, estas foram construídas
com recursos próprios (casos da Usina Paranoá e da Usina de Queimado), ou já amortizaram
os financiamentos aplicados nas construções dos empreendimentos relacionados, exceto os
casos da Corumbá Concessões S.A. (Usina Corumbá IV), que realizou operação financeira
significativa em 2014, e da Energética Corumbá III S.A. (Usina Corumbá III), cujo financiamento foi amortizado em cerca de um terço (1/3) do montante original.
Ainda com relação às geradoras ou participações relacionadas com empreendimentos de
geração, verifica-se que esses negócios, em geral, apresentam equilíbrio financeiro, mesmo
diante da crise hídrica que foi aprofundada no exercício que se encerra, restando apenas a
atenção particular que deve ser dedicada à Corumbá Concessões S.A., que emitiu debêntures
em 2014, também para formação de caixa para esse fim.
O mesmo não pode ser dito com relação à CEB Distribuição S.A,. uma vez que a empresa
distribuidora apresenta uma estrutura de capital bastante desfavorável e tem requerido, frequentemente, capital de giro para continuidade de suas atividades.
Assim, no exercício de 2014, em função da acentuada necessidade de caixa provocada por
fatores exógenos, combinada com os altos custos das despesas operacionais (pessoal, materiais, serviços de terceiros e outros), a empresa foi submetida à necessidade de demandar
no mercado captações desfavoráveis, que em alguma medida, tende a acontecer também no
exercício de 2015.
Isso posto, restará à administração da Companhia Energética de Brasília – CEB e da CEB
Distribuição S.A., trabalhar no limite máximo de suas competências, para encontrar alternativas que possibilitem a superação das dificuldades que se anunciam, assegurando o início
de uma trajetória que permita o alcance de resultados favoráveis, assim como a melhoria da
gestão financeira.
PERFIL DA COMPANHIA
Companhia Energética de Brasília – CEB
A Companhia Energética de Brasília – CEB teve sua origem na Companhia de Eletricidade de
Brasília – CEB, criada em 16 de dezembro de 1968, que, por sua vez, teve sua origem a partir
do Departamento de Força e Luz, unidade administrativa da NOVACAP.
No início da década de noventa, a Companhia destinou investimentos em novos negócios e
mudou sua denominação para Companhia Energética de Brasília – CEB, de acordo com a Lei
N° 383, de 16 de dezembro de 1992.

Companhia Energética de Brasília – Consolidado (Em Números) – 2014/2013
2014
Econômico – Financeiro Consolidado – (R$ Mil)
Receita Operacional Bruta
2.839.685
Receita Operacional Líquida
2.122.783
Resultado Operacional Líquido Antes dos Tributos
8.440
EBITDA
71.658
LUCRO LÍQUIDO/PREJUÍZO CONSOLIDADO
(96.319)
Atribuído ao acionista controlador
(106.107)
Atribuído ao acionista não controlador
9.788
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
402.143
Fonte: Demonstrações Contábeis da Companhia Energética de Brasília – CEB

2013
2.211.541
1.608.673
(44.878)
8.657
(75.163)
(95.621)
20.458
542.764

A Companhia Energética de Brasília – CEB registrou prejuízo consolidado de R$ 96.319 mil
no exercício de 2014, que representa um aumento de 28,1% sobre o resultado negativo de
2013 (R$ 75.163 mil). Esse resultado foi fortemente impactado pelo aumento considerável do
Custo da Energia Comprada para Revenda, em função dos efeitos do risco hidrológico e do
custo variável das termelétricas contratadas em leilões por disponibilidade.
Do prejuízo total consolidado, R$ 106.107 mil foram atribuídos ao acionista controlador, e
um lucro de R$ 9.788 mil, foi atribuído aos acionistas não controladores.
O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) aumentou em
727,7% em 2014 (R$ 71.658 mil), quando comparado com os R$ 8.657 mil apurados em
2013. A margem EBITDA em 2014 foi de 3,40 pontos porcentuais, enquanto em 2013, foi
de 0,54%. O principal fator de contribuição para formação do EBITDA no exercício de 2014
foi o reconhecimento dos Ativos e Passivos Regulatórios e o reajuste tarifário ocorrido no 4º
trimestre do exercício, apesar do elevado Custo de Energia no período (R$ 1.390,8 milhões),
que representou um aumento de 47,5% em relação ao ano de 2013.
Outros eventos relevantes que repercutiram no EBITDA de forma negativa foram os seguintes: o reconhecimento pela Coligada Corumbá Concessões S.A de provisão para riscos de
natureza cível, devido à decisão arbitral favorável ao reclamante, o acionista Serveng Civilsan S.A. O valor provisionado foi de R$ 118,2 milhões, produzindo um impacto negativo na
Coligada de R$ 78,0 milhões. Deste total, R$ 35,5 milhões foram reconhecidos na CEB via
equivalência patrimonial; e a constituição de Estimativa de Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa relativa a créditos a receber do Governo do Distrito Federal, no montante de
R$ 47,7 milhões.
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GOVERNANÇA CORPORATIVA

alimentadas em 138 kV, 05 em 69 kV e 15 em 34,5 kV, perfazendo a capacidade instalada de
transformação total de 2.608 MVA.

Estrutura Societária
A Companhia Energética de Brasília – CEB é uma sociedade de economia mista, de capital
aberto, regida pela Lei das Sociedades Anônimas, tendo por órgão fiscalizador de suas ações
mercadológicas a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, desde seu registro na Entidade,
em 4 de julho de 1994.
Em atendimento à orientação da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo – BOVESPA, por
intermédio do Ofício Nº 041/2007 – SEO, de 15 de março de 2007, a CEB, após decisão tomada na 45ª Assembleia Geral Ordinária, agrupou suas ações, a partir de 18 de junho de 2007.
Dessa forma, foi adotada a cotação unitária, passando o seu capital social a ser representado por 9.183.458 ações escriturais, sem valor nominal, sendo 4.576.432 ações ordinárias,
1.313.002 ações preferenciais classe “A” e 3.294.024 ações preferenciais classe “B”.
Em 2014, o Capital Social da CEB, no montante de R$ 342.056.165,62 (trezentos e quarenta
e dois milhões, cinquenta e seis mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos),
apresentou a seguinte composição:
Ações Ordinárias
Quantidade
%
Distrito Federal – DF
4.088.677
89,34
Outros Acionistas
487.755
10,66
Total
4.576.432
100,00
Fonte: Composição Acionária em 31 de dezembro de 2014.
Acionistas
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Ações Preferenciais
Quantidade
%
2.265.601
49,18
2.341.425
50,82
4.607.026
100,00

Estrutura de Governança Corporativa
A Governança Corporativa da CEB é representada pelos relacionamentos da Administração, constituída pela Assembleia Geral de Acionistas, Conselho de Administração, Diretoria
e Conselho Fiscal.
Assembleia Geral de Acionistas
Além dos casos previstos em lei, a Assembleia Geral de Acionistas reúne-se, extraordinariamente e, em especial, com os objetivos de: proceder ao aumento do Capital Social; promover
operações de cisão, fusão, transformação ou incorporação; permutar ações ou outros valores
mobiliários; reformar o Estatuto Social e deliberar sobre outros assuntos que forem propostos
pelo Conselho de Administração ou pelo Conselho Fiscal.
Conselho de Administração
O Conselho de Administração é composto por nove membros, com reputação ilibada e idoneidade moral, eleitos pela Assembleia Geral, todos com prazo de gestão de dois anos, permitida a reeleição. Dentre os membros do Conselho, um será o Diretor-Presidente da CEB e
outro será um funcionário ativo da Companhia.
Diretoria
A Diretoria é um órgão executivo e constitui-se de um Diretor-Presidente e de três Diretores,
eleitos pelo Conselho de Administração, com mandato de 2 anos, que exercem suas funções
em regime de tempo integral, nas seguintes áreas de atividade: Presidência; Diretoria Técnica, Diretoria de Geração e Negócios e Diretoria Administrativo-Financeira e de Relações
com Investidores. As decisões regulamentares e estatutárias da Diretoria são tomadas em
reunião semanal e constituem o processo deliberativo em que as matérias de interesse de cada
Diretoria são submetidas.
Conselho Fiscal
O Conselho Fiscal compõe-se de membros efetivos e respectivos suplentes, residentes no
País, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral Ordinária – AGO para mandato de um
ano (compreendido entre as AGO’s), podendo ser reeleitos, observando-se os requisitos e
impedimentos fixados pela legislação vigente.
NEGÓCIOS DA COMPANHIA
DISTRIBUIÇÃO
CEB Distribuição S.A.
A CEB Distribuição S.A. é uma subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília –
CEB e tem por objeto a distribuição e comercialização de energia elétrica no Distrito Federal,
nos termos do Contrato de Concessão Nº 66/1999 – Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), ou em outras áreas do País, cuja concessão para exploração seja-lhe outorgada.
A Empresa foi criada pela Lei Distrital Nº 2.710, de 24 de maio de 2001, e constituída por intermédio de escritura pública de 20 de junho de 2005. A CEB Distribuição S.A. é uma sociedade de
economia mista, regida pela Lei das Sociedades Anônimas, e segue as orientações do Ministério
das Minas e Energia – MME e da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, órgão regulador da concessão. Seus ativos são resultantes da versão de parte do patrimônio da CEB, em função
da reestruturação societária realizada em 12 de janeiro de 2006, nos termos das Resoluções Nº
167/2001, Nº 593/2002 e Nº 22/2003 e da Resolução Autorizativa Nº 318/2005 da ANEEL.
A área de concessão da CEB Distribuição S.A., corresponde a 5.779 Km2 e abrange todo o
Distrito Federal, dividido em regiões administrativas, atendendo a 980.969 clientes.
O sistema de distribuição da Empresa, nas tensões entre 15 e 138 kV, encontra-se interligado
com o sistema supridor de FURNAS e constitui-se, atualmente, de 40 subestações, sendo 20

O suprimento de energia ao Distrito Federal é realizado, principalmente, por FURNAS, por
meio das Subestações Brasília Sul – 345/138 kV, Brasília Geral – 230/34,5 kV e Samambaia
– 345/138 kV, com capacidades de 900 MVA, 240 MVA e 450 MVA, respectivamente; pela
Usina Corumbá IV, com 127 MW de potência instalada; e pela Usina Corumbá III, com 93
MW de potência instalada.
A interligação dessas subestações é realizada por meio de um sistema de distribuição constituído por Linhas de 138 kV, 69 kV e 34,5 kV, com extensão de 1.124 km.
Complementarmente, em 2014, a Empresa atingiu cerca de 9.725 km em extensão de redes
de distribuição de 15 kV.
No mesmo exercício, foram destinados recursos para construção de importantes subestações
estruturantes, contemplando também as respectivas linhas de transmissão associadas, em 138
kV, que estão recebendo investimentos em média e baixa tensões. Destaque-se nesse aspecto,
a SE – Taguatinga Norte, já concluída, e a SE – Noroeste, em fase de conclusão, que suportarão as cargas das respectivas localidades e regiões adjacentes.
CEB Distribuição S.A. (Em Números) – 2014/2013
Econômico – Financeiro – (R$ Mil)
2014
Receita Operacional Bruta
2.724.651
Receita Operacional Líquida
2.029.225
Resultado Operacional Líquido Antes dos Tributos
9.801
EBITDA
78.641
Lucro Líquido (Prejuízo)
(88.863)
Patrimônio Líquido
103.749
Fonte: Demonstrações Contábeis da CEB Distribuição S.A.

2013
2.128.248
1.545.727
(133.600)
(84.256)
(145.269)
220.937

O ano de 2014 notabilizou-se por uma conjuntura muito desfavorável para o setor elétrico
brasileiro, com repercussões em dimensões raras para todos os agentes do setor, em particular, as distribuidoras. Tal conjuntura, em parte, foi causada pela crise hídrica que se abateu
sobre a maioria dos submercados, iniciada nos últimos anos e agravada no exercício de 2014,
mas, também, por questões gerenciais.
Apenas para destacar repercussões do ambiente empresarial que se estabeleceu, em especial
no âmbito da Distribuidora, ressalte-se que a conjuntura em pauta causou o aumento da volatilidade dos custos de energia e afetou, sobremaneira, os resultados econômico-financeiros da
CEB Distribuição S.A. nos exercícios de 2013 e 2014.
Do ponto de vista contábil, com o advento da Orientação Técnica OCPC 08, aprovada em 28
de novembro de 2014, referente ao reconhecimento dos valores da Conta de Compensação
de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA) e outros itens financeiros na receita (da
ordem de R$ 241,4 milhões), assim como o aumento do recebimento de recursos da Conta de
Desenvolvimento Energético – CDE (cerca de R$ 19,0 milhões a mais que em 2013), houve
uma apuração pontual favorável e significativa dos resultados de 2014, quando comparados
com os praticados em 2013.
Finalmente, destaque-se que a aplicação da citada norma também causou um notável aumento do indicador de geração de caixa da Empresa, mensurado pelo EBITDA. Tal resultado,
porém, mostrou-se insuficiente para reverter o prejuízo líquido de 2013 em lucro, embora
tenha ocorrido uma relevante redução do prejuízo no período.
GERAÇÃO
CEB Geração S.A.
A CEB Geração S.A., subsidiária integral da Companhia Energética de Brasília – CEB é uma
Sociedade por ações, com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e
autonomia administrativa e financeira.
A Empresa tem como objeto social a geração e a comercialização da energia produzida pelos
seus ativos de geração, a Usina Hidrelétrica do Paranoá, com capacidade instalada de 30 MW
e a Usina Térmica Brasília (UTE) com 10 MW.
O empreendimento UTE Brasília fica disponibilizado para o Operador Nacional do Sistema – ONS para ser despachado em casos extremos de falta de energia no sistema elétrico
brasileiro. Tal possibilidade é remota em função da baixa probabilidade de ocorrência do
mencionado evento, além do elevado custo de operação das unidades geradoras. Em 2014
não houve geração de energia por intermédio da UTE e no final do exercício, a ANEEL deu
início ao processo de caducidade da usina. Por outro lado, a concessão encerrar-se-á em 07
de julho de 2015 e o pedido de renovação encaminhado pela CEB Geração S.A. para o órgão
regulador foi negado.
CEB Geração S.A. (Em Números) – 2014/2013
Econômico – Financeiro – (R$ Mil)
Receita Operacional Bruta
Receita Operacional Líquida
Resultado Operacional Líquido Antes dos Tributos
EBITDA
Lucro Líquido (Prejuízo)
Patrimônio Líquido
Fonte: Demonstrações Contábeis da CEB Geração S.A.

2014
18.727
17.713
8.957
8.217
8.018
12.281

2013
17.121
16.262
8.723
8.395
7.977
13.941
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A CEB Geração S.A. vem apresentando estabilidade na apuração dos seus resultados nos
últimos anos, oriundos, basicamente, da comercialização da energia gerada pela Usina Paranoá. Tal comportamento deverá ser mantido até o final da concessão, que ocorrerá em julho
de 2019. Há ainda um evento relevante que poderá acontecer no exercício de 2015, que,
potencialmente, produzirá receitas pontuais e não operacionais relacionadas com o processo
de caducidade ou de não renovação da concessão da Usina Térmica. Em ambos os casos,
poderão ocorrer as destinações das máquinas, assim como dos imóveis onde estão instaladas,
para a CEB Geração S.A..

CEB Participações S.A. (Em Números) – 2014/2013
Econômico – Financeiro – (R$ Mil)
Receita Operacional Bruta
Receita Operacional Líquida
Resultado Operacional Líquido Antes dos Tributos
EBITDA
Lucro Líquido (Prejuízo)
Patrimônio Líquido
Fonte: Demonstrações Contábeis da CEB Participações S.A.

CEB Lajeado S.A.

A receita da CEB Participações S.A. é proveniente, em sua maior parte, da comercialização
da energia gerada pela Usina Hidrelétrica de Queimado, complementada por aplicações financeiras, pelos recursos oriundos do contrato de prestação de serviços administrativo-financeiros prestados para o Consórcio Cemig-CEB, e de distribuição de lucros da participação
acionária na empresa Corumbá Concessões S.A..

A CEB Lajeado S.A. é uma sociedade por ações, controlada pela Companhia Energética de
Brasília – CEB, com 59,93% (cinquenta e nove vírgula noventa e três por cento) das ações
ordinárias. A empresa desenvolve atividades de comercialização de 19,80% da energia elétrica produzida pela UHE – Luís Eduardo Magalhães. A Usina, localizada no Rio Tocantins,
municípios de Palmas e Miracema do Tocantins, no Estado do Tocantins, apresenta potência
instalada de 902,5 MW e prazo de concessão até 2032.
CEB Lajeado S.A. (Em Números) – 2014/2013
Econômico – Financeiro – (R$ Mil)
Receita Operacional Bruta
Receita Operacional Líquida
Resultado Operacional Líquido Antes Dos Tributos
EBITDA
Lucro Líquido (Prejuízo)
Patrimônio Líquido
Fonte: Demonstrações Contábeis da CEB Lajeado S.A.

2014
2013
131.290 125.494
117.966 112.758
23.354 56.044
24.189 60.165
18.517 37.883
330.218 359.968

Após a amortização da maior parte dos financiamentos contraídos para construção da Usina
Luís Eduardo Magalhães, os resultados líquidos apurados pela CEB Lajeado S.A. vêm se
mantendo consistentes, com montantes semelhantes àquele registrado em 2013 (Lucro Líquido de R$ 37.883 mil).
Contudo, para o setor elétrico, o exercício de 2014 foi um ano difícil, tendo se caracterizado
pela escassez generalizada de chuvas e intenso despacho das termelétricas, de forma a preservar os reservatórios. Como consequência, a geração do sistema como um todo, no contexto do
Mecanismo de Realocação de Energia – MRE, não alcançou o mínimo esperado, provocando
ajustes prejudiciais para os resultados da CEB Lajeado S.A..
Enquanto participante deste mecanismo de compartilhamento de risco hidrológico, a empresa cedeu parte de sua geração ao sistema a preços reduzidos, sendo obrigada a adquirir
energia no mercado de curto prazo com preços maiores, de forma a honrar seu contrato de
comercialização de energia com a CEB Distribuição S.A.. Ressalte-se que, em geral, tal mecanismo produz resultados favoráveis para as geradoras, quando o problema é localizado e
não generalizado. Entretanto, quando da ocorrência de evento das dimensões verificadas em
2014 (dificuldades de geração em praticamente todos os mercados), pode acontecer os efeitos
indesejáveis registrados.
Essa foi a principal causa da redução do resultado da empresa, quando comparado com o
mencionado patamar que vinha sendo observado no passado recente.
Entretanto, com as medidas regulatórias que estão em curso no presente exercício de 2015,
dentre elas a limitação do preço da energia de curto prazo no valor máximo de R$ 388,48,
muito inferior àquele que chegou a ocorrer em 2014, no montante de R$ 822,83, há a expectativa de que a exposição se reduza, situação que favorecerá o retorno de lucros líquidos nas
dimensões referenciadas.
Contrapondo essa assertiva, há riscos de em 2015 termos um processo de racionalização ou
até mesmo de racionamento, que pode afetar o desempenho da CEB Lajeado S.A.. De qualquer forma, esses eventos são de origem externa à gestão do negócio, que permitem ações
preventivas limitadas. No entanto, a Administração da empresa está atenta os acontecimentos
e tomará as medidas cabíveis, ainda que restritas, em tempo hábil.
Não obstante, no exercício de 2015, a Administração do negócio destinará especial atenção
para dotar a Empresa de recursos financeiros para enfrentamento de eventuais necessidades
decorrentes de uma indesejada continuidade da crise hídrica comentada.
OUTROS NEGÓCIOS
CEB Participações S.A.
A CEB Participações S.A. é uma sociedade por ações, constituída como subsidiária integral
da Companhia Energética de Brasília – CEB, e tem como atividade principal a compra e venda de participações acionárias ou cotas de outras empresas energéticas, de telecomunicações
e de transmissão de dados.
A empresa participa com 17,5% do Consórcio CEB-CEMIG, que explora a Usina Hidrelétrica de Queimado, com potência instalada de 105 MW. A Companhia comercializa a sua cota-parte de energia elétrica. A Usina localiza-se no Rio Preto, entre os municípios de Unaí, no
Estado de Minas Gerais e Cristalina, no Estado de Goiás.
A CEB Participações S.A. detém ainda, participação acionária na empresa Corumbá Concessões S.A. (2,12% do total das ações), que tem como empreendimento associado a UHE
Corumbá IV.

2014
14.412
13.726
551
(613)
(659)
43.321

2013
14.089
13.360
7.850
6.909
6.234
50.885

Historicamente, os resultados da empresa têm sido positivos, contudo, particularmente no
último exercício, os geradores de energia de origem hídrica, incluindo a CEB Participações
S.A., também foram submetidos a dificuldades relacionadas com o baixo nível dos reservatórios, que forçou a redução dos despachos das hidrelétricas e, praticamente, todas as termelétricas disponíveis foram acionadas, de maneira a assegurar o abastecimento dos consumidores.
Assim, durante meses, as hidrelétricas geraram montantes inferiores à garantia física, fato que
reduziu a alocação de energia secundária e, portanto, dificultou as transações no Mercado de
Curto Prazo, causando exposições ao Preço de Liquidação das Diferenças – PLD.
A CEB Participações S.A. recorreu a esse Mercado de Curto Prazo no exercício 2014, recepcionando as consequentes repercussões que causaram resultado negativo de R$ 659 mil,
basicamente, em decorrência do custo dessa energia de curto prazo e, também, da perda ocasionada na apuração da equivalência patrimonial relativa à participação da Empresa por meio
de ações na Corumbá Concessões S.A..
A Administração tem a expectativa de que nos exercícios vindouros ocorrerão resultados positivos na Corumbá Concessões S.A., ainda que modestos, ocasionando, no âmbito da CEB
Participações S.A., apurações favoráveis de equivalência patrimonial ano a ano.
Por outro lado, eventuais necessidades de aquisições de energia de curto prazo decorrentes
da crise hídrica que provavelmente persistirá em 2015, dessa vez ocorrerão de acordo com a
Decisão da ANEEL (NT Nº 001/2014-ASD-SEM-SRG/ANEEL), que limitou o teto máximo
do valor do Preço da Liquidação das Diferenças – PLD para R$ 388,48 por MWh.
Note-se que a combinação desses dois fatores (resultados positivos na Corumbá Concessões
S.A. e limitação do Preço de Liquidação de Diferenças), contribuirá para que a CEB Participações S.A. volte às históricas apurações de lucros nos próximos exercícios.
Relativizando essa expectativa, há riscos de no corrente exercício ocorrer redução do consumo de
energia, seja em função de incentivos à racionalização, seja por meio de racionamento. Em ambas
as hipóteses, ocorrerão impactos na receita das geradoras em geral e, portanto, em seus resultados.
Registre-se, finalmente, que a Administração da Empresa conseguiu assegurar recursos em
caixa capazes de suportar eventuais demandas decorrentes da crise hídrica destacada, no caso
de persistência desse evento no exercício de 2015.
Companhia Brasiliense de Gás – CEBGÁS
A Companhia Brasiliense de Gás – CEBGAS é uma sociedade de economia mista, controlada
pela Companhia Energética de Brasília – CEB, com 51% (cinquenta e um por cento) das
ações ordinárias. A Companhia tem por objeto social a exploração, com exclusividade, dos
serviços de distribuição e comercialização de gás natural canalizado, de produção própria
ou de terceiros, podendo inclusive importar, para fins comerciais, industriais, residenciais,
automotivos, geração termelétrica ou quaisquer outras finalidades e usos possibilitados pelos
avanços tecnológicos, em toda a área do Distrito Federal. A concessão encerra-se em 10 de
janeiro de 2030, podendo ser prorrogada por até 30 (trinta) anos.
Companhia Brasiliense de Gás S.A. (Em Números) – 2014/2013
Econômico – Financeiro – (R$ Mil)
Receita Operacional Bruta
Receita Operacional Líquida
Resultado Operacional Líquido Antes dos Tributos
EBITDA
Lucro Líquido (Prejuízo)
Patrimônio Líquido
Fonte: Demonstrações Contábeis da Companhia Brasiliense de Gás S.A.

2014
4.608
3.629
(569)
(296)
(519)
1.662

2013
5.575
4.390
(541)
(292)
(541)
1.905

O primeiro desafio para distribuição do gás canalizado é o desenvolvimento de um processo
logístico confiável de suprimento. O Distrito Federal não é abastecido por gasoduto de transporte que possa garantir o suprimento contínuo de gás, de forma que, enquanto as iniciativas
de implantação desta infraestrutura não se materializarem, a solução utilizada para a antecipação da oferta ao mercado é o suprimento de estoques de gás natural liquefeito.
Importa destacar que a Companhia Brasiliense de Gás S.A conseguiu implementar a comercialização do Gás Natural Veicular – GNV em dois postos de combustíveis em Brasília: um no Núcleo
Bandeirante e outro no Setor de Indústrias – SIA. Encontra-se ainda em negociação, a implementação do Gás Natural Veicular – GNV em um terceiro posto. Além disso, algumas propostas estão
sendo negociadas para a comercialização do Gás Natural no segmento industrial.
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O gás natural liquefeito é suprido para a CEBGAS pela empresa GNL GEMINI Logística
e Comercialização de Gás Ltda – GEMINI, uma sociedade formada entre a WHITE MARTINS, a PETROBRAS e a GASPETRO.

operacionais, resultando uma situação empresarial equilibrada, que foi capaz de fazer frente
aos custos impostos pela exposição ao Mercado de Curto Prazo para honrar o contrato de
suprimento efetivado com a CEB Distribuição S.A..

A planta de liquefação de gás natural da GEMINI se situa na cidade de Paulínia – SP, e iniciou
suas operações em 2006, com capacidade de produção de 380.000 m3/dia de Gás Natural
Liquefeito – GNL.

Destaque-se, portanto, que o negócio registrou lucro em 2014, ainda que abaixo dos resultados anuais que vinham sendo praticados desde a entrada em operação da Usina Hidrelétrica Corumbá III.

A alternativa para redução do prejuízo que vem sendo apurado no negócio anualmente, seria
a estruturação de projeto para conectar o gasoduto Bolívia-Brasil – GASBOL ao Distrito Federal, o que compete à União, por força do artigo 177 da Constituição da República.
Não obstante, cabe destacar que, sem contar com o gás natural a um preço competitivo, o consumidor não encontrará motivo para aderir ao uso desse energético e, consequentemente, gozar
de todos os benefícios que este uso promove, como também a CEBGAS não conseguirá comercializar volume bastante para obter uma receita que possa trazer rentabilidade para a Empresa.
Finalmente, cabe comentar que persiste as apurações de prejuízos anuais de pequena dimensões (da ordem de R$ 500 mil), enquanto tem sido aguardado um encaminhamento que justifique a criação do negócio, sob o argumento da manutenção de uma posição estratégica da
distribuição desse energético no Distrito Federal.
EMPRESAS COLIGADA
Corumbá Concessões S.A.
A Corumbá Concessões S.A. é uma sociedade por ações, concessionária do serviço público de
energia elétrica constituída para a exploração da Usina Hidrelétrica de Corumbá IV, com potência
instalada de 127 MW e concessão a se encerrar em 2035. A Empresa atua na geração de energia,
na condição de produtora independente. A usina localiza-se no Rio Corumbá, municípios de Luziânia, Santo Antonio do Descoberto, Alexânia, Abadiânia e Silvânia, todos no Estado de Goiás.
Corumbá Concessões S.A. (Em Números) – 2014/2013
Econômico – Financeiro – (R$ Mil)
2014
2013
Receita Operacional Bruta
143.985 166.317
Receita Operacional Líquida
138.489 159.321
Resultado Operacional Líquido Antes dos Tributos
(112.768) 63.437
EBITDA
(46.610) 124.737
Lucro Líquido (Prejuízo)
(74.049) 41.975
Patrimônio Líquido
194.998 262.364
Fonte: Demonstrações Contábeis da Corumbá Concessões S.A.

Os resultados apurados pela Corumbá Concessões S.A. em 2014 foram muito desfavoráveis,
quando comparados com os 2013.
Dois fatores preponderantes foram responsáveis por esse comportamento empresarial: o primeiro, diz respeito à crise setorial exarcebada com o problema da escassez hídrica, com as
repercussões já conhecidas nas geradoras; o segundo, refere-se à perda da questão arbitral demandada pela Serveng Civilsan S.A. contra a Corumbá Concessões S.A., relativa a questões
da época da construção da Usina Corumbá IV.
Em decorrência desse quadro, houve resultados negativos em todos os níveis de apuração,
causando ainda, a redução do Patrimônio Líquido de R$ 262.364 mil em 2013, para R$
194.998 mil em 2014.
Por outro lado, para suprir os recursos para pagamento da referida perda arbitral, foi concebida uma operação de financiamento de grande porte, que terá repercussões nos futuros
resultados da Empresa, uma vez que as margens para obtenção de lucros foram reduzidas, em
função das despesas financeiras da citada captação.
Assim, restará aos acionistas, destinar atenção redobrada para o desempenho do negócio, de
maneira a preservar uma rentabilidade mínima que justifique o investimento realizado.
EMPRESA CONTROLADA EM CONJUNTO
Energética Corumbá III S.A.
A Energética Corumbá III S.A. é uma sociedade por ações, constituída em 25 de julho de
2001, que detém 40% do Consórcio Empreendedor UHE Corumbá III, tendo como consorciada a empresa Neoenergia S.A., com parcela restante de 60%. A empresa é concessionária
de serviços públicos de energia elétrica, na condição de produtora independente da UHE
Corumbá III, com potência instalada de 93,6 MW e com prazo de concessão a encerrar-se
em 2036. A UHE está localizada no Rio Corumbá, município de Luziânia, Estado de Goiás.
Energética Corumbá III S.A. (Em Números) – 2014/2013
Econômico – Financeiro – (R$ Mil)
2014
2013
Receita Operacional Bruta
35.095 35.357
Receita Operacional Líquida
35.387 33.726
Resultado Operacional Líquido Antes dos Tributos
6.071 13.501
EBITDA
15.265 23.704
Lucro Líquido (Prejuízo)
4.752 12.326
Patrimônio Líquido
151.394 147.608
Fonte: Demonstrações Contábeis da Energética Corumbá III S.A.

Assim como os demais negócios relacionados com a produção de energia de origem hídrica,
a Energética Corumbá III S.A. também foi submetida às dificuldades causadas pela crise
hidrológica que acentuou-se em 2014.
A nota positiva, diz respeito ao fato da Empresa notabilizar-se pela prática de baixos custos

Para o exercício de 2015, a Administração está mantendo caixa preventivo, visando eventual
enfrentamento das necessidades decorrentes da continuidade da citada crise hídrica.
EMPRESA LIGADA
BSB Energética S.A.
A BSB Energética S.A. é uma sociedade por ações, constituída em 24 de março de 2000, para
explorar Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs, com potência global máxima instalada
de 200 MW e, estatutariamente, está autorizada a participar de outros empreendimentos ou
sociedades, seja como acionista ou quotista.
Em 2006, ao associar-se com outras empresas que possuíam concessões, projetos e licenças
ambientais de empreendimentos de mesma natureza (PCHs), a BSB Energética S.A. passou a
deter participação acionária na Brasil PCH S.A..
BSB Energética S.A. (Em Números) – 2014/2013
Econômico – Financeiro – (R$ Mil)
Resultado Operacional Líquido Antes dos Tributos
Lucro Líquido (Prejuízo)
Patrimônio Líquido
Fonte: Demonstrações Contábeis da BSB Energética S.A.

2014
(7.800)
(7.803)
16.135

2013
7.662
7.662
28.093

A crise hidrológica ocorrida em 2014 também afetou as produções de energia por meio de
Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs.
A Brasil PCH S.A. possui 13 PCHs com capacidade total de 291 MW e a BSB Energética
S.A. tem participação equivalente a 14,70% do capital da investida.
A venda da energia da gerada, se dá por meio de contratos de compra e venda firmados por
cada uma das empresas relacionadas com as PCHs, para a Eletrobrás, através do Programa de
Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA.
Nos exercícios de 2011, 2012 e 2013, foram distribuídos dividendos relativos à participação
de 9% da CEB na BSB Energética S.A., correspondentes a R$ 594 mil, R$ 517 mil e R$ 520
mil, respectivamente.
Em função do mencionado problema hidrológico, a BSB Energética S.A. registrou prejuízo
no exercício de 2014, rompendo a trajetória de resultados positivos que ocorreram desde a
entrada em operação dos empreendimentos associados.
DESEMPENHO ECONÔMICO – FINANCEIRO CONSOLIDADO
Resultados Consolidados - Receita Operacional Bruta
Receita Bruta – R$ Mil
Fornecimento de Energia Elétrica
Recursos de Parcela A e Outros Itens Financeiros
Receita de Construção
Receita de Prestação de Serviços
Aporte de Recursos da CDE
Energia de Curto Prazo
Suprimento de Energia
Disponibilidade do Sistema de Distribuição
Receita de Venda de Gás
Outras Receitas
Receita Operacional Bruta
Deduções da Receita Operacional Bruta
Receita Operacional Líquida

2014

2013

1.972.674 1.789.266
241.431
121.314
186.967
80.086
47.154
38.630
18.892
305.068
89.316
32.500
30.297
17.396
17.602
4.608
5.575
25.978
26.472
2.839.685 2.211.541
(716.902) (602.868)
2.122.783 1.608.673

Ano

(R$ Mil)
183.408
241.431
(65.653)
32.932
19.738
215.752
2.203
(206)
(967)
(494)
628.144
(114.034)
514.110

(%)
10,3
(35,1)
69,8
104,5
241,6
7,3
(1,2)
(17,3)
(1,9)
28,4
18,9
32,0

A Receita Operacional Bruta consolidada apurada no ano de 2014 totalizou R$ 2.839.6 milhões, R$ 628,1 milhões superior à receita obtida no ano de 2013, correspondente a R$ 2.211
milhões. As principais variações foram:
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(I) Em 2014, a receita de Fornecimento de Energia Elétrica foi de R$ 1.972,6 milhões, R$
183,4 milhões superior à obtida em 2013 (10,3% em termos percentuais). O crescimento
apresentado no ano de 2014 está diretamente ligado ao reajuste tarifário concedido pela ANEEL no percentual de 18,88%, que passou a ser aplicado a partir de 26 de agosto de 2014,
portanto, produzindo uma repercussão da ordem de 6,3% na apuração da receita do exercício;
e aos crescimentos do número de unidades consumidoras em 3,3%, que contribuiu e elevou o
consumo em 3,6% (desconsiderando o consumo próprio).
(II) A receita de Recursos da Parcela A e Outros Itens Financeiros no ano de 2014, ocorreu
devido à contabilização dos ativos e passivos regulatórios de acordo com a OCPC 08, que
teve como contrapartida a Receita Operacional Bruta de R$ 241,4 milhões.
(III) A receita de prestação de serviços alcançou o montante de R$ 80,0 milhões no ano de
2014, 68,8% superior à receita gerada no mesmo período do ano anterior da ordem de R$ 47,1
milhões. O acréscimo no período comparado justifica-se pelo volume maior de manutenções
e obras de Iluminação Pública.
(IV) A receita de energia de curto prazo em 2014 atingiu R$ 305,0 milhões, (R$ 89,3 milhões
em 2013). A variação positiva no período, R$ 215,7 milhões, é justificada pela maior sobra de
energia contratada no período e pelos elevados preços médios da PLD – Preço de Liquidação
das Diferenças, que favoreceram as vendas dos excedentes de energia produzidos (valor médio de R$ 689,99 em 2014, enquanto em 2013, o valor médio foi de R$ 262,54).
Custos e Despesas Operacionais (Exceto Depreciação e Amortização)
R$ Mil
Custo da Energia Comprada
Energia Elétrica Comprada Para Revenda
Energia Elétrica Comprada para Revenda – Curto Prazo
Encargos de Uso da Rede Elétrica
Ressarcimento de Recursos da CDE
Repasse de Recursos da CONTA – ACR
Subtotal
Demais Custos e Despesas Operacionais
Pessoal e Administradores
Serviço de Terceiros
Custo de Construção – Concessão
(Estimativa) / Reversão Para Créditos de Liquidações Duvidosas
Arrendamento
Material
Entidade de Previdência Privada
Compensação Financeira Pela Utilização de Recursos Hídricos
Gás Comprado Para Revenda
Taxa de Fiscalização de Serviço de Energia Elétrica
Outras Despesas
Subtotal
Total

2014

2013

(1.077.077)
(273.341)
(95.353)
7.053
47.910
(1.390.808)

(877.147)
(111.395)
(101.313)
147.110

Ano
(R$ Mil) (%)

(942.745)

(199.930)
(161.946)
5.960
(140.057)
47.910
(448.063)

22,8
145
(5,9)
(95,2)
100
47,5

(194.736)
(186.702)
(121.314)
(70.709)
(40.131)
(8.310)
(7.810)
(6.277)

(203.051)
(155.176)
(186.967)
(54.548)
(38.386)
(5.948)
(7.727)
(5.446)

8.315
(31.526)
65.653
(16.161)
(1.745)
(2.362)
(83)
(831)

(4,1)
20,3
(35,1)
29,6
4,5
39,7
1,1
15,3

(3.335)
(2.738)
(19.235)
(661.297)
(2.052.105)

(4.029)
(3.191)
(17.391)
(681.860)
(1.624.605)

694
453
(1.844)
20.563
(427.500)

(17,2)
(14,2)
10,6
(3)
26,3

Os custos e despesas operacionais consolidados em 2014, exceto a depreciação e a amortização do período, totalizaram R$ 2.052,1 milhões, um aumento de R$ 427,5 milhões (26,3%)
em relação ao montante apresentado em 2013. As principais variações foram:
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(II) O Custo / Despesa de Pessoal e Administradores: apresentou em 2014 uma redução de R$
8,3 milhões (-4,1%) em relação a 2013. Em 2014 os principais eventos ocorridos na rubrica
de Pessoal e Administradores foram:
- reajuste salarial em decorrência do acordo coletivo da categoria que reajustou os salários
pela variação do INPC + 1% de ganho real (7,59%);
- abono salarial no valor de R$ 5 mil reais pagos a cada empregado, concedido por ocasião
da aprovação do acordo coletivo de 2013 e que será destinado semestralmente até o primeiro
semestre de 2015;
- concessão de 1,25% de ganho real sobre a tabela salarial, retroativo a 01/11/2013 e mais
1,25% de ganho real, também incidente sobre a tabela salarial, que foi pago em 01/11/2014
a todos os empregados; e
- transferências dos gastos com pessoal alocados ao projeto SYN (implantação do sistema
ERP SAP) para investimento. O montante transferido no exercício foi de R$ 6.5 milhões e
vinham sendo contabilizados no resultado.
(III) Os Serviços de Terceiros totalizaram R$ 186,7 milhões (R$ 155,1 milhões em 2013),
representando um acréscimo de R$ 31,5 milhões. As principais variações do período foram:
R$ Mil

2014

2013

Ano
(R$ Mil) (%)
Consultoria
1.184
3.776 (2.592) (68,6)
Empregado em Comissão – EC/Pessoal Requisitado
12.086 7.678
4.408
57,4
Leitura de Medidores, Entrega de Faturas
15.877 22.930 (7.053) (30,8)
Levantamento Físico de Ativos
9.173
4.060
5.113
125,9
Manutenção do Sistema Elétrico (Linhas e Redes)
6.468
7.347
(879)
(12,0)
Recebimento de Fatura de Energia Elétrica
7.289
8.825 (1.536) (17,4)
Serviço Contratado
5.942
6.474
(532)
(8,2)
Serviços de Terceiros (Inclui Serviços de Manutenção de Iluminação Pública) 55.931 28.883 27.048
93,6
Total
113.950 89.973 23.977
26,6

a) Levantamento Físico de Ativos: o incremento é justificado pelo fato do contrato para este
serviço ter estabelecido o inicio dos trabalhos no final do primeiro semestre de 2013. Desta
forma, os valores reconhecidos no ano de 2014 foram superiores aos valores reconhecidos
no ano anterior;
b) Consultoria: a redução do serviço de consultoria em 2014 ocorreu devido à conclusão da
consultoria para reestruturação organizacional e de processos;
c) Empregado em Comissão / Pessoal Requisitado: o aumento é justificado pelo crescimento do Quadro de Empregados em Comissão e aos reajustes de 6,34% para este segmento,
além de 7,59% para as Funções Gratificadas, concedido por ocasião da data base do exercício
de 2013 aos empregados da CEB;
d) Leitura de Medidores / Entrega de Faturas: a redução ocorreu em função do novo contrato, que contemplou a redução de empregados e de valores no ano de 2014; e
e) Serviços de Terceiros (Custo dos Serviços Prestados): o aumento está relacionado com a maior
realização de serviços prestados na execução de obras e manutenções de Iluminação Pública.
(IV) A Estimativa de Perda Para a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa totalizou
R$ 70,7 milhões, um acréscimo de R$ 16,1 milhões, em comparação com o ano anterior. O
aumento está diretamente relacionado ao reconhecimento de estimativas de perdas com o
Governo do Distrito Federal, no montante de R$ 47,7 milhões.
Depreciação / Amortização
R$ Mil
2014
2013
Ano (%)
Depreciação / Amortização
(52.880) (50.105)
5,5
A despesa com depreciação e amortização atingiu R$ 52,8 milhões em 2014, um aumento de
R$ 2,7 milhões (5,5%) em relação ao total apresentado em 2013. O acréscimo está ligado à
entrada em serviço de novos ativos.
Outras Receitas / (Despesas) Operacionais
R$ Mil

(I) O Custo da Energia Elétrica Comprada registrou no ano de 2014 um crescimento de R$ 448,0
milhões (47,5%) em relação ao mesmo período do ano anterior. O acréscimo está diretamente ligado ao despacho das usinas termelétricas. A CEB Distribuição S.A tem 17,4% da sua aquisição de
energia vinculada aos contratos por disponibilidade (termelétricas) precificados por Custo Variável
Unitário – CVU, geralmente bem superior ao custo das hidroelétricas. Estes preços da energia só são
aplicados quando as usinas termelétricas são obrigadas a despachar. Em 2014, o Preço de Liquidação
das Diferenças – PLD em média foi de R$ 689,99, enquanto em 2013 foi de R$ 262,54.
No caso da energia de curto prazo, o aumento do custo está relacionado com os custos de
risco hidrológico assumido pelas distribuidoras, quando da participação do sistema de cotas
de garantia física instituída na Medida Provisória No 589/2013. Nos meses mais secos, com
a hidrologia desfavorável, a exposição das usinas hidroelétricas aumenta e esta ocorrência é
repassada às distribuidoras cotistas. O Custo da Energia Elétrica Comprada foi parcialmente
amortizado pelo ressarcimento de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE
e pelo repasse da CONTA – ACR, que totalizaram no ano de 2014 o valor de R$ 54,9 milhões
(R$ 147,1 milhões em 2013).

Outras Receitas Operacionais
Reversão de Provisão de Benefícios Pós-Emprego
Ressarcimento de CCEArs
Recuperação de Créditos Baixados por Perdas
Dividendos Prescritos
Outras Receitas
Total
Outras Despesas Operacionais
Provisão de Benefícios Pós-Emprego
Provisão para Riscos Tributários, Cíveis, Trabalhistas e Regulatórios
Compensação de Descontinuidade de Energia
Outras Despesas
Total
Outras Receitas (Despesas) Operacionais

2014

2013

35.138
27.327
16.822
4.372
8.060
91.719

35.498
9.431
9.603

(37.800)
(15.143)
(13.000)
(9.868)
(75.811)
15.908

(38.193)
(23.658)
(13.740)
(11.075)
(86.666)
(16.036)

16.098
70.630

Ano
(R$ Mil) (%)
(360)
17.896
7.219
4.372
(8.038)
21.089

(1,0)
189,8
75,2

(393)
(8.515)
(740)

(1,0)
(36,0)
(5,4)
(10,8)
12,5

(10.855)
(31.944)

(50,0)
20,3

No ano de 2014 o resultado líquido de Outras Receitas / Despesas Operacionais foi positivo,
no montante de R$ 15,9 milhões (R$ 16,0 milhões negativo em 2013). Os itens que mais
contribuíram para este resultado foram:
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a) Ressarcimento de CCEArs, que teve no período, uma variação de R$ 17,8 milhões. Deste
total, R$ 10,6 milhões ocorreu em função de penalidade aplicada sobre fornecedor de energia
a favor da CEB Distribuição S.A;
b) Dividendos prescritos no valor de R$ 4,3 milhões, devido à prescrição do direito dos acionistas detentores de receber tais dividendos; e
c) Recuperação de Créditos Baixados por Perdas, no montante de R$ 7,2 milhões, em função
de negociações realizadas através do Programa Pró-Luz 2, que isentou os devedores da cobrança de juros e multas e concedeu parcelamento dos débitos em até 36 meses.
Resultado Financeiro
R$ Mil
Receitas Financeiras
Atualização a Valor Justo – Ativo Financeiro Indenizável - Concessão
Juros / Variações Monetárias Sobre Ativos
Atualização Monetária de Ativos Regulatórios
Outras Receitas Financeiras
Total
Despesas Financeiras
Encargos de Dívidas
Juros / Variações Monetárias Sobre Passivos
Atualização Monetária de Passivo Regulatório
Outras Despesas Financeiras
Total
Resultado Financeiro

Ano
(R$ Mil)
(%)

2014

2013

12.754
20.932
14.516
23.263
71.465

34.166
12.018
19.411
65.595

(26.938)
(34.765)
(6.504)
(13.596)
(81.803)
(10.338)

(25.729) (1.209)
(30.285) (4.480)
(6.504)
(13.011) (585)
(69.025) (12.778)
(3.430) (6.908)

(21.412)
8.914
14.516
3.852
5.870

(62,7)
74,2
19,8
8,9
4,7
14,8
4,0
18,5
201,4

O resultado financeiro acumulado no ano de 2014 foi negativo em R$ 10,3 milhões (R$ 3,4
milhões em 2013), ocorrendo então, uma variação percentual de 201,4%. O desempenho foi
impactado pela redução de R$ 21,4 milhões da Atualização do Valor Justo do Ativo Financeiro Indenizável, que em 2014 totalizou R$ 12,7 milhões (R$ 34,1 milhões em 2013). Ainda
no exercício de 2014, foram contabilizadas Atualizações Monetárias dos Ativos e Passivos
Regulatórios, que geraram uma repercussão positiva de R$ 8,0 milhões.
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valor foi dividido em subcréditos, como segue: Subcrédito A, de R$ 33,6 milhões, destinados
à execução de obras civis, com taxa de juros indexada à TJLP; Subcrédito B, com valor de R$
14,4 milhões, destinados à execução de obras civis, com taxa de juros indexada à UMBNDES
(variação cambial das diversas moedas contidas na Cesta de Moedas do BNDES); e, ainda, no
Subcrédito C, no valor de R$ 45,5 milhões, destinados à aquisição de máquinas e equipamentos
nacionais, com taxa de juros de 6% a.a. (seis por cento ao ano), totalizando R$ 93,4 milhões.
CAPEX
R$ Mil

2014

2013

CAPEX

80.179

162.623

Ano
(R$ Mil)
(%)
(82.444)
(50,7)

Em 2014, os investimentos foram de R$ 80,1 milhões (R$ 162,6 milhões em 2013), apresentando uma
redução de 50,7% em relação aos investimentos realizados em 2013. A redução verificada em 2014 em
relação a 2013 é consequência da conclusão das obras vinculadas à Copa do Mundo de 2014.
Distribuição do Valor Adicionado
R$ Mil
Distribuição do Valor Adicionado
Empregados
Governo
Remuneração de Capitais de Terceiros
Remuneração de Capitais Próprios

2014

2013

896.183
181.454
688.319
122.729
(96.319)

769.267
191.483
544.701
108.246
(75.163)

(R$ Mil)
126.916
(10.029)
143.618
14.483
21.159

Ano

(%)
16,4%
(0,1%)
26,3%
13,3%
28,1%

Em 2014, o valor adicionado distribuído aumentou 16,4%, em comparação com o valor distribuído em 2013, de R$ 769,3 milhões. O gráfico seguinte ilustra as distribuições referenciadas:

Outros Indicadores
EBITDA (LAJIDA)
R$ Mil
Lucro / Prejuízo Consolidado do Exercício
(+/-) Imposto de Renda e Contribuição Social
(+/-) Resultado Financeiro
(+/-) Depreciação / Amortização
EBITDA
Itens não Recorrentes:
(+/-) Resultado na Venda de Bens
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA %
Margem EBITDA Ajustado %

2014

2013

(96.319)
104.759
10.338
52.880
71.658

(75.163)
30.285
3.430
50.105
8.657

(1.610)
70.048
3,40
3,30

114
8.771
0,54
0,55

Ano
(R$ Mil)
21.159
74.474
6.908
2.775
63.001

(%)
28,1
245,9
201,3
5,5
727,7

(1.724) (1.515,2)
61.277
698,6
2,86
529,6
2,75
500,0

Endividamento
R$ Mil
Curto Prazo
Longo Prazo
Dívida Total
(-) Caixa Disponível
= Dívida Líquida
Dívida Líquida / EBITDA

2014

2013

69.417
251.694
321.111
66.006
255.105
3,6

119.207
142.141
261.348
96.786
164.562
19,0

Ano
(R$ Mil)
(49.790)
109.553
59.763
(30.780)
90.543

(%)
(41,77)
77,07
22,87
(31,8)
55,02

Cronograma de Amortização da Dívida Bruta – R$ Mil
Cronograma de Amortização da Dívida Bruta
Moeda Nacional

2015

2016

2017

2018

69.417 44.609 42.452 49.342

2019 em
diante
115.291

Total
321.111

Movimentação dos Empréstimos e Financiamentos
R$ Mil
Saldos Iniciais em 31 de dezembro de 2013
Empréstimos e Financiamentos Obtidos
Encargos Incorridos no Período
Custo de Transação
Encargos Financeiros Pagos
Amortizações de Principal
Saldo em 31 de dezembro de 2014

31/12/2014
261.348
252.120
26.655
(920)
(24.269)
(193.823)
321.111

A CEB Distribuição S.A. firmou o contrato de financiamento com o agente financeiro Caixa Econômica Federal (CAIXA), no valor de R$ 93.425 mil, por meio de repasse de recursos do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), objetivando investimentos em novas
instalações e melhorias na rede de distribuição da Empresa, com vistas à execução dos projetos relacionados com a Copa do Mundo de 2014. A liberação dos recursos ocorreu em setembro de 2014.
O contrato conta com garantias de recebíveis da Distribuidora, tendo o Distrito Federal como
Interveniente / Garantidor e o Banco de Brasília S.A. (BRB) como Interveniente / Anuente. O

GESTÃO DE PESSOAS
A CEB tem como como cultura organizacional a promoção da excelência do potencial humano, tendo como princípios a valorização, a integridade e o comprometimento pessoal e das
equipes, visando o permanente alcance da Missão da Companhia.
Os principais projetos executados pela gestão dos recursos humanos em 2014 foram voltados
para capacitação, saúde e segurança no trabalho dos empregados, qualidade de vida e valorização do patrimônio humano, além do fiel cumprimento dos dispositivos constitucionais,
legislatórios, previdenciários, tributários e normativos da Companhia.
Atualmente, o quadro de pessoal da CEB é composto por 1.203 funcionários e colaboradores,
conforme demonstra o quadro seguinte:
Força de Trabalho – 2014
Funcionários Efetivos
Funcionários Requisitados
Empregados Comissionados
Contrato Temporário
Jovens Aprendizes
Estagiários
Total

CEB
4
45
12
61

Distribuidora
972
1
26
39
71
1.109

Geradora
3
7
4
14

Participações
3
5
6
5
19

Total
982
58
48
5
39
71
1.203

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Responsabilidade Ambiental
No exercício de 2014, a CEB intensificou sua atenção com as questões ambientais. Foram obtidas 10
licenças ambientais e as obras realizadas receberam acompanhamento rigoroso sobretudo com relação às condicionantes dos mencionados licenciamentos. Foram realizados ainda cursos de educação
ambiental nos canteiros das obras e promovidos cursos para poda de árvores para os eletricistas.
Por outro lado, foi realizada a obra de substituição da iluminação pública do eixo monumental utilizando a tecnologia LED (Diodo Emissor de Luz), que tem como características, o baixo consumo de
energia e maior vida útil, quando comparada com lâmpadas convencionais. Tais atributos, conferem
à iniciativa o reconhecimento de comportamento empresarial ambientalmente correto e adequado.
Destaque-se também a continuidade do Projeto de Coleta de Lâmpadas inutilizadas do segmento residencial para a adequada destinação, tendo dois pontos de recepção (as Agências de
Atendimento de Brasília e de Brazlândia), assim como o Projeto de Educação Ambiental da
Subestação Vale do Amanhecer, executado na Escola Santos Dumont, na Região Administrativa de Planaltina, que se encerrou no mês de abril de 2014.
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Responsabilidade Social

Agente CEB – 2014
O Projeto Agente CEB foi iniciado em março de 2011 e teve continuidade no exercício de 2014.
Com objetivos sociais amplos, identificou e visitou, desde seu início, 100.000 unidades consumidoras de baixa renda; substituiu 150.000 lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes compactas; substituiu 21.119 refrigeradores considerados ineficientes por refrigeradores novos de Classificação “A” (ENCE/INMETRO) ou com Selo PROCEL; realizou
mais de 100 palestras socioeducativas, com ênfase na eficiência energética de acordo com a
legislação ambiental vigente; reciclou as lâmpadas incandescentes e refrigeradores substituídos; e executou campanhas de medição e verificação de unidades consumidoras que tiveram
seus refrigeradores e lâmpadas substituídas.
Para a execução do projeto, os seguintes serviços e materiais foram contratados:
- identificação, cadastramento, treinamento, divulgação e avaliação referente à substituição de
eletrodomésticos eficientes; entrega de refrigeradores e lâmpadas eficientes, recolhimento dos
equipamentos antigos, enviando-os para a manufatura reversa, assim como sua correta destinação
do ponto de vista ambiental;
- fornecimento de materiais para implementação do projeto de substituição de eletrodomésticos,
por meio da aquisição de 21.119 refrigeradores eficientes; e
- fornecimento de materiais para implementação do projeto de substituição de 150.000 lâmpadas
incandescentes por fluorescentes compactas.
Resumidamente, em 2014 foram realizadas 53.640 visitas e 32 Palestras Educativas.
Agente CEB – 2014 (em Números)
Região Administrativa
Cidade Estrutural
Recanto das Emas
Samambaia
Brazlândia
Riacho Fundo II
Fercal
Gama
Sobradinho II
São Sebastião
Itapoã
Paranoá
Santa Maria
Planaltina
Ceilândia
Taguatinga
Guará II
Varjão
Riacho Fundo I
Núcleo Bandeirante
TOTAL

Refrigeradores
391
1.132
1.819
398
486
20
287
538
283
2
299
109
836
1.427
95
8
0
336
2
8.259

Lâmpadas
2.196
10.412
11.707
3.592
4.859
217
3.042
3.372
3.538
605
2.112
2.686
8.891
15.949
356
10
119
1.621
0
74.405

PERSPECTIVAS EMPRESARIAIS
Para a Companhia Energética de Brasília – CEB, o exercício de 2015 será um ano que exigirá
ajustes relevantes, mas com boas perspectivas de realização. Tal expectativa se justifica por meio
de duas componentes: a primeira, de caráter exógeno e no campo regulatório, diz respeito às
medidas importantes relativas ao setor elétrico brasileiro que estão sendo adotadas e que terão
repercussões favoráveis para as empresas geradoras em geral, assim como para as distribuidoras; a segunda, na esfera da gestão interna da Companhia, possibilitará ajustes estruturais que
combinados com outras ações, contribuirão para o alcance de desempenho econômico positivo e
consequente geração de caixa mais relevante para a administração dos negócios.
Entretanto, há incertezas também de características externas à gestão da Companhia, que demandam prudência e providências preventivas. A possibilidade de ocorrência de racionalização do
consumo de energia elétrica ou até mesmo de racionamento, são eventos cujas probabilidades não
são desprezíveis no futuro próximo. Assim, cabe dedicar acompanhamento atento e rigoroso, para
que sejam tomadas eventuais medidas mitigadoras, em tempo hábil, sobretudo quanto ao enfrentamento das decorrentes reduções de receitas, além do surgimento de despesas relacionadas com
situações dessa natureza, que poderão afetar negativamente os resultados econômicos da CEB.
A Administração que assumiu a gestão da Companhia Energética de Brasília – CEB, em 07 de janeiro de 2015, iniciou um criterioso plano de desenvolvimento para mudar, o mais rápido possível,
a crítica situação da Companhia observada nos últimos anos, caracterizada por resultados inferiores àqueles que poderiam ser obtidos, particularmente em função do potencial do mercado de sua
principal empresa controlada integral, a CEB Distribuição S.A., bem como de uma administração
mais eficiente, catalisadora dos pontos fortes de todos os negócios da Companhia.
Para pautar um novo comportamento empresarial, a Administração fixou e divulgou de imediato, os
seguintes princípios e orientações estratégicas aplicáveis a todas suas empresas controladas e coligadas:
- ter a ética e a transparência como diretrizes inegociáveis e fundamentais em todas as interações
pessoais e empresariais;
- orientar a gestão empresarial para a busca de resultados e foco nos clientes;
- recuperar seu equilíbrio econômico-financeiro, gerando resultados positivos para financiar sua
expansão, remunerar seus acionistas e garantir o bem-estar de seus colaboradores;
- atuar de forma determinada para recuperar o conceito de companhia de economia mista com
prestação de serviços de excelência;
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- manter um relacionamento proativo e construtivo com o Órgão Regulador, melhorando os relacionamentos do dia a dia em todos os níveis;
- ter um ambiente de trabalho saudável, construtivo, motivador, alicerçado sempre na meritocracia, resgatando o orgulho do seu patrimônio humano;
- defender seus direitos de concessionário de serviço público em toda sua plenitude e cumprir os
compromissos decorrentes dos contratos de concessão e da legislação pertinente; e
- manter relacionamentos construtivos e transparentes com todos os seus acionistas.
Convém ressaltar que a Companhia detém a melhor e mais valorizada concessão de distribuição
de energia elétrica do Brasil. A CEB Distribuição S.A., atende uma população de 2,570 milhões
de habitantes com predominância de alto poder aquisitivo, concentrada em uma área de concessão
de apenas 5.779 km². De acordo com o IBGE, o PIB per capita do Distrito Federal, em 2012, foi
de R$ 64.653,00, o maior do Brasil, representando, aproximadamente, o dobro do PIB do Estado
de São Paulo (R$ 33.624,00) e o triplo da média nacional (R$ 22.646,00).
Nesse enfoque, o mercado cativo de energia elétrica do Distrito Federal consumiu 6.163.313,59
MWh em 2014, enquanto o consumo médio dos clientes residenciais da área da concessão foi de
228 kWh por mês, consumo este 36,5% superior à média nacional, que corresponde a 167 kWh
por mês. No mesmo exercício, o crescimento médio anual do mercado do Distrito Federal foi de
3,3% referente ao consumo cativo, enquanto a média nacional foi de 2,2%.
Para dar sustentação ao seu plano de desenvolvimento, a nova Administração definiu também um
conjunto de objetivos estratégicos e empresariais, voltados, principalmente, para a CEB Distribuição S.A., expressando, assim, sua visão de longo prazo. Destaque-se que esses objetivos passam a
embasar o processo decisório e, dentre eles, destacam-se:
- recuperar a grave situação econômico-financeira da Distribuidora, caracterizada como insustentável inclusive pelo Órgão Regulador. Nesse sentido, propor alternativa para o plano de saúde assistencial, que gera custos mensais elevados, com existência de passivo relevante; reduzir custo de
mão de obra, por meio das diminuições de Funções Gratificadas, Empregos de Livre Provimento e
de Adicionais de Periculosidade; renegociar todos os contratos com fornecedores, com o objetivo
de redução de custos; e com isso reverter o EBITDA, tornando-a geradora de recursos suficientes
para financiar os investimentos necessários à expansão da empresa são medidas inadiáveis;
- reequilibrar a estrutura patrimonial da Distribuidora, atualmente comprometida com recursos de
terceiros, que em 2014, representa mais de 90% do total do passivo;
- revisar a estrutura organizacional, adotando uma solução empresarialmente moderna, com redução de custos e agilização dos processos internos, evitando ainda conflitos por sobreposições;
- captar recursos adequados para fazer a transição entre a situação crítica atual e a situação futura
planejada, com recursos sendo gerados pela operação da empresa. Tais captações devem ser adequadas em termos de prazos e custos, para financiar os investimentos necessários para atender a
demanda reprimida e melhorar a confiabilidade dos serviços;
- estabilizar a prestação dos serviços, melhorando a qualidade do fornecimento e evitando ao
máximo os desligamentos localizados;
- melhorar a percepção do consumidor sobre o atendimento e a qualidade dos serviços prestados;
- inventariar físico e contabilmente o ativo permanente da empresa, pilar fundamental para a obtenção de tarifas; e
- buscar a modernização, a proteção e a confiabilidade da rede elétrica e incentivar o uso de sistemas de suporte à operação.
Juntamente com as diretrizes emanadas, ações de gestão interna no âmbito da CEB Distribuição S.A.
e nos demais negócios já começaram, por meio de várias medidas de reduções de despesas operacionais que estão sendo implantadas nos primeiros meses do presente exercício, com ênfase para o
grupo de rubricas contábeis do chamado PMSO (pessoal, materiais, serviços de terceiros e outros),
bem como ações direcionadas para o aumento da receita, por intermédio da diminuição de perdas;
incentivo de novas fontes oriundas da exploração da rede de distribuição existente; e geração de recursos não operacionais por meio da desmobilização de ativos imóveis inservíveis para a concessão.
Nesse aspecto (gestão da receita), é importante destacar que a Distribuidora está participando
ativamente dos processos relacionados com a implantação das bandeiras tarifárias (mecanismo
implantado para favorecer a racionalização do consumo de energia); da revisão extraordinária das
tarifas; da aplicação do diferimento tarifário concedido pelo órgão regulador no final do ano de
2014 (caso particular da CEB Distribuição S.A.); e das tratativas do aumento tarifário ordinário
anual que ocorrerá em agosto de 2015.
Sob a ótica regulatória e ainda com relação à Distribuidora, o principal evento no exercício de 2015
será o processo de prorrogação da concessão que se encerra em 07 de julho de 2015. Nesse sentido,
já foi iniciado um trabalho direcionado para que a continuidade do negócio ocorra de forma normal.
Para tanto, todo quadro de recursos humanos será mobilizado para atendimento das condicionantes
colocadas pelo Órgão Regulador, de forma que, já neste exercício, registremos bons patamares nos
índices de qualidade da prestação dos serviços, assim como os primeiros resultados econômicos
promissores, compatíveis com o desempenho do passado distante que almejamos resgatar.
Dessa forma, o objetivo a ser alcançado é a interrupção do ciclo de resultados operacionais insatisfatórios observados nos últimos anos, especialmente na CEB Distribuição S.A., para buscarmos
uma trajetória que assegure a excelência na prestação dos serviços e a apuração de lucros de
maneira consistente e duradoura, criando, assim, as condições necessárias para promover o crescimento e o desenvolvimento da Companhia.
AUDITORES INDEPENDENTES
A Companhia informa, nos termos da Instrução CVM Nº 381, de 14 de janeiro de 2003, que
utiliza os serviços de Auditoria Independente da BDO Auditores Independentes S/S; e que em
2014, não usou outros serviços desses auditores senão aqueles ligados diretamente à auditoria das
demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2014
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA
Ativo
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Contas a Receber
Aplicações Financeiras
Estoques
Tributos e Contribuições Compensáveis
Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros
Demais Créditos
Total do Circulante

Não Circulante
Aplicações Financeiras
Contas a Receber
Depósitos e Bloqueios Judiciais
Tributos e Contribuições Compensáveis
Ativo Financeiro Indenizável
Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros
Demais Créditos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do Não Circulante

Nota
5
6
10
7
8
9

6
11
7
12
8
9
13
14
15

Total do Ativo

Controladora _____________________________
Consolidado
______________________________
31/12/2014 ____________
31/12/2013 ____________
31/12/2014 ____________
31/12/2013
____________
7.177
56.059

8.895
3.722

689
10.082

2.673
8.291

12.655
____________
86.662
____________

17.031
____________
40.612
____________

66.006
441.174

96.786
308.840
295
34.615
29.307

19.327
27.091
138.837
86.976 ____________
50.959
____________
779.411 ____________
520.802
____________

4.653

4.476

184
____________
4.837
____________

128
____________
4.604
____________

7.733
54.097
13.885
12.628
15.676
22.199
841.273
729.119
138.738
1.941 ____________
1.834
____________
1.019.246 ____________
819.877
____________

415.823
15.948
79
____________
436.687
____________

592.181
15.513
____________
612.298
____________

658.575
684.537
122.714
138.507
129.881 ____________
271.108
____________
1.930.416 ____________
1.914.029
____________

____________
523.349
____________
____________

____________
652.910
____________
____________

____________ ____________
2.709.827 ____________
2.434.831
____________
____________
____________

Passivo
Circulante
Fornecedores
Obrigações Tributárias
Contribuição de Iluminação Pública
Encargos Regulatórios
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Societárias
Obrigações Sociais e Trabalhistas
Benefícios Pós Emprego
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórios
Demais Obrigações

Nota

Controladora _____________________________
Consolidado
______________________________
31/12/2014 ____________
31/12/2013 ____________
31/12/2014 ____________
31/12/2013
____________

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Não Circulante
Fornecedores
Obrigações Tributárias
Contribuição de Iluminação Pública
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Sociais e Trabalhistas
Benefícios Pós Emprego
Encargos Regulatórios
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórios
Demais Obrigações

16
17
18
20
21
22
19
23
24

Patrimônio Líquido
Capital Social
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Ajuste de Avaliação Patrimonial
Prejuízos Acumulados
Atribuível as acionista controlador
Atribuível aos acionistas não controladores
Total do Patrimônio Líquido
Total do Passivo

25

7.857
1.483

6.902
821

18.692
308

18.692
239

54
333
____________
28.727
____________

94
215
____________
26.963
____________

97.287

97.380

390.327
344.101
189.119
118.091
83.603
121.144
40.980
30.193
69.417
119.207
32.233
30.322
36.862
35.124
60.863
66.075
5.901
4.850
39.605
26.284
____________ ____________
946.999 ____________
897.302
____________

244.382
129.500
251.694

4.552
145.822

8.251
212.000
____________
317.538
____________

8.223
212.000
____________
317.603
____________

294.899
145.955
78.464
215.791
____________
1.360.685
____________

142.141
2.420
286.670
127.908
66.982
218.270
____________
994.765
____________

342.056
11.969
20.325
(197.266)
____________
177.084
____________
177.084
____________
523.349
____________
____________

342.056
11.969
48.498
(94.179)
____________
308.344
____________
308.344
____________
652.910
____________
____________

342.056
11.969
20.325
(197.266)
____________
177.084
225.059
____________
402.143
____________
2.709.827
____________
____________

342.056
11.969
48.498
(94.179)
____________
308.344
234.420
____________
542.764
____________
2.434.831
____________
____________

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA
Atribuído aos acionistas controladores
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ajuste de Avaliação
Recursos destinados
Dividendos
Patrimonial/Outros
Prejuízos
Capital Social
a aumento de capital
Reserva Legal
Adicionais Propostos
Resultados Abrangentes
Acumulados
Subtotal
_______________
_____________________
_______________
____________________
_________________________
_______________
_____________
342.056
11.969
2.050
29.222
41.325
(608)
426.014
_______________
_____________________
_______________
____________________
_________________________
_______________
_____________

Eventos
Saldo em 31 de dezembro de 2012
Integralização de Capital
Dividendos Adicionais Pagos de Exercícios Anteriores
Juros sobre Capital Próprio Creditados
Remuneração de Partes Benefíciarias
Aprovação de Dividendo Adicional
Ganho na Diluição de Percentual de Participação Societária
Transações de Capital com Acionistas:
Prejuízo do Exercício
Equiv. Patrim. sobre Resultados Abrangentes - Coligadas
Equiv. Patrim. sobre Resultados Abrangentes - Controladas - Benefícios Pós-Emprego
Compensação de Reserva Legal
_______________
Saldo em 31 de dezembro de 2013 - Reapresentado
342.056
_______________
Dividendos Adicionais Pagos de Exercícios Anteriores
Juros sobre Capital Próprio Creditados
Remuneração de Partes Benefíciarias
Ganho na Diluição de Percentual de Participação Societária
Transações de Capital com Acionistas:
Ajustes da Lei 12.973/2014
Prejuízo do Exercício
Equiv. Patrim. sobre Resultados Abrangentes - Coligadas
Equiv. Patrim. sobre Resultados Abrangentes - Controladas - Benefícios Pós-Emprego
_______________
Saldo em 31 de dezembro de 2014
342.056
_______________

(29.222)

_____________________
11.969
_____________________

(2.050)
_______________
_______________-

(29.222)

16
16

____________________
____________________-

33
7.124
_________________________
48.498
_________________________

(95.621)
2.050
_______________
(94.179)
_______________

133
133

_____________________
11.969
_____________________

_______________
_______________-

____________________
____________________-

19
(28.325)
_________________________
20.325
_________________________

3.020
(106.107)
_______________
(197.266)
_______________

(29.222)
16
(29.206)
(95.621)
33
7.124
_____________
308.344
_____________

133
133
3.020
(106.107)
19
(28.325)
_____________
177.084
_____________

Participação de
Acionistas
não
Controladores
___________________
230.124
___________________
373
(6.518)
(5.835)
(4.209)
(16.189)
20.458
27
___________________
234.420
___________________
(12.256)
(4.848)
(2.057)
(19.161)
9.788
12
___________________
225.059
___________________

Total do
Patrimônio Líquido
___________________
656.138
___________________
373
(6.518)
(5.835)
(4.209)
(29.222)
16
(45.395)
(75.163)
60
7.124
___________________
542.764
___________________
(12.256)
(4.848)
(2.057)
133
(19.028)
3.020
(96.319)
31
(28.325)
___________________
402.143
___________________

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA
Nota
27a
27b
27c
27c

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Custo com Energia Elétrica
Custo de Operação
Custo do Serviço Prestado a Terceiros
Lucro Bruto
Receitas/ (Despesas) Operacionais
Despesas com Vendas
Despesas Gerais e Administrativas
Resultado de Equivalência Patrimonial
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
Outras Receitas Operacionais
Outras Despesas Operacionais
Lucro (Prejuízo) Operacional antes do Resultado Financeiro

27c
27c
13
27d

Receitas (Despesas) Financeiras
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Lucro (Prejuízo) Operacional antes dos Tributos

27e

Imposto de Renda e Contribuição Social
Imposto de Renda e Contribuição Social - Corrente
Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferido
Prejuízo do Exercício

17

Atribuído aos Acionistas Controladores
Atribuído aos Acionistas não Controladores
Prejuízo Básico e Diluído por Ação em Reais:
Ações Ordinárias – Básicas e diluídas
Ações Prefenciais – Básicas e diluídas

28

Controladora
______________________________
31/12/2014
31/12/2013
____________
____________
68.878
38.234
(61.362)
____________
7.516
____________
____________

(32.813)
____________
5.421
____________
____________

(115.312)
(1.392)
(9.714)
(102.934)
(1.272)
18
(1.290)
____________
(107.796)
____________
____________

(96.743)

EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

Consolidado
_____________________________
31/12/2014
31/12/2013
____________
____________
2.122.783
1.608.673
(1.390.808)
(942.745)
(354.750)
(413.275)
(62.566)
(34.092)
____________
____________
314.659
218.561
____________
____________
____________
____________

(9.238)
(86.365)
(1.140)
1.214
(2.354)
____________
(91.322)
____________
____________

(295.881)
(133.377)
(163.484)
(14.928)
15.908
91.719
(75.811)
____________
18.778
____________
____________

(260.009)
(115.035)
(169.563)
40.625
(16.036)
70.630
(86.666)
____________
(41.448)
____________
____________

2.858
3.044
(186)
____________
(104.938)
____________
____________

(1.998)
1.925
(3.923)
____________
(93.320)
____________
____________

(10.338)
71.465
(81.803)
____________
8.440
____________
____________

(3.430)
65.595
(69.025)
____________
(44.878)
____________
____________

(1.169)
____________
(1.169)
____________
(106.107)
____________
____________

(2.301)
____________
(2.301)
____________
(95.621)
____________
____________

(104.759)
____________
(6.095)
(98.664)
____________
(96.319)
____________
____________

(30.285)
____________
(18.669)
(11.616)
____________
(75.163)
____________
____________

(106.107)
9.788

(95.621)
20.458

Prejuízo do Exercício

Controladora

Consolidado

________________________________

________________________________

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

____________

_______________

____________

_______________

Reapresentado

Reapresentado

_______________

_______________

(106.107)

(95.621)

(96.319)

(75.163)

____________

_______________

____________

_______________

____________

_______________

____________

_______________

(28.325)

7.124

(28.325)

7.124

164

76

164

76

Outros Resultados Abrangentes
Itens que não serão Reclassificados para o Resultado:
Ganho (Perda) Atuarial com Plano de Benefício Definido
Equivalência Patrimonial sobre Obrigação Atuarial sobre Benefícios Pós-Emprego
Itens que poderão ser Reclassificados para o Resultado:
Equivalência patrimonial sobre Outros Resultado Abrangentes em Investidas
Resultado Abrangente Total

(134.268)

(88.421)

(124.480)

(67.963)

____________

_______________

____________

_______________

____________

_______________

____________

_______________

(134.280)

(88.448)

9.800

20.485

Atribuído aos Acionistas Controladores
Atribuído aos Acionistas Não Controladores

(11,5547)
(11,5547)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

(10,4128)
(10,4128)

(11,5547)
(11,5547)

(10,4128)
(10,4128)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Nº 76, segunda-feira, 20 de abril de 2015
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013

EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Recebimento de Consumidores
Resgate do Fundo de Aplicação - FIP Corumbá
Rendimento de Aplicações Financeiras
Ressarcimento do Custo de Energia - Recursos da CDE
Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Recebidos
Outros Recebimentos
Recebimentos
Fornecedores - Materiais e Serviços
Fornecedores - Energia Elétrica
Contribuição de Iluminação Pública
Salários e Encargos Sociais
Pagamentos de Encargos da Dívida
Impostos e Contribuições
Encargos Setoriais
Constituição de Caução CCEE
Outras Pagamentos
Pagamentos

Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades Operacionais

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de Ativos Financeiros da Concessão, Intangíveis e Imobilizados
Aquisição de Investimento
Alienação de Imobilizado
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades de Investimento

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos
Empréstimos e Financiamentos Obtidos
Amortização de Empréstimos e Financiamentos
Custos de Transação
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

EM MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA

Controladora
______________________________
31/12/2014
31/12/2013
____________
____________

Consolidado
_________________________
31/12/2014 31/12/2013
___________ ____________

23.391

41.778

689

1.345

46.772
32
____________
70.884
____________
(58.266)

29.090
75
____________
72.288
____________
(36.693)

(8.938)
(3.909)

(8.239)
(1.304)
(4.907)

(1.285)
____________
(72.398)
____________
____________

(4.330)
____________
(55.473)
____________
____________

(1.514)
____________
____________

16.815
(29.196)
158.410
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________

(201)

2.340.062

(653)

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício

(44.956)

(83.606)
(576)

1.972
(4)
(3)
(4)
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________

(204)
____________
____________

(657)
(42.987)
(84.186)
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________
(11.050)

Aumento (Redução) do Saldo Líquido de Caixa e Equivalente

2.242.884
3.760
6.564
11.289
66.394
163.501
16.064
16.778
125
107
____________ ____________
2.429.209
2.438.319
____________ ____________
(278.195)
(263.023)
(1.310.911) (1.107.460)
(87.371)
(85.000)
(278.171)
(263.759)
(24.269)
(27.192)
(414.916)
(480.738)
(31.789)
(29.806)
(2.410)
(30.373)
(22.931)
____________ ____________
(2.458.405) (2.279.909)
____________ ____________
____________ ____________

(3)
____________
____________

(85.000)

Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades de Financiamento
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(15.974)
252.120
(193.823)
(920)

(26.327)
88.221
(221.995)

____________
____________

373
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________

____________
____________

(96.050)
41.403
(159.728)
____________ ____________ ____________
____________ ____________ ____________

(1.718)
____________
8.895
7.177

(79.892)
(30.780)
(85.504)
____________ ____________ ____________
88.787
96.786
182.290
8.895
66.006
96.786

Receitas
Venda de Energia, Serviços
Provisão/Rev. para Créditos de Liquidação Duvidosa
Receita de Alienação de Ativo Imobilizado
Outras Receitas

Controladora
________________________________
31/12/2014
31/12/2013
____________
_______________
Reapresentado
_______________
76.218
43.134
77.610
43.081
(1.392)
53

Insumos Adquiridos de Terceiros
Custos com Serviço de Energia Elétrica
Custos de Construção
Serviços de Terceiros
Material
Provisões/Reversões
Outros

(64.317)

(35.283)

(60.594)
(3.040)
(1.271)
588

Valor Adicionado Bruto

Consolidado
________________________________
31/12/2014
31/12/2013
____________ _______________
Reapresentado
_______________
2.791.780
2.166.535
2.839.685
2.211.541
(70.709)
(54.548)
1.610
(114)
21.194
9.656

(33.472)
(625)
(1.192)
6

(1.899.254)
(1.543.788)
(121.314)
(190.549)
(8.310)
11.283
(46.576)

(1.453.383)
(1.050.851)
(186.967)
(158.328)
(5.948)
(8.777)
(42.512)

11.901

7.851

892.526

713.152

Retenções
Depreciação e Amortização

(156)
(156)

(184)
(184)

(52.880)
(52.880)

(50.105)
(50.105)

Valor Adicionado Líquido Produzido

11.745

7.667

839.646

663.047

Valor Adicionado Recebido em Transferência
Receitas Financeiras
Resultado de Equivalência Patrimonial
Dividendos Recebidos

(99.890)
2.524
(102.934)
520

(84.440)
1.368
(86.365)
557

56.537
70.748
(14.928)
717

106.220
64.829
40.625
766

Valor Adicionado Total a Distribuir

(88.145)

(76.773)

896.183

769.267

Distribuição do Valor Adicionado

(88.145)

(76.773)

896.183

769.267

Empregados
Remuneração Direta
FGTS
Benefícios
Participação nos Resultados

11.883
11.755
71
57

10.219
9.971
232
16

181.454
116.022
8.138
54.278
3.016

191.483
122.834
7.577
59.168
1.904

Impostos, Taxas e Contribuições
Federal
Estadual e Municipal

5.018
3.445
1.573

4.656
3.786
870

688.319
286.837
401.482

544.701
178.998
365.703

Remuneração de Capitais de Terceiros
Aluguéis
Despesas Financeiras

1.061
875
186

3.973
50
3.923

122.729
40.926
81.803

108.246
39.221
69.025

Remuneração de Capitais Próprios
Participação dos Acinistas Não Contoladores
Lucros Líquidos/(Prejuízos) Retidos

(106.107)

(95.621)

(106.107)

(95.621)

(96.319)
9.788
(106.107)

(75.163)
20.458
(95.621)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS

1. CONTEXTO OPERACIONAL E INFORMAÇÕES GERAIS
1.1. Objetivo Social
A Companhia Energética de Brasília – CEB
(“Companhia” ou “CEB”) é uma sociedade de
economia mista de capital aberto, autorizada
pela Lei nº 4.545, de 10 de dezembro de 1964,
com sede social localizada na cidade de Brasília, no Distrito Federal, SGCVS lote 15 bloco
C, 2º E 3º andares, ed. Jade Home Office, registrada na Comissão de Valores Mobiliários
– CVM como Companhia Aberta na categoria
A (emissores autorizados a negociar quaisquer valores mobiliários) e tem suas ações
negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo
(BM&F Bovespa). Em 4 de julho de 1994,
a Companhia iniciou a negociação de suas
ações na BM&F Bovespa, sob os códigos de
negociação CEBR3, CEBR5 e CEBR6, para
as ações ordinárias e preferenciais.
A CEB tem por objeto social a participação
em outras sociedades, como sócia-quotista
ou acionista e a exploração direta ou indireta,
conforme o caso, de serviços de energia elétrica, compreendendo os sistemas de geração,
transmissão, comercialização e distribuição
de energia elétrica, bem como serviços correlatos.

1.2. Participações societárias
As participações societárias da CEB em sociedades controladas, controladas em conjunto e coligadas estão representadas conforme a seguir:
_______________________________________________________________________________________________________________
Empresas
Atividade
31/12/2014
31/12/2013
_______________________________________________________________________________________________________________
Participações diretas
Em controladas
CEB D
Distribuição
100%
100%
CEB Geração S.A.
Geração
100%
100%
CEB Participação S.A.
Comercialização
100%
100%
CEB Lajeado S.A.
Comercialização
59,93%
59,93%
Companhia Brasiliense de Gás
Gás
17%
17%
_______________________________________________________________________________________________________________
Em controlada em conjunto
Energética Corumbá III S.A.
Geração
37,50%
37,50%
_______________________________________________________________________________________________________________
Em coligada
Corumbá Concessões S.A.
Geração
47,57%
47,57%
_______________________________________________________________________________________________________________
Participações indiretas
Em coligada
Investco S.A.
Geração
11,99%
11,99%
_______________________________________________________________________________________________________________
Outras Participações
BSB Energética S.A.
Geração
9,00%
9,00%
_______________________________________________________________________________________________________________
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a) Controladas
• CEB D – A CEB Distribuição S.A. (“CEB D”) é uma sociedade anônima, de capital fechado, organizada em conformidade com a Lei Distrital n° 2.710, de 24 de maio de 2001, constituída em 20 de junho de 2005 e com início das suas atividades em 12 de janeiro de 2006,
como resultado do processo de desverticalização das atividades de distribuição e geração da
Companhia Energética de Brasília – CEB.
A CEB D é uma concessionária pública de energia elétrica e tem por objeto principal a distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos que lhe venham a ser concedidos ou autorizados por qualquer título de direito e atividades associadas no Distrito Federal.
(i) Informações sobre a concessão de distribuição de energia elétrica da CEB D
A CEB D é detentora do Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica nº
66/1999, celebrado com a União Federal, por intermédio da ANEEL, com prazo de vencimento em 7 de julho de 2015.
Conforme determina o contrato de concessão, todos os bens e instalações vinculados à prestação do serviço de distribuição de energia elétrica e que tenham sido realizados pela concessionária são considerados reversíveis e integram o acervo da respectiva concessão. Esses bens
serão revertidos automaticamente ao poder concedente ao término do contrato procedendo-se
às avaliações e determinação do montante da indenização devida à concessionária, observados os valores e as datas de incorporação ao sistema elétrico.
As principais obrigações da CEB D, previstas no contrato de concessão, consistem em:
i) Fornecer energia elétrica a consumidores localizados em sua área de concessão, pelas tarifas homologadas pelo poder concedente, nos níveis de qualidade e continuidade estipulados
na legislação.
ii) Realizar as obras necessárias à prestação dos serviços concedidos, de modo a assegurar a
continuidade, a regularidade, a qualidade e a eficiência dos serviços.
iii) Manter registro e inventário dos bens vinculados à concessão e zelar pela sua integridade.
A venda, cessão ou doação em garantia hipotecária dos bens imóveis ou de partes essenciais
das instalações depende de prévia e expressa autorização do poder concedente.
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líbrio econômico-financeiro da concessão. A data da última revisão tarifária da CEB D foi no
dia 26 de agosto de 2012. Neste processo, a ANEEL procedeu ao recálculo das tarifas, considerando as alterações na estrutura de custos e mercado da CEB D, estimulando a eficiência e
a modicidade das tarifas. Os reajustes e as revisões são mecanismos de atualização tarifária,
ambos previstos no contrato de concessão. A CEB D também pode solicitar uma revisão
extraordinária sempre que algum evento provoque significativo desequilíbrio econômico-financeiro da concessão.
A concessão poderá ser extinta pelo término do contrato, encampação do serviço, caducidade,
rescisão, irregularidades ou falência da CEB D.
Não poderá ocorrer transferência de controle acionário majoritário da CEB D sem anuência
prévia do poder concedente. Na hipótese de transferência de ações representativas do controle
acionário, o novo controlador deverá assinar termo de anuência e submissão às cláusulas do
contrato de concessão e às normas legais e regulamentares da concessão.
(ii) Informações sobre aspectos relacionados ao pressuposto da continuidade operacional da CEB D
Os planos da Administração para o aprimoramento das atividades da CEB D consistem na
busca da eficiência operacional e financeira para garantir, tanto a renovação da Concessão
do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica no DF, com retorno compatível aos
investimentos realizados e em curso, quanto à eficiência técnica no atendimento aos consumidores do Distrito Federal.
A Administração tem desenvolvido medidas para a redução de seu custeio visando a atingir a
necessária liquidez da Companhia.
Dentre as medidas em curso e de grande repercussão econômica e financeira ressaltam-se:
a) estudos de reavaliação do Plano de Saúde, objetivando a implantação de uma nova modalidade de plano assistencial lastreada em estudos técnicos;
b) estudos para alienação de imóveis inservíveis à Concessão.

iv) Cumprir e fazer cumprir as normas legais e regulamentares do serviço, respondendo ao
poder concedente, aos usuários e a terceiros, pelas eventuais consequências danosas da exploração dos serviços.

Ainda nesse contexto, a administração está em processo de negociação com o Poder Executivo para reconhecer a dívida de consumo de energia elétrica dos órgãos do Governo do Distrito
Federal - GDF, e quitação do montante para com a Companhia, débitos já reconhecidos nos
processos de prestações de contas anuais. Esses recursos trarão significativa melhoria para a
situação econômica e financeira da CEB D.

v) Atender a todas as obrigações de natureza fiscal, trabalhista e previdenciária, aos encargos
oriundos de normas regulamentares estabelecidos pelo poder concedente.

Medida Provisória nº 579 e Decreto Lei nº 7.805

vi) Permitir aos encarregados da fiscalização do poder concedente, livre acesso, em qualquer
época, às obras, equipamentos e instalações utilizados na prestação dos serviços, bem como
aos seus registros contábeis.
vii) Prestar contas ao poder concedente e aos usuários, segundo as prescrições legais e regulamentares específicas, da gestão dos serviços concedidos.
viii) Manter as reservas de água e de energia elétrica necessárias ao atendimento dos serviços
de utilidade pública.
ix) Observar a legislação de proteção ambiental, respondendo pelas eventuais consequências
de seu descumprimento.
x) Realizar programas de treinamento, de modo a assegurar, permanentemente, a melhoria da
qualidade e mais eficiência na prestação dos serviços concedidos.
xi) Participar do planejamento setorial e da elaboração dos planos de expansão do Sistema
Elétrico Nacional, implementando e fazendo cumprir, em sua área de concessão, as recomendações técnicas e administrativas deles decorrentes.
xii) Aderir ao Sistema Nacional de Transmissão de Energia Elétrica e assegurar livre acesso
aos seus sistemas de transmissão e distribuição.
xiii) Integrar o Grupo Coordenador para Operação Interligada - GCOI, operando suas instalações de acordo com as regras vigentes, devendo a concessionária acatar e aplicar quaisquer
novas resoluções, recomendações e instruções emitidas pelo GCOI.
xiv) Respeitar, nos termos da legislação em vigor, os limites das vazões de restrição, máxima
e mínima, a jusante de seus aproveitamentos hidrelétricos, devendo considerar, nas regras
operativas, a alocação de volume de espera nos reservatórios de suas usinas, de modo a minimizar os efeitos adversos das cheias.
xv) Efetuar, quando determinado pelo poder concedente, consoante o planejamento para o
atendimento do mercado, os suprimentos de energia elétrica a outras concessionárias e às
interligações que forem necessárias.
Pela execução dos serviços, a concessionária tem o direito de cobrar dos consumidores as
tarifas determinadas e homologadas pelo Poder Concedente que é representado pela ANEEL.
Os valores das tarifas são reajustados em periodicidade anual e a receita da concessionária é
dividida em duas parcelas: Parcela A (composta pelos custos não gerenciáveis) e Parcela B
(custos operacionais eficientes e custos de capital). O reajuste tarifário anual tem o objetivo
de repassar os custos não gerenciáveis e atualizar monetariamente os custos gerenciáveis.
A revisão tarifária periódica ocorre a cada quatro anos e tem por objetivo restabelecer o equi-

(iii) Prorrogação das concessões
O Governo Federal oficializou, por meio da Medida Provisória nº 579/2012 assinada em 11
de setembro de 2012, e convertida na Lei nº 12.783 de 11 de janeiro de 2013, a redução nos
custos de energia elétrica para consumidores residenciais e industriais e as regras para renovação das concessões de Geração, Transmissão e Distribuição vincendas entre 2015 e 2017.
Para as concessões de Distribuição haverá condições específicas a serem estabelecidas pela
ANEEL em contrato de concessão e/ou seus termos aditivos. Adicionalmente, a referida Lei
elimina os encargos setoriais CCC (Conta de Consumo de Combustíveis) e RGR (Reserva
Global de Reversão), e reduz o encargo CDE (Conta de Desenvolvimento Energético) em
75%.
Em 24 de janeiro de 2013, conforme disposto na Medida Provisória nº 579/2012, assinada em
11 de setembro de 2012, e convertida na Lei nº 12.783 em 11 de janeiro de 2013, a ANEEL
efetuou o cálculo da Revisão Tarifária Extraordinária – RTE para a CEB D, por meio da Resolução Homologatória Nº 1.446, de 24 de janeiro de 2013 que homologou as novas tarifas
de energia para a Companhia, apurando uma redução média de 18,11% para os consumidores
residenciais de baixa tensão. Para as demais classes de consumidores, os efeitos variaram
entre 15% e 22%. A redução média da receita regulatória, considerada para o cálculo da RTE
ocorrida em 2013 foi de 17,38%.
Para a Companhia a concessão poderá ser prorrogada, a critério do poder concedente, uma
única vez, pelo prazo de até 30 (trinta) anos, de forma a assegurar a continuidade, a eficiência
da prestação do serviço, a modicidade tarifária e o atendimento aos critérios de racionalidade
operacional e econômica.
A prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica dependerá da aceitação expressa das condições estabelecidas no contrato de concessão e/ou nos termos aditivos. A partir da decisão do Poder Concedente pela prorrogação, a Companhia deverá assinar o contrato
de concessão e/ou os termos aditivos no prazo de até trinta dias contados da convocação.
(iv) Reajuste Tarifário Anual
O reajuste tarifário anual, visa repassar à tarifa os impactos produzidos pelos custos não gerenciáveis da concessão (compra de energia, os encargos setoriais e os custos de transmissão).
Vislumbra também ajustar os custos gerenciáveis da distribuidora (custos operacionais, remuneração pelos investimentos realizados e quota de depreciação) com a incidência parcial,
da atualização monetária (pela dedução do fator X, que significa o compartilhamento com os
consumidores dos ganhos de produtividade).
Inicialmente, de acordo com a Nota Técnica nº 267/2014-SRE/ANEEL, de 13/8/2014, o
componente financeiro fora calculado em 9,70%. Não obstante, a pedido da Concessionária,
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houve o diferimento parcial de 9% deste (o equivalente a R$ 136.250, a preços de agosto de
2014, a ser objeto de devolução nos próximos processos tarifários, atualizado pela variação
do IGP-M).

custearão as despesas de fevereiro até dezembro de 2014. Também cabe à CCEE prestar as
garantias necessárias aos credores das operações de crédito, incluindo cessão fiduciária dos
direitos creditórios e do saldo da Conta - ACR.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio da Resolução Homologatória
nº 1779, de 19 de agosto de 2014, estabeleceu o reajuste tarifário 2014 da CEB D. O reajuste
médio, que passou a vigorar a partir de 26 de agosto de 2014, ficou em 17,12% para o período de 12 meses, sendo 16,42% o reajuste econômico e 0,70% o relativo aos componentes
financeiros.

O valor mensal que será repassado a cada concessionária é homologado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) por meio de Despacho da Superintendência de Regulação
Econômica – SRE e considera a cobertura tarifária vigente. No exercício de 2014, o montante
reconhecido destes repasses totalizou R$ 47.910 (Nota 27b) e foram registrados como uma
compensação dos custos com energia elétrica comprada.

O efeito médio a ser percebido pelos consumidores é de 18,88%, sendo de 19,90% para os
atendidos em alta tensão e de 18,38% para os atendidos em baixa tensão. Em 2013, o reajuste
médio ficou em 7,64% para o período de 12 meses, sendo 9,22% o reajuste econômico e de
-1,58% relativos aos componentes financeiros pertinentes.

O recolhimento dos valores repassados pela União será realizado por meio de quotas da CDE,
a partir dos processos tarifários de 2015, com atualização do IPCA.

(v) Repasses de Recursos da CDE e da Conta ACR
A Conta de Desenvolvimento Energético – CDE foi criada originalmente pela Lei nº 10.438,
de 26 de abril de 2002, visando o desenvolvimento energético dos estados.
A CDE tem como finalidade promover a universalização do serviço de energia elétrica; garantir recursos para atendimento da subvenção econômica destinada à modicidade da tarifa
dos consumidores Residencial Baixa Renda; prover recursos para os dispêndios da Conta de
Consumo de Combustíveis (CCC); prover recursos e permitir a amortização de operações
financeiras vinculados à indenização por ocasião da reversão das concessões ou para atender
à finalidade de modicidade tarifária; promover a competitividade da energia produzida a partir de fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, gás natural e carvão mineral
nacional, nas áreas atendidas pelos sistemas interligados.
Com a publicação da Medida Provisória nº 579, de 11 de setembro de 2012, convertida na Lei
nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, e da Medida Provisória nº 605, vigente no período de 23
de janeiro a 3 de junho de 2013, a CDE teve seu rol de destinações ampliado, quais sejam:
prover recursos para compensar descontos aplicados nas tarifas de uso dos sistemas elétricos
de distribuição e nas tarifas de energia elétrica (na vigência da MP 605/2013); e prover recursos para compensar o efeito da não adesão à prorrogação de concessões de geração de energia
elétrica, assegurando o equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias de distribuição
(na vigência da MP nº 605/2013).
Em caráter excepcional, visando atenuar os efeitos da conjuntura hidrológica desfavorável,
diante das medidas empreendidas pelo Governo Federal em prol da modicidade tarifária, foi
publicado o Decreto nº 7.945, de 7 de março de 2013, que introduziu novas alterações nos instrumentos de repasse de recursos da CDE. Assim, a CDE passou a prover ainda: recursos para
o risco hidrológico, exposição involuntária, ESS por segurança energética e o valor integral
ou parcial do saldo positivo acumulado pela Conta de Variação de Valores de Itens da Parcela
A – CVA, de que trata a Portaria Interministerial nº MME/MF nº 25/2002, relativo ao ESS e à
energia comprada para revenda (CVA Energia e CVA ESS). Esse repasse terá apuração anual,
nos processos de reajuste e revisão tarifária das concessionárias de distribuição realizada no
período de março de 2013 a fevereiro de 2014.
Sendo assim, a Resolução Homologatória 1.589/2013 que reajustou as tarifas da CEB D,
estabeleceu também, um valor mensal correspondente a R$ 1.763 a ser repassado pela Eletrobrás à Companhia, no período de competência de dezembro de 2013 a julho de 2014,
referente aos descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos usuários do serviço público
de distribuição de energia elétrica.
Em 19 de agosto de 2014, a Resolução Homologatória nº 1.779/2014 reajustou as tarifas da
CEB Distribuição S.A., estabeleceu também um valor mensal correspondente a R$ 2.574 a
ser repassado à empresa pela Eletrobrás, no período de competência de agosto de 2014 a julho
de 2015, referente aos descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos usuários do serviço
público de distribuição de energia elétrica.
Em 07 de março de 2014, foi publicado o Decreto nº 8.203/14, de forma a incluir a neutralização da exposição involuntária das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo,
para a competência de janeiro de 2014, decorrente da compra frustrada no leilão de energia
proveniente de empreendimentos existentes realizado em dezembro de 2013.
Adicionalmente, em 2 de abril de 2014, foi publicado o Decreto nº 8.221/2014 garantindo o
direito das distribuidoras de reembolso dos custos extraordinários provenientes de energia
termoelétrica através de contratos por disponibilidade além daquelas adquiridas no mercado
de curto prazo para o período de fevereiro até dezembro de 2014. O decreto define que caberá
à CCEE contratar operações de crédito destinadas à cobertura prevista no parágrafo anterior e
gerir a CONTA-ACR, assegurando o repasse dos custos incorridos nas operações á Conta de
Desenvolvimento Energético – CDE.
A CONTA-ACR foi criada por meio do Decreto nº 8.221/2014 e regulamentada pela ANEEL
por meio da Resolução Normativa nº 612/2014. Ela tem por finalidade cobrir os custos adicionais das distribuidoras de energia elétrica pela exposição involuntária no mercado de curto
prazo e pelo despacho termelétrico dos contratos por disponibilidade.
A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) é a responsável pela gestão dessa
conta e pela contratação das operações de crédito, além de assegurar o repasse dos custos
incorridos nas operações à Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Tais operações

(vi) Prorrogação da Concessão
O Contrato de Concessão da Companhia nº 066/1999 - ANEEL foi celebrado com a ANEEL
(representando o Poder Concedente) em 26 de agosto de 1999 e tem vigência até 7 de julho
de 2015. Nele está prevista a possibilidade de renovação por mais vinte anos, desde que subordinada ao interesse público e que o pedido fosse apresentado até 36 (trinta e seis) meses
antes do término do prazo contratual, ou seja, até 7 de julho de 2012.
Em 29 de junho de 2012, a CEB D protocolou na ANEEL sob o nº 48513.022210/2012-00 o
requerimento de prorrogação de Concessão de exploração do serviço público de distribuição
de energia elétrica no Distrito Federal, anexando, para tanto, os comprovantes de regularidade
e adimplemento, conforme exigência contratual vigente.
Nos termos da Medida Provisória nº 579, de 12 de setembro de 2012, e do Decreto nº 7.805,
de 17 de setembro de 2012, em 5 de outubro de 2012 a CEB D ratificou o protocolo ANEEL
nº 48513.033465/2012-00, referente ao pedido de prorrogação da concessão de exploração
do serviço público de distribuição de energia elétrica no Distrito Federal por um período
adicional de 30 (trinta) anos.
Em 11 de janeiro de 2013, a Medida Provisória foi convertida na Lei 12.783, entre outros,
“dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais e sobre a modicidade tarifária” e no Capítulo II trata
“DA PRORROGAÇÃO DAS CONCESSÕES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA”. Especificamente o Art. 7º estabelece a possibilidade de prorrogação
das concessões, entre outras, as de distribuição de energia elétrica (a critério do poder concedente) por uma única vez pelo prazo de até 30 (trinta) anos.
Em 17 de janeiro de 2014, a ANEEL manifestou-se sobre o requerimento de prorrogação dos
Contratos de Concessões vincendos em 2015 e 2017 informando que, dentro de sua competência regulatória, realiza a análise dos requerimentos de prorrogação das concessões de
distribuição, cabendo ao Poder Concedente a decisão final sobre a aprovação ou a rejeição
de tais pedidos.
Conforme consta no Contrato de Concessão, na análise do pedido de prorrogação, a ANEEL
levará em consideração todas as informações sobre o serviço público de distribuição de energia elétrica prestado, devendo aprovar ou rejeitar o pleito dentro do prazo acima previsto.
O deferimento do pedido levará em consideração o cumprimento dos requisitos de serviço
adequado, por parte da concessionária, conforme relatórios técnicos fundamentados, emitidos
pela fiscalização da ANEEL
Sobre esse aspecto, a Distribuidora encaminhou as seguintes providências:
a) O Contrato de Concessão Nº 066/1999-ANEEL foi celebrado pela CEB com o Poder Concedente, em 26/8/1999, e tem vigência até 7 de julho de 2015. Nele, está prevista a possibilidade de prorrogação por mais vinte anos, desde que subordinada ao interesse público e que o
pedido seja apresentado até 36 (trinta e seis) meses antes do término do prazo contratual, ou
seja, até 7 de julho de 2012.
b) Em 29 de junho de 2012, por meio da Carta Nº 267/2012-DD, a CEB Distribuição S.A.
protocolou na ANEEL, sob o Nº 48513.022210/2012-00, o requerimento de prorrogação da
concessão de exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica no Distrito
Federal, anexando, para tanto, os comprovantes de regularidade e adimplemento, conforme
exigência contratual vigente.
c) Nos termos da MP Nº 579 e do Decreto Nº 7.805/2012, em 5 de outubro de 2012, por intermédio da Carta Nº 367/2012-DD, sob o protocolo da ANEEL de Nº 48513.033465/2012-00, a
CEB Distribuição S.A. ratificou o pedido de prorrogação da concessão de exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica no Distrito Federal, por um período adicional
de 30 (trinta) anos, formulado originalmente pela Carta Nº 267/2012-DD. Conforme exigido
no Art. 2º do Decreto Nº 7.805/2012, também foram entregues por essa carta, os documentos
comprobatórios de regularidade fiscal, trabalhista e setorial, assim como de qualificação jurídica, econômico-financeira e técnica.
d) A Lei Nº 12.783/2013, em seu Art. 8º estabelece que as concessões que não forem prorrogadas, nos termos da lei, serão licitadas, na modalidade leilão ou concorrência, por até 30
(trinta) anos. O cálculo do valor da indenização correspondente às parcelas dos investimentos
vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, utilizará como
base, a metodologia de valor novo de reposição (VNR), conforme critérios estabelecidos em
regulamento do Poder Concedente. Além dessa previsão do cálculo da reversão, foi incluído
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pela ANEEL, dispositivo de garantia de que, valores registrados na Conta de Compensação
de Variação de Valores de Itens da “Parcela A” (CVA) e outros itens financeiros, também
façam parte do referido cálculo de reversão, quando da extinção da concessão.
e) Visando a adequação da prestação de serviço de distribuição para a pretendida prorrogação
da concessão, a CEB Distribuição S.A., em conjunto com a ANEEL, elaborou diagnóstico
da atual situação da qualidade do serviço e do atendimento, bem como da sustentabilidade
econômico-financeira da concessão. Em atenção à solicitação da ANEEL, a Distribuidora
está elaborando um Plano de Resultados, com o objetivo de explicitar as ações necessárias à
adoção de medidas de curto e médio prazos, para o restabelecimento da qualidade do serviço,
contemplando os seguintes aspectos: Indicadores de Continuidade; Plano de Gerenciamento
da Gestão; Obras - PDD; Reclamações e IASC; Segurança do Trabalho e da População; e
Situação Econômico-Financeira.
Destaque-se que a CEB Distribuição S.A. já manifestou sua determinação em realizar as
ações que estão sendo planejadas, com a expectativa de que o mencionado PLANO possibilite a adequação da prestação do serviço pela Empresa. No que diz respeito à sustentabilidade
econômico-financeira, será adotado padrão utilizado pelo mercado de no máximo 3(três) vezes a relação entre a dívida líquida e a geração de caixa (dívida líquida/EBITDA). Para o indicador de capacidade financeira (cumprimento das obrigações assumidas relativas às despesas
operacionais, investimentos e juros da dívida), será utilizada a referência da ANEEL, que
corresponde a no máximo sete vezes a relação entre a dívida líquida/(EBITDA – CAPEX).
No entanto, as regras para prorrogação da concessão das distribuidoras de energia elétrica
ainda estão em fase de elaboração, mas já e certo que as concessionárias terão que cumprir
um plano de recuperação, de modo a alcançar referências estabelecidas pela Agência, tanto no
que se refere aos índices da situação econômico-financeira, assim como quanto à qualidade
do serviço prestado, por meio dos indicadores DEC e FEC, que atualmente encontram-se fora
dos padrões exigidos pela ANEEL.
(vii) Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão
Em 10 de dezembro de 2014, foi celebrado com a União, por intermédio da ANEEL, o Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 066/1999-ANEEL, cujo objeto é a inclusão de dispositivo
de garantia de que valores registrados na Conta de Compensação de Variação de Valores
de Itens da “Parcela A” (CVA) e outros itens financeiros sejam incorporados no cálculo da
indenização, quando da extinção da concessão, correspondente às parcelas dos investimentos
vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados.
Destaca-se que esse Aditivo foi condição imprescindível para que os ativos e passivos resultantes de variações da Parcela A sejam registrados como ativos financeiros no âmbito da
contabilidade societária.
• CEB Geração S.A. – sociedade por ações de capital fechado, autorizada pela Lei Distrital
nº 2.648, de 26 de dezembro de 2000, constituída como subsidiária integral, concessionária
do serviço público de energia elétrica, atuando na geração de energia elétrica.
(i) Prorrogação das concessões
Medida Provisória nº 579/12 convertida na Lei nº 12.783/13 e Decreto Lei nº 7.805/12
Em 11 de setembro de 2012, o Governo Federal, com o objetivo de reduzir os custos de
energia elétrica para consumidores residenciais e industriais, publicou a Medida Provisória nº
579 (“MP 579”). Em 14 de setembro de 2012, o Decreto Lei nº 7.805 foi emitido, definindo
alguns dos procedimentos operacionais para a implementação do que foi estabelecido na
MP 579. Esta Medida Provisória permitiu aos concessionários com contratos vencendo entre
2015 e 2017, a possibilidade de prorrogação das suas concessões, mediante condições nela
estabelecidas.
Para as concessionárias de geração, as principais condições referem-se à mudança para um
regime tarifário, com revisões periódicas e quando da renovação haverá indenização dos
ativos residuais pelo Valor Novo de Reposição – VNR. Os investimentos futuros deverão ser
submetidos previamente à aprovação do agente regulador. A remuneração dos geradores pela
operação e manutenção, deverá ser definida em normatização específica que será elaborada
pela ANEEL.
Conforme noticiado pelo Governo, essa medida reduziria as tarifas de energia elétrica em
20,2%, em média (16,2% para residenciais e de 19,7% a 28% para os consumidores industriais) e baseia-se em dois pontos principais:
(i) eliminação dos encargos setoriais RGR e CCC e redução da CDE, que contribuirá para a
redução das tarifas finais em 7%; e
(ii) definição de novas condições para a prorrogação de contratos de concessão de geração,
transmissão e distribuição, com datas de vencimento entre 2015 e 2017, com um impacto
médio de 13,2% nas tarifas finais.
A subsidiária integral CEB Geração S.A., possui 2 (duas) concessões de geração de energia,
conforme descrito a seguir:
(i) UTE Brasília, outorgada pela Portaria do Ministério de Minas Energia - MME No 255, e
termo final da concessão em 7/7/2015. Para essa concessão, a Companhia apresentou à ANEEL, no dia 15 de outubro de 2012, requerimento de prorrogação da concessão de geração de
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energia elétrica destinada a serviço público, definida como Usina Termelétrica.
Em cumprimento ao disposto na Instrução CVM n° 358, de 03 de janeiro de 2002, a Companhia comunicou aos acionistas da Companhia Energética de Brasília – CEB e aos demais
segmentos do mercado de capitais, que a subsidiária integral CEB Geração S.A. protocolou
no dia 15 de outubro de 2012, junto à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o pedido de prorrogação da concessão de geração de energia elétrica destinada a serviço público
relativo à Usina Termelétrica de Brasília, conforme consta na Medida Provisória nº. 579,
de 11 de setembro de 2012 e na aprovação na 35ª Assembleia Geral Extraordinária da CEB
Geração S.A.
(ii) UHE Paranoá, outorgada pelo Decreto no. 65.664, de 29/10/69 e prorrogada pela Portaria
MME no. 255, e termo final da concessão em 29 de outubro de 2019.
Considerando que a concessão da UHE Paranoá expira apenas em 2019, as regras introduzidas pela MP 579 não se aplicam a essa concessão neste momento.
• CEB Participações S.A. – CEBPar – sociedade por ações de capital fechado, autorizada
pela Lei Distrital nº 1.788 de 27 de novembro de 1997, constituída como subsidiária integral,
atuando na compra e venda de participações acionárias ou cotas de outras empresas energéticas, de telecomunicações e de transmissão de dados, majoritária ou minoritariamente.
A sociedade também atua na comercialização da energia elétrica, na proporção de sua cota-parte de 17,5% no Consórcio CEMIG–CEB, produzida pela Usina Hidrelétrica de Queimado, na condição de produtora independente de energia elétrica.
• CEB Lajeado S.A. – sociedade por ações de capital fechado, autorizada pela Lei Distrital
nº 2.515 de 31 de dezembro de 1999, controlada pela Companhia Energética de Brasília –
CEB, com 59,93% (cinqüenta e nove vírgula noventa e três por cento) do total das ações,
representada por ações ordinárias. As Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS,
detém 40,07% (quarenta vírgula zero sete por cento) do total das ações, representada por
ações preferenciais.
A CEB Lajeado S.A. em conjunto com a EDP Lajeado Energia S.A. e a Paulista Lajeado
Energia S.A. são titulares de ações representativas de 100% do capital votante da INVESTCO
S.A, sobre este capital a CEB Lajeado S.A detém 20% de participação.
As referidas sociedades, juntamente com a Investco, são parte do consórcio denominado
“Consórcio Lajeado” cujo objeto é a exploração compartilhada da concessão de uso de bem
público para a exploração do Aproveitamento Hidroelétrico Luís Eduardo Magalhães e Sistema de Transmissão Associado, nos termos do Contrato de Concessão n° 05/97 e respectivos
aditivos da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. O prazo de duração do contrato
de concessão é de 35 anos contados a partir de 16 de dezembro de 1997.
• Companhia Brasiliense de Gás – CEBGAS – sociedade de economia mista, constituída
em 20 de março de 2001, com autorização da Lei Distrital no. 2.518, de 10 de janeiro de
2000, e tem por objeto social a exploração, com exclusividade, do serviço de distribuição e
comercialização de gás combustível canalizado, de produção própria ou de terceiros, podendo inclusive importar, para fins comerciais, industriais, residenciais, automotivos, de geração
termelétrica ou quaisquer outras finalidades e usos possibilitados pelos avanços tecnológicos,
em todo território do Distrito Federal. A Companhia também:
• efetuará a implantação e a operação das redes de distribuição de gás canalizado, podendo
ainda adquirir e importar diretamente gás natural e executar os serviços de transporte;
• poderá exercer atividades correlatas à sua finalidade principal, especialmente execução de
estudos, pesquisas e projetos relacionados com o setor de gás, inclusive, sob a forma de prestação de serviços de consultoria técnica a terceiros; e
• poderá constituir ou participar de outras sociedades, inclusive subsidiárias integrais, visando
o êxito na realização de suas atividades.
A concessão da exploração tem prazo de vigência até 9 de janeiro de 2030, podendo ser prorrogado por mais 30 anos.
A CEBGAS entrou em operação em 8 de novembro de 2007, através do suprimento de GNL
(Gás Natural Liquefeito), proveniente da cidade de Paulínia, no Estado de São Paulo, para o
Distrito Federal, e a sua distribuição a partir da celebração de contratos de compra e venda
com seus distribuidores no Brasil. Para que sua operação seja similar à de outras empresas
Distribuidoras de Gás Canalizado no Brasil, faz-se necessária a viabilização de um suprimento adequado às necessidades do Distrito Federal por meio de um gasoduto de transporte de
gás natural.
A Companhia Energética de Brasília – CEB, é controladora da CEBGÁS com 51% (cinquenta e um por cento) das ações ordinárias, e 17% do total das ações.
(b) Controlada em conjunto com outros acionistas
• Energética Corumbá III S.A. – sociedade por ações de capital fechado, constituída em 25
de julho de 2001, concessionária do serviço público de energia elétrica, na condição de produtora independente de energia elétrica. A CEB detém uma participação de 37,5% do capital
social, sendo 25,0% das ações ordinárias e 50,0% das ações preferenciais.
(c) Coligada
• Corumbá Concessões S.A. – sociedade por ações de capital fechado, constituída em 06 de
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dezembro de 2000, concessionária do serviço público de energia elétrica, atuando na geração
de energia elétrica, na condição de produtora independente de energia elétrica. A participação
do Grupo no capital social da empresa é de 47,57% (47,57% em 31/12/2013), sendo 45,21%
(45,21% em 31/12/2013) de propriedade da CEB e 2,36% (2,36% em 31/12/2013) de propriedade da CEB Participações S.A..
(i) Ressarcimento e perdas e danos
Em dezembro de 2006, o fornecedor e acionista Serveng- Civilsan S.A. (“Serveng”) requereu
o reconhecimento de compensação por perdas e danos nos contratos de obras gerado por
atrasos no recebimento das faturas no montante de R$ 31.416, sendo recalculado e atualizado
para dezembro de 2009 em cerca de R$ 71.086. Foi ainda apresentado em julho de 2009 uma
complementação desse montante, relativo à correção e juros de mora também gerados pelos
atrasos nos pagamentos das faturas que, em valores recalculados para dezembro de 2009,
totalizavam R$ 51.515. Este último deve ser somado ao primeiro valor pleiteado de perdas e
danos, totalizando, portanto, R$ 122.601 em 31 de dezembro de 2009.
Dando continuidade à matéria, em abril de 2010 (2ª Reunião do Conselho de Administração
– RECA), a Corumbá Concessões S.A contratou consultores jurídico e contábil, experts na
matéria, para avaliar o pleito e recalcular os valores apresentados pela Serveng, tendo sido
em seguida, convocada reunião do Conselho de Administração (4ª RECA de agosto de 2010)
para apreciação dos valores resultantes (Serveng versus consultores jurídico e contábil).
Não obstante a apresentação dos consultores, os quais expuseram valores cerca de 40% menores que o pleiteado, os Conselheiros concluíram e fizeram registrar em ata que não dispunham de dados suficientes para deliberar sobre quaisquer dos dois valores (Serveng ou
Consultores), naquele momento, autorizando a Diretoria a dar prosseguimento na matéria
mantendo o Conselho informado.
Em 16 de dezembro de 2010, a Serveng-Civilsan S.A., dando continuidade à sua demanda,
instaurou o procedimento arbitral junto à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem de
São Paulo – CIESP, de forma que seja dado andamento ao seu pleito.
Após realização de perícia técnica, foi realizada audiência de instrução e julgamento na data
de 04 de dezembro de 2013, na sede da Corte Arbitral, onde foram ouvidos os peritos, e testemunhas arroladas pela Serveng, após, foi deferido prazo para a Corumbá Concessões S.A
ofertar minuta rechaçando os pareceres ofertados pela Serveng, acerca do tema “prescrição”,
em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. A Corumbá Concessões
S.A ofertou tempestivamente minuta rechaçando as alegações da Serveng, com lastro em 02
(dois) sólidos pareceres jurídicos.
Por conseguinte, as partes ofertaram suas alegações finais na data de 18 de fevereiro de 2014.
Durante toda a evolução do processo, a administração, em conjunto com seus assessores jurídicos, estimava que a chance de perda era remota e, por isso, nenhuma provisão vinha sendo
registrada nas informações financeiras.
Em 23 de julho de 2014 o Tribunal Arbitral deu conhecimento da sentença às partes, reconhecendo a procedência do pleito formulado pela Serveng, para condenar a Corumbá Concessões
S.A. ao pagamento do valor de R$118.254, atualizado para data de 30 de junho de 2014, a ser
pago no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da intimação da sentença, sendo estabelecido
ainda que nesse período incidirão juros de 1% a.m. (simples) e correção monetária pelo índice
IGP-M. A Companhia pediu esclarecimentos adicionais à Câmara de Conciliação, Mediação
e Arbitragem de São Paulo – CIESP porém o mesmo manteve sua decisão.
Desta forma, por meio da referida sentença arbitral deu-se liquidez aos valores devidos pela
Corumbá Concessões S.A à Serveng a título de ressarcimento e de perdas e danos decorrentes
dos atrasos nos pagamentos das faturas contratuais, sendo reconhecido integralmente como
despesa.
Após tomar ciência da manutenção da condenação, foi realizada em 13 de outubro de 2014
a 2ª Reunião do Conselho de Administração - RECA da Corumbá Concessões S.A, onde foi
deliberado por unanimidade, acatar a referida decisão arbitral, orientando a Corumbá Concessões S.A a quitar tal obrigação o mais rapidamente possível, aprovando ainda alavancagem
financeira com este fim.
Com a 2ª emissão de debêntures e a reestruturação da dívida da Corumbá Concessões S.A, os
valores da condenação retrocitada foram quitados em 19 de dezembro de 2014.
(ii) 2ª Emissão de Debêntures
A 2ª Emissão de Debêntures, não conversíveis em ações da Corumbá Concessões S.A, é dividida em duas séries, uma Primeira Série da espécie quirografária com garantia fidejussória
e real adicionais, a ser convolada em da espécie com garantia real e com garantia fidejussória
adicional; enquanto as Debêntures da Segunda Série serão da espécie quirografária, a ser
convolada em da espécie com garantia real, cuja emissão foi aprovada na 1ª Assembleia Geral
Extraordinária, realizada em 28 de novembro de 2014.
As Debêntures foram objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação no
montante total da Emissão, com a intermediação do Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador
Líder”) e do Banco Bradesco BBI S.A. (“BBI” e, em conjunto com o Coordenador Líder,
“Coordenadores”). Como banco liquidante e escriturador/mandatário o Bradesco S/A.
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Características da Emissão:
• Valor Nominal Unitário: R$ 500;
• Quantidade de Debêntures: 963 (Novecentas e sessenta e três) Debêntures, sendo 540 (Quinhentas e quarenta) debêntures relativas à primeira série (“Debêntures da Primeira Série”)
e 423 (Quatrocentas e vinte e três) Debêntures relativas à segunda série (“Debêntures da
Segunda Série”);
• Séries: A Emissão foi realizada em 02 (duas) séries;
• Remuneração: equivalente a 128,0% da variação acumulada das taxas médias diárias do DI
– Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo (Taxa DI-Over);
• Valor Total da Oferta Restrita: R$ 481.500 (Quatrocentos e oitenta e um milhões e quinhentos mil reais);
• Data de Emissão: 19 de dezembro de 2014;
• Data de Integralização: 19 de dezembro de 2014;
• Forma de Integralização: A integralização foi realizada à vista, na data de subscrição, em
moeda corrente nacional por meio de procedimentos do Módulo de Distribuição de Ativos
- MDA, administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”);
• Prazo de Vencimento: As Debêntures terão prazo de vencimento de 8 (oito) anos, contados
da data de emissão;
• Data de Vencimento: 19 de dezembro de 2022;
• Banco Escriturador e Mandatário: Banco Bradesco S.A.;
• Coordenadores Líderes: Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador Líder”) e do Banco Bradesco BBI S.A. (“BBI” e, em conjunto com o Coordenador Líder, “Coordenadores”).
• Agente Fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
• Código CETIP: Série 1 (“CRUM 12”) e Série 2 (“CRUM 22”)
Destinação dos Recursos: Os recursos captados com a Emissão foram utilizados para amortização de dívidas da Companhia, incluindo dívidas bancárias BNDES/BB e Debêntures 1ª
emissão) e de processos judiciais e reforço do capital de giro.
• Investco (investida direta da CEB Lajeado S.A.) – Empresa de capital aberto que tem como
objeto social estudos, planejamentos, projetos, constituição e exploração dos sistemas de produção, transmissão, transformação, distribuição e comércio de energia elétrica, especialmente
a exploração dos ativos da Usina Hidrelétrica Luís Eduardo Magalhães e Sistema de Transmissão Associado (UHE Lajeado). A CEB, detém através de sua Controlada CEB Lajeado
S.A. uma participação direta no capital social total da Investco S.A de 16,98%. Deste total,
20,0% são representados por ações ordinárias, 20,0% de ações preferenciais classe R, 6,02%
de ações preferenciais classe A e 20% de ações preferenciais classe B.
A Investco, juntamente com as sociedades empreendedoras, é parte do consórcio denominado
“Consórcio Lajeado” cujo objeto é a exploração compartilhada da concessão de uso de bem
público para a exploração do Aproveitamento Hidroelétrico Luís Eduardo Magalhães e Sistema de Transmissão Associado, nos termos do Contrato de Concessão n° 05/97 e respectivos
aditivos da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. O prazo de duração do contrato
de concessão é de 35 anos, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial
ocorrida em 15 de janeiro de 1998 com vigência até 15 de janeiro de 2033, podendo ser prorrogado nas condições que forem estabelecidas, mediante requerimento das concessionárias.
(d) Outras Participações
• BSB Energética S.A. – Sociedade por ações, constituída em 24 de março de 2000, para
explorar Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs, com potência global máxima instalada de
200 MW e, estatutariamente, está autorizada a participar de outros empreendimentos ou sociedades, seja como acionista ou quotista. A CEB detém uma participação acionária de 9,00%
do capital social da BSB Energética S.A.
1.3. Concessões das operações
A CEB e suas controladas e controladas em conjunto detêm junto à ANEEL e ANP, as seguintes concessões:
Investidas

Localização

Data do Ato

Data de Vencimento

Brasília – DF

20.06.2005

07.07.2015

Brasília – DF

26.01.2000

18.12.2032

Distribuição
CEB Distribuição S/A
Geração
CEB Participações S/A
CEB Geração S/A

Brasília – DF

14.09.2005

20.10.2019

Energética Corumbá III

Brasília – DF

07.11.2001

07.11.2036

CEB Lajeado S/A

Brasília – DF

31.12.1999

15.12.2032

Brasília – DF

23.03.2001

09.01.2030

Outros
Companhia Brasiliense de Gás S/A - CEBGÁS
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2. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRÇÕES FINANCEIRAS E RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

2.1. Base de Preparação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo
histórico com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais:
• Os instrumentos financeiros não-derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado;
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timativa das prováveis perdas que possam ocorrer na cobrança dos créditos, sendo os saldos
demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a classificação do título
que as originaram. O critério utilizado pelo Grupo para constituir a provisão para créditos de
liquidação duvidosa é considerado pela Administração como adequado para estimar as perdas
com créditos decorrentes de fornecimento de energia e pode ser assim demonstrado:
Consumidores
• Classe residencial: consumidores com contas vencidas há mais de 90 dias;

• Os ativos financeiros disponíveis para venda mensurados pelo valor justo;

• Classe comercial: consumidores com contas vencidas há mais de 180 dias;

• O ativo atuarial de benefício definido é reconhecido como o total líquido dos ativos dos
planos, acrescido do custo de serviço passado não reconhecido e perdas atuariais não reconhecidas, deduzido dos ganhos atuariais não reconhecidos e do valor presente da obrigação
do benefício definido.

• Classe industrial e rural e outros, com contas vencidas há mais de 360 dias.
O cálculo considerou todas as unidades consumidoras ligadas e desligadas, utilizando-se dos
critérios estabelecidos na Nota 2.7 (a). Informações adicionais estão divulgadas na Nota 6.c.

(a) Demonstrações financeiras consolidadas

Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou
unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo
menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo é baseado em informações disponíveis
de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos custos adicionais
para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa
descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento até o final da concessão e não incluem
atividades de reorganização com as quais o Grupo ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de
caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método
de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa
de crescimento utilizada para fins de extrapolação (Nota 2.14).

As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e conforme as normas internacionais
de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB).
(b) Demonstrações financeiras individuais
As demonstrações financeiras individuais da controladora foram preparadas conforme as
práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPCs) e que estão alinhadas às normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), exceto
quanto ao assunto descrito no parágrafo a seguir. Essas demonstrações financeiras individuais
são divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas.
Nas demonstrações financeiras individuais, as controladas, controladas em conjunto e coligadas são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são
feitos tanto nas demonstrações financeiras individuais quanto nas demonstrações financeiras
consolidadas para chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas
da controladora.
Em 23 de dezembro de 2014 foram emitidas alterações ao Pronunciamento Técnico CPC 35
- Demonstrações Separadas em função de alterações feitas na IAS 27 - Separate Financial
Statements pelo IASB, com a inclusão da possibilidade da adoção do método da equivalência
patrimonial em controladas nas demonstrações separadas e consequentes alterações nos Pronunciamentos Técnicos CPC 37 - Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade
e CPC 18 - Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em
Conjunto. Dessa forma, essas demonstrações financeiras individuais passaram a estar em
conformidade com as IFRSs a partir de 2014, em virtude de já adotar o método da equivalência patrimonial para valorização dos seus investimentos em controladas, em coligadas e em
empreendimentos controlados em conjunto.
(c) Estimativas e julgamentos contábeis críticos
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo e os valores reportados de ativos, passivos,
receitas e despesas. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais
aos respectivos resultados reais. Desta forma, a Administração da Companhia revisa as estimativas e premissas adotadas de maneira contínua, baseadas na experiência histórica e em
outros fatores considerados relevantes. Os ajustes oriundos destas revisões são reconhecidos
no período em que as estimativas são revisadas e aplicadas de maneira prospectiva.
As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício
social, estão contempladas a seguir:
(i) Benefícios de planos de pensão

(iii) Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (impairment)

(iv) Valor justo de instrumentos financeiros
Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial
não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação,
incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam
naqueles praticados no mercado, quando possível. Contudo, quando isso não for viável, um
determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento
inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de
crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor
justo apresentado dos instrumentos financeiros (Nota 4.3).
(v) Provisões para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e regulatórios
O Grupo reconhece provisão para causas cíveis, trabalhistas, tributárias e regulatórias. A avaliação da probabilidade de perda inclui as evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as
jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados internos e externos.
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões
inerentes ao processo de sua determinação. A Administração do Grupo revisa suas estimativas
e premissas em bases mensais. Informações adicionais estão divulgadas na Nota 23.
(vi) Contrato de concessão (ativo intangível da concessão e ativo financeiro indenizável) –
Atividade de distribuição
Conforme as normas contábeis o concessionário não controla os ativos subjacentes, a infraestrutura de concessões (incluindo energia elétrica) não pode ser reconhecida como ativo
imobilizado, passando a ser reconhecida de acordo com um dos modelos contábeis previstos
na interpretação ICPC 01, dependendo do tipo de compromisso de remuneração do concessionário assumido com o concedente, conforme contrato estabelecido entre as partes, que são
o modelo do ativo financeiro, o modelo do ativo intangível e o modelo bifurcado.

O valor atual de obrigações de planos de pensão depende de uma série de fatores que são
determinados com base em cálculos atuariais, que utilizam uma série de premissas. Entre as
premissas usadas na determinação do custo (receita) líquido para os planos de pensão, está a
taxa de desconto. Quaisquer mudanças nessas premissas afetarão o valor contábil das obrigações dos planos de pensão.

Na atividade de concessão de distribuição de energia elétrica, é aplicado o modelo denominado “bifurcado” em razão de as empresas do segmento possuírem o direito às seguintes fontes
de remuneração, derivadas da concessão:

O Grupo determina a taxa de desconto apropriada ao final de cada trimestre. Esta é a taxa de
juros que deveria ser usada para determinar o valor presente de futuras saídas de caixa estimadas, que devem ser necessárias para liquidar as obrigações de planos de pensão. Ao determinar a taxa de desconto apropriada, o Grupo considera as taxas de juros de títulos públicos
de primeira linha, sendo estes mantidos na moeda em que os benefícios serão pagos e que têm
prazos de vencimentos próximos aos prazos das respectivas obrigações de planos de pensão.

ii. pelos usuários, pela parte que lhes cabe dos serviços de construção e pela prestação do
serviço de fornecimento de energia elétrica (ativo intangível).

Outras premissas importantes para as obrigações de planos de pensão se baseiam, em parte,
em condições atuais do mercado. Informações adicionais estão divulgadas na Nota 22.
(ii) Estimativa de Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa
A estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa foi constituída com base na es-

i. pelo Poder Concedente, no tocante ao valor contábil da infraestrutura ao final do contrato
de concessão (ativo financeiro da concessão); e

Os ativos classificados como financeiros representam a parcela estimada dos investimentos
realizados e não amortizados até o final da concessão, sobre a qual a CEB D possui o direito
incondicional de receber dinheiro ou outro ativo financeiro do Poder Concedente a título de
indenização pela reversão da infraestrutura do serviço público.
Com o advento da Medida Provisória nº 579/2012, convertida na Lei nº 12.783/2013, a Administração entendeu que a melhor estimativa para cálculo da indenização a ser paga pelo
poder concedente ao término do contrato de concessão seria utilizar a metodologia do Valor
Novo de Reposição (VNR). Esta metodologia é atualmente adotada pelo regulador para fins
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de determinação da Base de Remuneração Regulatória (BRR) e da consequente remuneração
do acionista, no momento das revisões tarifárias periódicas. Desta maneira, o valor justo do
ativo financeiro a ser recebido do poder concedente ao final da concessão foi determinado
pela CEB D utilizando o valor residual da BRR, ao final do prazo contratual da concessão.
Esse ativo financeiro está classificado em 31 de dezembro de 2014 como um ativo disponível
para venda, avaliado a valor justo, pois a Administração entende que esta classificação é a
mais adequada, já que o valor da indenização a ser recebido ao término da concessão não é
fixo, embora seja estimável. Até 31 de dezembro de 2011, esse ativo financeiro estava classificado como empréstimos e recebíveis, avaliado a custo amortizado.
Conforme estabelecido pelo pronunciamento técnico CPC 38 – Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração, as variações na estimativa de fluxo de caixa são registradas
diretamente no resultado do exercício. Portanto, com o advento da Medida Provisória 579,
confirmou-se que as variações no valor da indenização decorrentes da atualização monetária
ou dos valores de reposição constituem-se em elemento do fluxo de caixa esperado e consequentemente devem ser registrados no resultado.
De acordo, ainda, com o pronunciamento técnico CPC 38, as alterações resultantes de mudanças nas condições de mercado (variações em taxas de juros) são registradas no patrimônio
líquido em outros resultados abrangentes. Por não existir um mercado ativo para negociação
deste ativo financeiro, a CEB D mensura seu valor justo utilizando os mesmos componentes
da taxa de remuneração regulatória estabelecida pela ANEEL (WACC Regulatório). Caso a
CEB D verifique uma mudança no WACC regulatório durante os períodos de revisão tarifária,
essa nova taxa de juros é utilizada pela CEB D para trazer a valor presente os fluxos de caixa
estimados. A Administração entende que esta metodologia é a que melhor reflete o valor justo
na visão dos participantes do mercado, uma vez que a taxa de retorno estabelecida pela ANEEL leva em consideração, além das taxas livres de riscos, os demais riscos inerentes ao setor.
Portanto, os ajustes decorrentes da diferença entre o WACC de mercado e o WACC regulatório serão reconhecidos no Patrimônio Líquido. Em 31 de dezembro de 2014, não há saldo
registrado em outros resultados abrangentes uma vez que a CEB D concluiu que naquela data
não havia diferença entre essas taxas.
Os ativos classificados como intangível representam o direito da CEB D de cobrar os consumidores pelo uso da infraestrutura do serviço público. Os ativos intangíveis foram mensurados pelo valor contábil na data de transição para os Pronunciamentos, Interpretações e
Orientações emitidas pelo CPC e IFRS (1º de janeiro de 2009). Esses ativos foram mensurados com base nas práticas contábeis anteriores à transição e eram mensurados com base
nos mesmos critérios do ativo imobilizado descritos abaixo. As adições subsequentes são
reconhecidas inicialmente pelo valor justo na data de sua aquisição ou construção. Após o seu
reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são amortizados com base no prazo de benefício
econômico esperado até o final do prazo da concessão.
A Companhia mantém outros ativos intangíveis que têm vidas úteis finitas e que são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas para redução ao valor
recuperável, quando aplicável (Nota 15).
(vii) Depreciação de ativos tangíveis
A depreciação é calculada pelo método linear, a taxas anuais variáveis de 2% a 20%, levando
em consideração a vida útil estimada dos bens, conforme orientação e definição do órgão
regulador. Os Terrenos não são depreciados.
Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção
é finalizada e o ativo está disponível para utilização.
As taxas de depreciação para os ativos de usinas hidrelétricas estão de acordo com a Resolução Normativa nº 474/12, emitida pela ANEEL, onde novas taxas anuais de depreciação
para os ativos em serviço foram estabelecidas, a partir de 1º de Janeiro de 2012, alterando
as tabelas I e XVI do Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrico - MCPSE, aprovado
pela Resolução Normativa nº 367/09. As taxas de depreciação refletem a vida útil dos ativos
e são as utilizadas pela Investco para a depreciação dos seus ativos imobilizados. O valor
residual é o saldo remanescente do ativo ao final da concessão, pois, conforme estabelecido e
contrato assinado entre a Geradora e a União, ao final da concessão os ativos serão revertidos
para a União que, por sua vez, indenizará a Geradora pelos ativos ainda não totalmente depreciados. A Administração entende que existe o direito à indenização do valor residual dos
bens vinculados e reversíveis, suportada por seus assessores legais e considerando os fatos e
circunstâncias disponíveis no momento. Eventuais alterações serão acompanhadas e analisados os seus impactos se existentes.
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de
estimativas contábeis (Nota 14).

PÁGINA 53

(d) Emissão das demonstrações financeiras
A emissão dessas demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Grupo foi autorizada pelo Conselho de Administração em 18 de março de 2015.
2.2. Consolidação de demonstrações contábeis e contabilização de investimentos societários
(a) Participação de acionistas não-controladores
É registrado como transações entre acionistas. Consequentemente nenhum ágio é reconhecido como resultado de tais transações.
(b) Investimentos em controladas e controladas em conjunto
As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações financeiras
consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até a data em que o controle deixa
de existir. As controladas em conjunto que possuem controles compartilhados (Joint Venture) com outras entidades, são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial tanto nas
demonstrações financeiras individuais quanto nas consolidadas. As políticas contábeis das
controladas e controladas em conjunto estão alinhadas com a política contábil adotada pelo
Grupo (Nota 13(e)).
(c) Investimentos em coligadas
As coligadas são aquelas entidades nas quais a Companhia, direta ou indiretamente, tenha
influência significativa, mas não controle sobre as políticas financeiras e operacionais. A
influência significativa supostamente ocorre quando a Companhia, direta ou indiretamente,
mantém entre 20% e 50% das ações ou quotas com poder de voto da outra entidade.
Os investimentos em coligadas são contabilizados por meio do método de equivalência
patrimonial e são reconhecidos inicialmente pelo custo. Os investimentos da Companhia
estão líquidos de quaisquer perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. As
demonstrações financeiras consolidadas incluem as receitas e despesas e as variações patrimoniais de companhias coligadas, após a realização de ajustes para alinhar as suas políticas
contábeis com aquelas do Grupo, a partir da data em que uma influência significativa ou
controle conjunto começam a existir até a data em que aquela influência significativa ou
controle conjunto cessam. Quando a participação do Grupo nos prejuízos de uma companhia investida cujo patrimônio líquido tenha sido contabilizado exceda a sua participação
acionária nessa companhia registrada por equivalência patrimonial, o valor contábil daquela participação acionária, incluindo quaisquer investimentos de longo prazo, é reduzido a
zero, e o reconhecimento de perdas adicionais é encerrado, exceto nos casos em que o Grupo tenha obrigações construtivas ou efetuou pagamentos em nome da companhia investida,
quando, então, é constituída uma provisão para a perda de investimentos, ou obrigação por
passivo a descoberto.
(d) Operações controladas em conjunto
Operações controladas em conjunto são aqueles empreendimentos sobre cujas atividades a
Companhia, direta ou indiretamente, controla em conjunto com outro(s) investidor(es), por
meio de acordo contratual que exige consentimento unânime para as decisões financeiras e
operacionais.
Uma operação controlada em conjunto é uma operação na qual cada empreendedor utiliza
seus próprios ativos com o objetivo das operações em conjunto. As demonstrações financeiras consolidadas incluem os ativos que o Grupo controla e os passivos nos quais ele
incorre durante o curso das atividades visando a operação conjunta, e as despesas nas quais
o Grupo tenha incorrido e sua participação nas receitas que aufere da operação conjunta
(Nota 13(f)).
É registrada a quota-parte dos ativos, passivos e resultados das operações de consórcio na
controlada que possui a correspondente participação.
(e) Perda de Controle
Quando da perda de controle, o Grupo desreconhece os ativos e passivos da subsidiária,
qualquer participação de não-controladores e outros componentes registrados no patrimônio
líquido referentes a esta subsidiária. Qualquer ganho ou perda originado da perda de controle
é reconhecido no resultado. Se o Grupo retém qualquer participação na antiga investida,
então esta participação é mensurada pelo seu valor justo na data em que há a perda de controle. Subsequentemente, esta participação é mensurada através da utilização da equivalência
patrimonial em coligadas ou pelo custo ou valor justo em um ativo disponível para venda,
dependendo do nível de influência retido.
As demonstrações financeiras consolidadas abrangem as da Companhia Energética de Brasília - CEB e as de suas controladas em 31 de dezembro de 2014 e de 2013, como seguem:
Empresas Controladas
CEB Distribuição S.A

Atividade

Participação 31/12/2014

Distribuição

Direta

100,00%

31/12/2013
100,00%

(xi) Amortização de ativos intangíveis

CEB Geração S.A.

Geração

Direta

100,00%

100,00%

A amortização é reconhecida no resultado baseando-se no método linear de acordo com as vidas
úteis estimadas de ativos intangíveis, a partir da data em que estes estão disponíveis para uso.

CEB Participação S.A.

Comercialização

Direta

100,00%

100,00%

CEB Lajeado S.A.

Comercialização

Direta

59,93%

59,93%

Companhia Brasiliense de Gás

Distrib. e Comerc. de Gás Direta

17,00%

17,00%

Métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são revistos a cada encerramento de
exercício financeiro e ajustados caso seja adequado (Nota 15).
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(e) Transações eliminadas na consolidação
Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas derivadas de transações intragrupo, são eliminados na preparação das demonstrações financeiras consolidadas. Ganhos
não realizados oriundos de transações com companhias investidas registrado por equivalência
patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Controladora na Companhia investida. Prejuízos não realizados são eliminados da mesma maneira
como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente até o ponto em que não haja
evidência de perda por redução ao valor recuperável.
2.3. Conversão de moeda estrangeira
(a) Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das empresas do Grupo são
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua
(“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a moeda de apresentação do Grupo.
(b) Transações em moeda estrangeira
A Companhia definiu que sua moeda funcional para todo o Grupo é o Real de acordo com as
definições do Pronunciamento Técnico CPC nº 02 (R2) Efeitos nas Mudanças nas Taxas de
Câmbio e Conversão de Demonstrações Financeiras (IAS 21).
As transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas que não realizadas na moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos
monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os
ativos e os passivos monetários são reconhecidos na demonstração de resultados.
2.4. Caixa e equivalentes de caixa
Incluem saldos de caixa, de depósitos bancários em contas-correntes e de aplicações financeiras resgatáveis sem custo no prazo máximo de 90 dias das datas dos balanços e com risco
insignificante de mudança de seu valor de mercado. São registrados inicialmente pelo valor
justo das transações que lhes deram origem e são atualizados, quando aplicável, com base nos
encargos contratuais (Nota 5).
2.5. Ativos financeiros
2.5.1. Classificação
O Grupo classifica os ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos mensurados ao valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis, ativos financeiros
mantidos até o vencimento e ativos financeiros disponíveis para venda. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos.
(a) Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negociação, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado
se o Grupo gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus
valores justos de acordo com a gestão de riscos documentadas e a estratégia de investimentos
do Grupo. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos
pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas no resultado do
exercício. Nesta categoria foram consideradas as Aplicações Financeiras registradas em caixa
e o equivalentes de caixa (Nota 5) e as Aplicações Financeiras com prazo superior a noventa
dias (Nota 10).
(b) Ativos financeiros mantidos até o vencimento
O Grupo tem a intenção e a capacidade de manter títulos de dívida até o vencimento, então
tais ativos financeiros são classificados como mantidos até o vencimento. Os investimentos
mantidos até o vencimento são reconhecidos inicialmente pelo valor justo e acrescido de
quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Após o seu reconhecimento inicial, os
investimentos mantidos até o vencimento são mensurados pelo custo amortizado através do
método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.
Os ativos mantidos até o vencimento que encontravam-se classificados neste grupo até 31 de
dezembro de 2014, eram compostos de Títulos de Créditos a Receber (Nota 9).
(c) Empréstimos e Recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que
não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os
empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros
efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável.
Os empréstimos e recebíveis abrangem: Caixa e Bancos (Nota 5), Contas a receber (Nota 6),
e Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiro (Nota 8).
(d) Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não derivativos que são de-
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signados como disponíveis para venda ou não são classificados em nenhuma das categorias
anteriores. Ativos financeiros disponíveis para venda são registrados inicialmente pelo seu
valor justo acrescido de qualquer custo de transação diretamente atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, eles são medidos pelo valor justo e as mudanças, que não sejam perdas por
redução ao valor recuperável e diferenças de moedas estrangeiras sobre instrumentos de dívida disponíveis para venda, são reconhecidas em outros resultados abrangentes e apresentadas
dentro do patrimônio líquido. Quando um investimento é baixado, o resultado acumulado em
outros resultados abrangentes é transferido para o resultado.
O Grupo classificou o ativo financeiro indenizável da concessão dentro da categoria de ativos
financeiros disponíveis para venda(Nota 12).
2.5.2. Reconhecimento e mensuração
O Grupo reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos designados pelo valor
justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a
Companhia ou suas controladas e coligadas se torna uma parte das disposições contratuais
do instrumento.
O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa
do ativo expiram, ou quando a Companhia ou suas controladas e coligadas transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro
são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Companhia nos ativos
financeiros são reconhecidos como um ativo ou passivo individual.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, somente quando, a Companhia ou suas controladas e coligadas tenha o
direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou
de realizar os ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
2.5.3. Perda por redução ao valor recuperável de ativos financeiros (impairment)
(a) Ativos mensurados ao custo amortizado
O Grupo avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva de que um ativo financeiro
ou grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está
deteriorado e as perdas por impairment são incorridas somente se há evidência 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 financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode
ser estimado de maneira confiável.
Os critérios que o Grupo usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem:
i. dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor;
ii. uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;
iii. o Grupo, por razões econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do tomador
de empréstimo, estende ao tomador uma concessão que um credor normalmente não consideraria;
iv. torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;
v. o desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades
financeiras; ou
vi. dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa
estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos financeiros
individuais na carteira, incluindo:
• mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de empréstimo na carteira; e
• condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as inadimplências
sobre os ativos na carteira.
O montante de perda por impairment quando incorrido é registrado no resultado e, se, num
período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como
uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida
anteriormente será reconhecida na Demonstração do Resultado.
2.6. Instrumentos financeiros derivativos
O Grupo não opera com instrumentos financeiros derivativos.
2.7. Contas a receber
O Grupo classifica os valores a receber dos consumidores, dos revendedores, das concessionárias e das permissionárias na rubrica contas a receber. Os recebíveis são reconhecidos
inicialmente pelo seu valor justo e estão apresentados pelo valor presente e são deduzidos
pelo ajuste para redução ao seu provável valor de recuperação por meio da constituição de
estimativa de perda com crédito de liquidação duvidosa.
Os saldos de contas a receber de consumidores, revendedores, concessionárias e permissio-
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nárias incluem valores faturados e não faturados referentes aos serviços de distribuição de
energia elétrica e de prestação de serviços de manutenção e obras de Iluminação pública;
incluem ainda o uso do sistema de distribuição por clientes livres, bem como o saldo de
energia vendida no mercado de curto prazo comercializada na Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE) (Nota 6).
(a) Estimativa de Perdas com créditos de liquidação duvidosa
A estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa foi constituída com base na estimativa das prováveis perdas que possam ocorrer na cobrança dos créditos, sendo os saldos
demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a classificação do título
que as originaram. O critério utilizado pelo Grupo para constituir a provisão para créditos de
liquidação duvidosa é considerado pela Administração como adequado para estimar as perdas
com créditos decorrentes de fornecimento de energia e pode ser assim demonstrado:
Consumidores
• Classe residencial: consumidores com contas vencidas há mais de 90 dias;
• Classe comercial: consumidores com contas vencidas há mais de 180 dias;
• Classe industrial e rural e outros, com contas vencidas há mais de 360 dias.
2.8. Estoques
Representam os materiais e os equipamentos em estoque (almoxarifado de manutenção e administrativo), classificados no ativo circulante e aqueles destinados a investimentos (material
de depósito), classificados no Ativo Não Circulante - Imobilizado, que estão registrados pelo
custo médio de aquisição e que quando excede os custos de reposição ou valores de realização
são deduzidos pelo ajuste para redução ao seu provável valor de recuperação.
2.9. Reconhecimento dos valores a receber de Parcela A e outros itens financeiros
Em 25 de novembro de 2014, a ANEEL decidiu aditar os contratos de concessão e permissão,
das companhias de distribuição de energia elétrica brasileiras, com vistas a eliminar eventuais incertezas, até então existentes, quanto ao reconhecimento e à realização das diferenças
temporais, cujos valores são repassados anualmente na tarifa de distribuição de energia elétrica – Parcela A (CVA) e outros componentes financeiros. No termo de aditivo emitido pela
ANEEL, o órgão regulador garante que os valores de CVA e outros componentes financeiros
serão incorporados no cálculo da indenização, quando da extinção da concessão.
Como consequência, foi emitido pelo CPC a Orientação Técnica – OCPC08 (“OCPC08”) que
teve por objetivo tratar dos requisitos básicos de reconhecimento, mensuração e evidenciação
destes ativos ou passivos financeiros que passam a ter a característica de direito (ou obrigação) incondicional de receber (ou entregar) caixa ou outro instrumento financeiro a uma
contraparte claramente identificada.
De acordo com a OCPC 08, o aditamento aos Contratos de Concessão, representou um elemento novo que eliminou, a partir da adesão (assinatura) das Concessionárias aos referidos contratos, as eventuais incertezas quando à probabilidade de realização do ativo ou exigibilidade do
passivo desses itens originados das discussões tarifárias entre as entidades e o regulador, e que
até então eram consideradas impeditivas para o reconhecimento desses ativos e passivos.
Por se tratar de evento novo, a Companhia efetuou o reconhecimento dos saldos de CVA e
outros componentes financeiros de forma prospectiva, a partir da assinatura dos respectivos
aditivos contratuais. O registro dos valores a receber foi efetuado em contas de ativo em contrapartida ao resultado deste exercício na rubrica de receita de vendas de bens e serviços (Nota 8).
2.10. Contrato de concessão (ativo intangível de concessão e ativo financeiro indenizável) – Atividade de distribuição
A Interpretação ICPC 1/IFRIC 12 prevê que uma vez que se considera que o concessionário
não controla os ativos subjacentes, a infraestrutura de concessões (incluindo energia elétrica)
não pode ser reconhecida como ativo imobilizado, passando a ser reconhecida de acordo com
um dos modelos contábeis previstos na interpretação, dependendo do tipo de compromisso
de remuneração do concessionário assumido junto ao concedente, conforme contrato estabelecido entre as partes, que são o modelo do ativo financeiro, do ativo intangível e do modelo
bifurcado.
Na atividade de concessão de distribuição de energia elétrica, é aplicado o modelo denominado “bifurcado” em razão de as empresas do segmento possuir o direito às seguintes fontes de
remuneração, derivadas da concessão:
- pelo Poder Concedente, no tocante ao valor contábil da infraestrutura ao final do contrato de
concessão (ativo financeiro da concessão); e
- pelos usuários, pela parte que lhes cabe dos serviços de construção e pela prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica (ativo intangível).
Na avaliação da Administração da Companhia, em conjunto com consultoria técnica externa,
não é aplicável a adoção do ICPC 1/IFRIC 12 nas concessões relativas à geração de energia
operadas pelo Grupo.
Os ativos classificados como financeiros representam a parcela estimada dos investimentos
realizados e não amortizados até o final da concessão, sobre a qual a CEB D possui o direito
incondicional de receber dinheiro ou outro ativo financeiro do Poder Concedente a título de
indenização pela reversão da infraestrutura do serviço público.
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Os ativos financeiros relacionados ao contrato de concessão são classificados como disponíveis para venda e em 31 de dezembro de 2014, foram valorizados com base na BRR
– Base de Remuneração Regulatória, conceito de valor de reposição, que é utilizada para
a determinação tarifária. A valorização pela BRR, apesar de não haver legislação que confirmasse que a indenização seria neste conceito, guarda coerência com o critério utilizado
pela ANEEL para determinar a tarifa de energia das distribuidoras. Em 31 de dezembro de
2011, esse ativo financeiro estava classificado como empréstimos e recebíveis, avaliado a
custo amortizado.
Com a introdução da Medida Provisória nº 579, convertida na Lei 12.783/2013 (para maiores
informações vide Nota Explicativa nº 1.2(a)), ficaram definidos os critérios utilizados pelo
Poder Concedente para apurar o valor de indenização a ser pago ao término do contrato de
concessão, ou seja, será determinado com base no valor novo de reposição depreciado, utilizando a Base de Remuneração Regulatória - BRR. Desta forma, o valor da indenização a
ser recebido (fluxo de caixa) através deste ativo financeiro foi estabelecido com base nessas
informações. Conforme estabelecido pelo pronunciamento técnico CPC 38 – Instrumentos
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, as variações na estimativa de fluxo de caixa
são registradas diretamente no resultado do exercício. Portanto, com o advento da Medida
Provisória nº 579, confirmou-se que as variações no valor da indenização decorrentes da atualização monetária ou dos valores de reposição constituem-se em elemento do fluxo de caixa
esperado e, consequentemente, devem ser registrados no resultado.
De acordo, ainda, com o pronunciamento técnico CPC 38, as alterações resultantes de mudanças nas condições de mercado (variações em taxas de juros) são registradas no patrimônio
líquido em outros resultados abrangentes. Por não existir um mercado ativo para negociação
deste ativo financeiro, a CEB D mensura seu valor justo utilizando os mesmos componentes
da taxa de remuneração regulatória estabelecida pela ANEEL (WACC Regulatório). Caso a
CEB D verifique uma mudança no WACC regulatório durante os períodos de revisão tarifária,
essa nova taxa de juros é utilizada pela CEB D para trazer a valor presente os fluxos de caixa
estimados. A Administração entende que esta metodologia é a que melhor reflete o valor justo
na visão dos participantes do mercado, uma vez que a taxa de retorno estabelecida pela ANEEL leva em consideração, além das taxas livres de riscos, os demais riscos inerentes ao setor.
Portanto, os ajustes decorrentes da diferença entre o WACC de mercado e o WACC regulatório serão reconhecidos no Patrimônio Líquido. Em 31 de dezembro de 2014, não há saldo
registrado em outros resultados abrangentes uma vez que a CEB D concluiu que naquela data
não havia diferença entre essas taxas.
Os ativos classificados como intangível representam o direito da CEB D de cobrar os consumidores pelo uso da infraestrutura do serviço público. Os ativos intangíveis foram mensurados pelo valor contábil na data de transição para os Pronunciamentos, Interpretações e
Orientações emitidas pelo CPC e IFRS (1º de janeiro de 2009). Esses ativos foram mensurados com base nas práticas contábeis anteriores à transição e eram mensurados com base
nos mesmos critérios do ativo imobilizado descritos abaixo. As adições subsequentes são
reconhecidas inicialmente pelo valor justo na data de sua aquisição ou construção. Após o seu
reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são amortizados com base no prazo de benefício
econômico esperado até o final do prazo da concessão.
A CEB D mantém outros ativos intangíveis que têm vidas úteis finitas limitadas ao prazo da
concessão e que são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perdas
para redução ao valor recuperável, quando aplicável (Nota 12)
2.11. Propriedade para Investimento
Propriedade para investimento é a propriedade mantida para auferir receita de aluguel ou para
valorização de capital ou para ambos, mas não para venda no curso normal dos negócios,
utilização na produção ou fornecimento de produtos ou serviços ou para propósitos administrativos. A propriedade para investimento é mensurada pelo custo.
Custo inclui despesa que é diretamente atribuível a aquisição de uma propriedade para investimento. O custo da propriedade para investimento construída pelo proprietário inclui os
custos de material e mão de obra direta, qualquer custo diretamente atribuído para colocar
essa propriedade para investimento em condição de uso conforme o seu propósito e os juros
capitalizados dos empréstimos.
Ganhos e perdas na alienação de uma propriedade para investimento (calculado pela diferença entre o valor liquido recebido e o valor contábil) são reconhecidos no resultado do
exercício. Quando uma propriedade para investimento previamente reconhecida como ativo
imobilizado é vendida, qualquer montante reconhecido em ajuste de avaliação patrimonial é
transferido para lucros acumulados.
Quando a utilização da propriedade muda de tal forma que ela é reclassificada como imobilizado, seu valor contábil apurado na data da reclassificação se torna seu custo para a contabilização subsequente (Nota 13).
2.12. Intangível
(a) Ativos intangíveis vinculados à concessão – Atividade de distribuição
A parcela dos ativos da concessão que será integralmente utilizada durante a concessão é registrada como um ativo intangível e amortizada integralmente durante o período de vigência
do contrato de concessão.
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A amortização reflete o padrão de consumo dos direitos adquiridos, sendo calculada sobre o
saldo dos ativos vinculados à concessão pelo método linear, tendo como base a aplicação das
taxas determinadas pela ANEEL para a atividade de distribuição de energia elétrica.
O Grupo mensura a parcela do valor dos ativos que não estará integralmente amortizada
até o final da concessão, registrando esse valor como um ativo financeiro por ser um direito
incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro diretamente do poder concedente.
Os novos ativos são registrados inicialmente no ativo intangível, mensurados pelo custo de
aquisição, incluindo os custos de empréstimos capitalizados.
Quando da sua entrada em operação são bifurcados entre ativo financeiro e ativo intangível,
conforme critério mencionado no item 2.10 - Contrato de concessão (ativo intangível de
concessão e ativo financeiro indenizável), sendo que a parcela dos ativos que é registrada
no ativo financeiro é avaliada com base no custo novo de reposição, tendo como referência
os valores homologados pela ANEEL da Base de Remuneração de Ativos nos processos de
revisão tarifária (Nota 15).
O valor contábil dos bens substituídos é baixado em contrapartida ao resultado do exercício.
(b) Direito de exploração da concessão
Refere-se ao direito da concessão pelo uso de bem público para exploração de Aproveitamento Hidroelétrico. É constituído pelo valor de aquisição do direito relacionado com o uso do
bem público até o final do prazo de concessão e amortizado pelo prazo de concessão (Nota
15).
(c) Outros ativos intangíveis
Ativos intangíveis com vida útil definida, adquiridos separadamente, são registrados ao custo, deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A
amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. A vida
útil estimada e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o efeito de
quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente (Nota 15).
2.13. Ativo imobilizado
Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido de
depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas,
quando aplicável.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuível à aquisição de um ativo. O custo de ativos
construídos pelo Grupo inclui:
• o custo de materiais e mão de obra direta;
• quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e condições necessários para que esses
sejam capazes de operar de forma adequada; e
• custos de empréstimos e financiamento sobre ativos qualificáveis.
Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os
recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em outras receitas/despesas operacionais no resultado.
Gastos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros
associados com os gastos serão auferidos pelo Grupo. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado.
A depreciação e amortização são calculadas sobre o saldo das imobilizações em serviço e
investimentos em Consórcios, pelo método linear, mediante aplicação das taxas determinadas
pela ANEEL para os ativos relacionados às atividades de energia elétrica, e refletem a vida
útil estimada dos bens.
As principais taxas de depreciação dos bens do Ativo Imobilizado estão demonstradas na
Nota 14.
2.14. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (impairment)
A Administração revisa, no mínimo anualmente, o valor contábil líquido dos ativos não financeiros com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável.
Não foram identificadas tais circunstâncias que levasse o Grupo a avaliar a necessidade de
constituição de provisão para perda sobre o valor dos ativos não financeiros.
O valor recuperável do ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como
sendo o maior entre o valor de uso e o valor líquido de venda. As unidades geradoras de caixa
são as atividades de gerenciamento dos negócios da rede de distribuição e geração.
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de quaisquer custos de transações atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos
financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método de juros efetivos.
O Grupo tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: Empréstimos e Financiamentos (Nota 20), Fornecedores (Nota 16), Obrigações Societárias e Outras Contas a Pagar.
2.16. Contas a pagar aos fornecedores
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram
adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o
pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante.
2.17. Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é
reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam
em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros (Nota 20).
Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que o Grupo tenha um
direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data
do balanço.
2.18. Provisões
(i) Provisão para riscos tributários, trabalhistas, cíveis e regulatórios
Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Companhia ou suas controladas e coligadas possui uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de
um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para liquidar a
obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco
envolvido.
O Grupo é parte em diversos processos judiciais e administrativos. Provisões para riscos tributários, trabalhistas, cíveis e regulatórios são constituídas para todos os processos judiciais e
administrativos para os quais seja provável uma saída de recursos para liquidar a obrigação e
uma estimativa razoável possa ser efetuada. A avaliação da probabilidade de perda por parte
dos consultores legais da Companhia e de suas controladas e coligadas inclui a avaliação das
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais
recentes nos tribunais e a sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos
advogados externos e internos.
As provisões são revisadas e ajustadas para considerar alterações nas circunstâncias, tais
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções físicas ou exposições adicionais
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais (Nota 23).
(ii) Benefícios a empregados
(a) Benefícios de curto prazo
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não
descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.
O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em
dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo se a Companhia ou suas controladas e
coligadas tem uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse valor em função de serviço
passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira confiável.
(b) Benefícios pós emprego
A Companhia e suas controladas em especial a CEB-D (“Patrocinadoras”) patrocinam planos
de benefícios suplementares de aposentadoria e pensão para seus empregados, ex-empregados e respectivos beneficiários, com o objetivo de suplementar os benefícios garantidos pelo
sistema oficial da previdência social. As Pratrocinadoras concedem também determinados
benefícios de assistência à saúde pós-emprego para seus empregados, ex-empregados e respectivos beneficiários – plano assistencial (Nota 22).
O plano de aposentadoria na modalidade benefício definido tem o custo da concessão dos
benefícios determinados pelo Método da Unidade de Crédito Projetada, líquido dos ativos
garantidores do plano, com base em avaliação atuarial externa realizada anualmente no final
de cada exercício. A avaliação atuarial é elaborada com base em premissas e projeções de
taxas de juros, inflação, aumentos dos benefícios, expectativa de vida etc. Essas premissas e
projeções são revisadas em bases trimestrais ao final de cada período.

O Grupo reconhece títulos de dívida e passivos subordinados inicialmente na data em que são
originados. Todos os outros passivos financeiros (incluindo passivos designados pelo valor
justo registrado no resultado) são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a
Companhia ou suas controladas e coligadas se torna uma parte das disposições contratuais do
instrumento. O Grupo baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais
retiradas, canceladas ou vencidas.

O custeio dos benefícios concedidos pelos planos de benefícios definidos é estabelecido separadamente para cada plano, utilizando o método do crédito unitário projetado. Os ganhos
e perdas auferidos na avaliação atuarial dos benefícios gerados por alterações nas premissas,
compromissos atuariais sobre o passivo atuarial são contabilizados no patrimônio líquido em
conta denominada “ajustes de avaliação patrimonial” (resultado abrangente), conforme requerido pelo CPC 33 (R1) – Benefícios a Empregados. Esses ganhos ou perdas são reconhecidos ao longo do tempo de serviço médio de trabalho remanescente esperado dos funcionários
que participam do plano.

O Grupo classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido

O ativo ou o passivo de planos de benefício definido a ser reconhecido nas demonstrações
financeiras corresponde ao valor presente da obrigação pelo benefício definido (utilizando

2.15. Passivos financeiros
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uma taxa de desconto com base em títulos públicos de longo prazo), menos custos de serviços
passados ainda não reconhecidos e menos o valor justo dos ativos do plano que serão usados
para liquidar as obrigações e menos os ganhos ou perdas atuariais não reconhecidos.
Os ativos do plano de benefício complementar são mantidos por uma entidade fechada de previdência complementar (FACEB - Fundação de Previdência dos Empregados da CEB). Os ativos
do plano não estão disponíveis aos credores das Patrocinadoras e não podem ser pagos diretamente às Patrocinadoras. O valor justo se baseia em informações sobre preço de mercado. O
valor de qualquer ativo de benefício definido reconhecido é limitado à soma de qualquer custo
de serviço passado ainda não reconhecido e ao valor presente de qualquer benefício econômico
disponível na forma de reduções nas contribuições patronais futuras do plano.
2.19. Obrigações Tributárias
A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social, que são
apurados de acordo com a legislação tributária vigente. O imposto de renda é computado
sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para a parcela
do lucro que exceder R$ 240 no período-base para apuração do imposto, enquanto a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o lucro tributável. O imposto de renda e
a contribuição social correntes são reconhecidos pelo regime de competência.
As antecipações ou os valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização. A administração periodicamente avalia a posição fiscal das situações, as quais a regulamentação fiscal requer
interpretações e estabelece provisões quando apropriado (Nota 17).
A Administração do Grupo decidiu pela não constituição de ativo fiscal diferido até que os
planos de recuperação econômico-financeira do Grupo resultem na apuração de lucro tributário futuro de forma consistente.
O Grupo registrou passivo fiscal diferido sobre o ganho na utilização Custo atribuído (deemed Cost), aplicado sobre os imóveis dos Grupo quando da convergência para o IFRS, sobre
o ganho no registro do VNR (Valor Novo de Reposição) aplicado sobre os bens objeto da
concessão e também sobre o registro dos Ativos e Passivos Regulatórios reconhecidos de
acordo com a orientação técnica OCPC 08 (Nota 17).
2.20. Operações de compra e venda de energia elétrica na Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE)
Os registros das operações de compra e venda de energia elétrica estão reconhecidos pelo
regime de competência, com base em informações divulgadas pela CCEE, responsável pela
apuração dos valores e quantidades de compras e vendas realizadas no âmbito desta, ou por
estimativa da Administração, quando essas informações não estão disponíveis.
2.21. Demais ativos e passivos
Os outros ativos estão apresentados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os
rendimentos e as variações monetárias auferidos até a data do balanço, deduzidos por provisão para perdas e/ou ajuste a valor presente, quando aplicável. As outras obrigações são demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, das variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço.
2.22. Capital Social
As ações ordinárias e as preferenciais são classificadas no patrimônio líquido.
• Ações Ordinárias
Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. Custos adicionais diretamente
atribuíveis à emissão de ações e opção de ações são reconhecidos como dedução do patrimônio líquido, líquido de quaisquer efeitos tributários.
• Ações Preferenciais
Ações preferenciais são classificadas no patrimônio líquido caso não sejam resgatáveis, ou
resgatáveis somente à escolha da Companhia e quaisquer dividendos sejam discricionários.
Dividendos pagos são reconhecidos no patrimônio líquido quando da aprovação dos acionistas da Companhia.
Os dividendos mínimos obrigatórios conforme definido em estatuto são reconhecidos como
passivo.
2.23. Reconhecimento de Receita
A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida dos
impostos e dos eventuais descontos incidentes sobre a mesma.
(a) Receita de prestação de serviços
A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado com base no estágio de conclusão
do serviço na data de apresentação das demonstrações financeiras. O estágio de conclusão é
avaliado por referência a pesquisas de trabalhos realizados.
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(b) Receita de distribuição de energia elétrica
Os serviços de distribuição de energia elétrica são medidos através da entrega de energia elétrica ocorrida em um determinado período. Essa medição ocorre de acordo com o calendário
de leitura estabelecido pela concessionária. O faturamento dos serviços de distribuição de
energia elétrica é, portanto, efetuado de acordo com esse calendário de leitura, sendo a receita
de serviços registrada à medida que as faturas são emitidas, ou seja, pela competência. Os
serviços prestados entre a data da leitura e o encerramento de cada mês são registrados através
de estimativa (fornecimento não faturado).
(c) Receita de construção
A ICPC 01 (IFRIC 12) estabelece que a concessionária de energia elétrica deva registrar e
mensurar a receita dos serviços que presta de acordo com os Pronunciamentos Técnicos CPC
17 (IAS 11) - Contratos de Construção (serviços de construção ou melhoria) e CPC 30 (IAS
18) - Receitas (serviços de operação - fornecimento de energia elétrica) como componentes
separados do mesmo contrato de concessão.
A CEB-D (“concessionária”) contabiliza receitas e custos relativos a serviços de construção
ou melhoria da infraestrutura utilizada na prestação dos serviços de distribuição de energia
elétrica. A margem de construção adotada é praticamente nula, considerando que: (i) a atividade fim da concessionária é a distribuição de energia elétrica; (ii) toda receita de construção
está relacionada com a construção de infraestrutura para o alcance da atividade fim, ou seja, a
distribuição de energia elétrica; e (iii) a concessionária terceiriza a construção da infraestrutura. Mensalmente, a totalidade das adições efetuadas ao ativo intangível em curso é transferida
para o resultado, como custo de construção, após a dedução dos recursos provenientes do
ingresso das obrigações especiais.
(d) Receita de juros
É reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos futuros deverão fluir para
a Companhia ou suas controladas e coligadas e o valor da receita possa ser mensurado com
confiabilidade. A receita de juros é reconhecida com base no tempo e na taxa de juros efetiva
sobre o montante do principal em aberto, sendo a taxa de juros efetiva aquela que desconta
exatamente os recebimentos de caixa futuros estimados durante a vida econômica do ativo
financeiro em relação ao valor contábil líquido inicial deste ativo.
2.24. Receitas e despesas financeiras
As receitas financeiras referem-se principalmente a receita de aplicação financeira, acréscimos moratórios em contas de energia elétrica, juros sobre ativos financeiros da concessão e
juros sobre outros ativos financeiros. A receita de juros é reconhecida no resultado através do
método de juros efetivos. A receita de dividendos é reconhecida no resultado na data em que o
direito da Companhia ou suas controladas e coligadas em receber o pagamento é estabelecido.
As distribuições recebidas de investidas registradas por equivalência patrimonial reduzem o
valor do investimento.
As despesas financeiras abrangem encargos, variação cambial e variação monetária sobre
empréstimos e financiamentos. Os custos dos empréstimos são reconhecidos no resultado
através do método de juros efetivos.
Os ganhos e perdas cambiais são reportados em uma base líquida.
2.25. Informações por segmento de negócios
Um segmento operacional é um componente do Grupo que desenvolve atividades de negócio
das quais pode obter receitas e incorrer em despesas, incluindo receitas e despesas relacionadas com transações com outros componentes do Grupo. Todos os resultados operacionais dos
segmentos operacionais são revistos frequentemente pela Administração da Companhia para
decisões sobre os recursos a serem alocados ao segmento e para avaliação de seu desempenho, e para o qual informações financeiras individualizadas estão disponíveis.
Os resultados de segmentos que são reportados à Administração incluem itens diretamente
atribuíveis ao segmento, bem como aqueles que podem ser alocados em bases razoáveis. Os
itens não alocados compreendem principalmente os elementos patrimoniais e de resultado da
CEB (Nota 26).
2.26. Legislação Tributária – Lei 12.973/2014
Em 14 de maio de 2014 a Medida Provisória nº 627 foi convertida na Lei 12.973/2014. Este
novo normativo trata de forma geral, da distribuição de dividendos e de juros sobre capital
próprio e definem que para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição
social sobre o lucro líquido (CSLL) da pessoa jurídica sujeita ao RTT – Regime Tributário
de Transição, devem ser considerados os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de
dezembro de 2007, dentre outras disposições.
A Companhia amparada pelo diagnóstico realizado avaliou os possíveis impactos de sua aplicabilidade até o ano base de 2014 e não identificou efeitos relevantes sobre suas informações
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contábeis. A Companhia não optou pela aplicação dos efeitos da Lei 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014, conforme prevê o artigo 75. Desta forma, os impactos dessa Lei deverão
ocorrer somente a partir de 1º de janeiro de 2015.
2.27. NOVAS NORMAS E INTERPRETAÇÕES AINDA NÃO ADOTADAS
(i) Novos Pronunciamentos do IFRS, emissões, alterações e interpretações emitidas pelo
IASB aplicável às demonstrações contábeis
As seguintes novas normas, alterações e interpretações de normas foram emitidas pelo IASB
e possuem adoção inicial em 01 de janeiro de 2014:
• IAS 32 – Compensação de ativos financeiros e passivos financeiros: em dezembro de 2011,
o IASB emitiu uma revisão da norma IAS 32. A alteração desta norma aborda aspectos relacionados à compensação de ativos e passivos financeiros. Esta norma é efetiva desde 01 de
janeiro de 2014 A Companhia analisou a revisão do pronunciamento já convertido e atualizado no CPC e não identificou impactos para divulgações destas demonstrações contábeis.
• IFRS 10, IFRS 12 e IAS 27 - “Entidades de Investimento”, em outubro de 2012, o IASB
emitiu uma revisão das normas IFRS 10, IFRS 12 e IAS 27, as quais definem entidade de
investimento e introduzem uma exceção para consolidação de controladas por entidade de
investimentos, estabelecendo o tratamento contábil nestes casos. As alterações destas normas são efetivas para períodos anuais iniciando desde 01 de janeiro de 2014. A Companhia
analisou a revisão do pronunciamento já convertido e atualizado no CPC e não identificou
impactos para divulgações destas demonstrações contábeis.
• IFRIC 21 - “Impostos”, em maio de 2013, o IASB emitiu a interpretação IFRIC 21. Esta
interpretação aborda aspectos relacionados ao reconhecimento de um passivo de impostos
quando esse tiver origem em requerimento do IAS 37 - Provisões, Passivos Contingentes e
Ativos Contingentes. Esta interpretação de norma é efetiva para períodos anuais desde 01 de
janeiro de 2014. A Companhia analisou a revisão do pronunciamento já convertido e atualizado no CPC e não identificou impactos para divulgações destas demonstrações contábeis.
• IAS 36 - “Redução ao Valor Recuperável de Ativos”, em maio de 2013, o IASB emitiu uma
revisão da norma IAS 36. A alteração desta norma requer a divulgação das taxas de desconto que
foram utilizadas na avaliação atual e anterior do valor recuperável dos ativos, se o montante recuperável do ativo deteriorado for baseado em uma técnica de avaliação a valor presente baseada no
valor justo menos o custo da baixa. Esta norma é efetiva para períodos anuais iniciando desde 01
de janeiro de 2014. A Companhia analisou a revisão do pronunciamento já convertido e atualizado
no CPC e não identificou impactos para divulgações destas demonstrações contábeis.
• IAS 39 - “Mudanças em Derivativos e Continuidade da Contabilidade de Hedge”, em junho de 2013, o IASB emitiu uma revisão da norma IAS 39. A alteração desta norma tem o
objetivo de esclarecer quando uma entidade é requerida a descontinuar um instrumento de
hedge, em situações em que este instrumento expirar, for vendido, terminado ou exercido.
Esta norma é efetiva para períodos anuais desde 01 de janeiro de 2014. A Companhia analisou
a revisão do pronunciamento já convertido e atualizado no CPC e não identificou impactos
para divulgações destas demonstrações contábeis.
• IAS 19 - “Benefícios a empregados”, em novembro de 2013, o IASB emitiu uma revisão da
norma IAS 19. A Alteração desta norma tem o objetivo de estabelecer aspectos relacionados
ao reconhecimento das contribuições de empregados ou terceiros e seus impactos no custo do
serviço e períodos de serviços. Esta norma é efetiva para períodos anuais desde 01 de julho de
2014. A Companhia analisou a revisão do pronunciamento já convertido e atualizado no CPC
e não identificou impactos para divulgações destas demonstrações contábeis.
• IAS 27 – “Demonstrações separadas”, em 12 de agosto de 2014, o IASB emitiu revisão
da norma IAS 27, permitirá o método de equivalência patrimonial para contabilizar os investimentos em subsidiárias, joint ventures e associadas em suas demonstrações contábeis
separadas. Esta norma é efetiva para períodos anuais iniciando em/ou após 01 de janeiro de
2016 nas IFRS e para as práticas contábeis adotadas no Brasil já é aceito a partir de 31 de
dezembro de 2014, conforme aprovação do Conselho Federal de Contabilidade e adoção
antecipada das IFRS. A Companhia não espera ter impactos da adoção desta norma em suas
demonstrações contábeis.
(ii) Normas, alterações e interpretações de normas que ainda não estão em vigor
As seguintes novas normas, alterações e interpretações de normas foram emitidas pelo IASB,
mas não foram editadas pelo CPC:
IAS 1 – “Apresentação das demonstrações financeiras” – em 18 de dezembro de 2014, o
IASB publicou “Iniciativa de Divulgação” (Alterações ao IAS 1). As alterações visam esclarecer o IAS 1 e direcionar os impedimentos percebidos sobre o julgamento para a preparação
e apresentação das demonstrações contábeis. Esta norma é efetiva para os períodos anuais
iniciando em/ou após 01 de janeiro de 2016, com aplicação antecipadas permitida. A Companhia está avaliando os impactos da adoção desta norma em suas demonstrações contábeis.
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• IFRS 9 – Instrumentos financeiros – em julho de 2014, o IASB emitiu versão final da norma
IFRS 9, a qual tem o objetivo de substituir a norma IAS 39 – Instrumentos financeiros: Reconhecimento e mensuração. Estas alterações endereçam algumas questões sobre a aplicação
da norma e introduzem o conceito de “valor justo contra os resultados abrangentes” para
a mensuração de alguns tipos de instrumentos de dívida. Adicionalmente, o IASB incluiu
na norma IFRS 9 requerimentos de reconhecimento de perdas pela não recuperabilidade de
ativos relacionadas ao registro de perdas esperadas com créditos sobre os ativos financeiros
e compromissos de renegociação destes créditos. Esta norma é efetiva para períodos anuais
iniciando em/ou após 01/01/2018. A Companhia está avaliando os impactos da adoção desta
norma em suas demonstrações contábeis.
• IFRS 14 – Contas de diferimento regulatório, em janeiro de 2014, o IASB emitiu a norma
IFRS 14, a qual tem o objetivo específico de regular o reconhecimento de ativos e passivos
regulatórios quando da primeira adoção das normas IFRS. Esta norma é efetiva para períodos
anuais iniciando em/ou após 01 de janeiro de 2016. A Companhia não espera ter impactos da
adoção desta norma em suas demonstrações contábeis.
• IFRS 11 – “Acordos de compartilhamento”, em maio de 2014, o IASB emitiu uma revisão
da norma IFRS 11. A Alteração da norma IFRS 11 aborda critérios relacionados ao tratamento
contábil para aquisições de participações em acordos de compartilhamento que constituam
um negócio de acordo com os conceitos constantes no IFRS 3. Esta alteração na norma é
efetiva para períodos anuais iniciando em/ou após 01 de janeiro de 2016. A Companhia está
avaliando os impactos da adoção desta norma em suas demonstrações contábeis.
IAS 16 e IAS 38 – “Esclarecimentos sobre Métodos Aceitáveis de Depreciação e Amortização”, em maio de 2014, o IASB emitiu revisão das normas IAS 16 e IAS 38. Esta revisão
tem o objetivo de esclarecer sobre métodos de depreciação e amortização, observando o alinhamento ao conceito de benefícios econômicos futuros esperados pela utilização do ativo
durante sua vida útil econômica. Esta alteração na norma é efetiva para os períodos anuais
iniciando em/ou após 01 de janeiro de 2016. A Companhia está avaliando os impactos da
adoção desta norma em suas demonstrações contábeis.
• IFRS 15 – “Receitas de contratos com clientes”, em maio de 2014, o IASB emitiu a norma
IFRS 15. A norma substitui a IAS 18 – “Receitas” e a IAS 11 – “Contratos de construção”
e uma série de interpretações relacionadas a receitas. Esta norma é efetiva para os períodos
anuais iniciando em/ou após 01 de janeiro de 2017. A Companhia não espera ter impactos da
adoção desta norma em suas demonstrações contábeis.
• IAS 16 e IAS 41 – em julho de 2014, o IASB emitiu revisão das normas IAS 16 – Ativo Imobilizado e IAS 41 – Ativo Biológico, para incluir ativos biológicos que atendam a definição
de “Bearer plants” (definidos como “plantas vivas” que são usadas na produção de produtos
agrícolas), essa alteração requer que os “Bearer plants” sejam registrados como ativo imobilizado de acordo com o IAS 16, registrando a custo histórico ao invés de serem mensurados
ao valor justo conforme é requerido pelo IAS 41. Esta norma é efetiva para períodos anuais
iniciando em/ou após 01 de julho de 2016. A Companhia não espera ter impactos da adoção
desta norma em suas demonstrações contábeis.
• IFRS 10 e IAS 28 – em 11 de setembro de 2014, o IASB emitiu revisão das normas IFRS
10 – Demonstrações Consolidadas e IAS 28 – Investimento em Coligada, em Controladas
e em Empreendimento Controlado em Conjunto, essas alterações têm como consequência
a inconsistência reconhecida entre as exigências da IFRS 10 e aqueles na IAS 28, para lidar
com a venda ou a entrada de ativos de um investidor, coligada ou empreendimento controlado
em conjunto. A principal consequência das alterações é que o ganho ou perda é reconhecido
quando uma transação envolve um negócio (se ele está instalado em uma subsidiária ou não).
Um ganho ou perda parcial é reconhecido quando uma transação envolve ativos que não
constituam um negócio, mesmo que esses ativos estejam alocados em uma subsidiária. Esta
norma é efetiva para períodos anuais iniciando em/ou após 01 de julho de 2016. A Companhia
está avaliando o impacto da adoção destas alterações em suas demonstrações contábeis.
• Melhoria anual das IFRS de setembro de 2014 - o IASB emitiu uma revisão das normas
IFRS 5, IFRS 7, IAS 19 e IAS 34. Estas normas são efetivas para os períodos anuais iniciando
em/ou após 01 de janeiro de 2016. A Companhia está avaliando o impacto da adoção destas
alterações em suas demonstrações contábeis.
3. RECLASSIFICAÇÕES NA DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DE 31/12/2013
A Companhia realizou reclassificação de alguns saldos na demonstração do valor adicionado para atender as disposições de alocações de saldos dos itens 14 e 15 do CPC
09. Estas reclassificações envolveram os subgrupos de Insumos Adquiridos de Terceiros,
Empregados e Impostos, Taxas e Contribuições. Estas reclassificações não afetaram os
saldos do Valor Adicionado a Distribuir e da Distribuição do Valor Adicionado. A demonstração do valor adicionado do exercício de 2013 com as respectivas classificações
está apresentada abaixo:
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Receitas
Venda de Energia, Serviços
Outras Receitas
Insumos Adquiridos de Terceiros
Serviços de Terceiros
Material
Provisões/Reversões
Outros
Valor Adicionado Bruto
Retenções
Depreciação e Amortização
Valor Adicionado Líquido Produzido
Valor Adicionado Recebido em Transferência
Receitas Financeiras
Resultado de Equivalência Patrimonial
Dividendos Recebidos
Valor Adicionado Total a Distribuir
Distribuição do Valor Adicionado
Empregados
Salários e Encargos
Remuneração Direta
FGTS
Benefícios
Participação nos Resultados
Impostos, Taxas e Contribuições
Federal
Estadual e Municipal
Remuneração de Capitais de Terceiros
Aluguéis
Despesas Financeiras
Remuneração de Capitais Próprios
Prejuízos Retidos

31/12/2013
Divulgado
43.134
43.081
53
(32.454)
(30.643)
(625)
(1.192)
6
10.680
(184)
(184)
10.496
(84.440)
1.368
(86.365)
557
(73.944)
(73.944)
10.424
10.408
16

2.166.535
2.211.541
(54.548)
(114)
9.656
(1.338.521)
(942.745)
(186.967)
(155.176)
(5.948)
(8.777)
(38.908)
828.014
(50.105)
(50.105)
777.909
106.220
64.829
40.625
766
884.129
884.129
212.681
151.609

59.168
1.904
638.365
272.662
365.703
108.246
39.221
69.025
(75.163)
20.458
(95.621)

INSS
Empregador

(2.829)
(2.829)

(2.829)
(2.829)

(10.203)
9.971
232

7.280
6.410
870
3.973
50
3.923
(95.621)
(95.621)

31/12/2013
Divulgado
Receitas
Venda de Energia, Serviços
Provisão/Rev. para Créd. de Liq. Duvidosa
Receita de Alienação de Ati. Imob.
Outras Receitas
Insumos Adquiridos de Terceiros
Custos com Serv. de Energia Elétrica
Custos de Construção
Serviços de Terceiros
Material
Provisões/Reversões
Outros
Valor Adicionado Bruto
Retenções
Depreciação e Amortização
Valor Adicionado Líquido Produzido
Valor Adi. Rec. em Transferência
Receitas Financeiras
Resultado de Equivalência Patrimonial
Dividendos Recebidos
Valor Adicionado Total a Distribuir
Distribuição do Valor Adicionado
Empregados
Salários e Encargos
Remuneração Direta
FGTS
Benefícios
Participação nos Resultados
Impostos, Taxas e Contribuições
Federal
Estadual e Municipal
Remuneração de Capitais de Terceiros
Aluguéis
Despesas Financeiras
Remuneração de Capitais Próprios
Participação dos Acionistas Não Controlares
Prejuízos Retidos

Empregados

Reclassificações
PIS/COFINS
não Cumulativos

(2.829)
(2.829)

(205)
(205)

Empregados

(2.829)
(2.829)

Reclassificações
PIS/COFINS
não Cumulativos

(114.862)
(108.106)
(2.829)
(3.927)

(130.411)
122.834
7.577

(21.198)
(21.198)

21.198

31/12/2013
Reapresentado
43.134
43.081
53
(35.283)
(33.472)
(625)
(1.192)
6
7.851
(184)
(184)
7.667
(84.440)
1.368
(86.365)
557
(76.773)
(76.773)
10.219
9.971
232
16

205
205

INSS
Empregador

Controladora

(114.862)

4.656
3.786
870
3.973
50
3.923
(95.621)
(95.621)
Consolidado
31/12/2013
Reapresentado
2.166.535
2.211.541
(54.548)
(114)
9.656
(1.453.383)
(1.050.851)
(186.967)
(158.005)
(5.948)
(8.777)
(42.835)
713.152
(50.105)
(50.105)
663.047
106.220
64.829
40.625
766
769.267
769.267
191.483
122.834
7.577
59.168
1.904
544.701
178.998
365.703
108.246
39.221
69.025
(75.163)
20.458
(95.621)
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As justificativas para as reclassificações são apresentadas
a seguir:
Empregados: As reclassificações ocorreram para uma
melhor apresentação das informações e para ajusta-las às
orientações da norma. Além das alterações nas descrições
das rubricas, também foi realizada a reclassificação do valor do INSS empregador para o grupo de Impostos, Taxas
e Contribuições para agrega-lo ao valor dos tributos federais, que é o local devido para sua apresentação;
INSS Empregados: A reclassificação foi realizada para
atender as recomendações do item 15 do CPC 09, que
diz que o valor deste gasto deve ser alocado ao grupo de
Impostos, Taxas e Contribuições na rubrica de Tributos
Federais;
PIS/COFINS não Cumulativo: A reclassificação faz com
que os valores dos Custos com Serviços de Energia Elétrica, Serviços de Terceiros e Outros, que estavam apresentados pelos valores líquidos das contribuições para PIS/
COFINS, sejam apresentados pelos valores brutos, diferentes dos valores apresentados na Demonstração do Resultado do Exercício. A reclassificação dos valores atende
às determinações do item 14 do CPC 09. Segundo este
item, “os valores consumidos devem ser considerados os
tributos incluídos no momento das compras (por exemplo, ICMS, IPI, PIS e COFINS), recuperáveis ou não.
Esse procedimento é diferente das práticas utilizadas na
demonstração do resultado.”
4. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GESTÃO DE RISCO
4.1. Fatores de risco
A Administração da CEB e de suas controladas tem
total responsabilidade pelo estabelecimento e supervisão
da estrutura de gerenciamento de seus riscos observando,
para tanto, as avaliações técnicas corporativas das empresas do Grupo.
As políticas de gerenciamento de risco são estabelecidas
para dar previsibilidade a eventuais riscos, objetivando
definir limites e controles apropriados, de forma a propiciar monitoração permanente e aderência aos limites
operativos estabelecidos a cada Empresa. A Administração busca, efetivamente, a previsibilidade com vistas ao
acompanhamento de operações que porventura possam
comprometer a liquidez e rentabilidade do Grupo.
Essa política, lastreada em sistemas de gerenciamento de
riscos, trata da revisão periódica dos riscos financeiros
associados às captações, de modo a antecipar eventuais
mudanças nas condições de mercado e seus reflexos nas
atividades do Grupo.
A CEB, por meio de seus atos normativos e de gestão em
suas controladas, atua de forma a desenvolver um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual as empresas ajustam seus padrões de riscos às recomendações
da Administração.
O Grupo mantém operações com instrumentos financeiros, cujos limites de exposição aos riscos de crédito são
aprovados e revisados periodicamente pela Administração. Todos os instrumentos financeiros são inerentes à
atividade operacional do Grupo que não opera com instrumentos financeiros derivativos.
(a) Risco de Crédito
A Controlada CEB D está obrigada, por força de regulamentação do setor de energia elétrica e cláusula incluída
no contrato de concessão, a fornecer energia elétrica para
todos os clientes localizados na sua área de concessão.
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De acordo com a regulamentação do setor, a concessionária tem o direito de cortar o fornecimento de energia
elétrica dos consumidores que não efetuem o pagamento das faturas. Com 75% do consumo de energia baseado
nos consumidores residenciais, comerciais e industriais,
a concessionária bem como o Grupo apresentam níveis
baixos de risco de crédito. Seus maiores devedores continuam sendo os órgãos públicos, responsáveis por cerca de
20% do consumo total. Com relação aos procedimentos
de cobrança, a Administração efetua o acompanhamento
sistemático e individual junto aos seus clientes, encaminhando ao Serasa as inadimplências persistentes. A CEB
D possui, ainda, linha de parcelamento a eventuais devedores, objetivando manter liquidez de seus faturamentos.
Demais Controladas e Coligadas e Controladas em conjunto – São empresas que possuem como principal cliente
a CEB D. O principal fator mitigador de risco é a forte
regulamentação setorial, uma vez que os custos dessas
contratações estão incorporados na Parcela “A” das tarifas
da distribuidora, garantindo o efetivo repasse mensal dos
fornecimentos realizados.
Além dos aspectos aventados, a Administração entende
que a estrutura de controle e contratações adotada para
a minimização de riscos de crédito, corroborada pela
forte regulação setorial emanada pela Agência Nacional
de Energia Elétrica – ANEEL, garante à concessionária
riscos mínimos de sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras
depositárias de recursos financeiros. Do mesmo modo, a
prudência nos investimentos financeiros minimiza os riscos de crédito, uma vez que realiza operações com instituições financeiras de baixo risco avaliadas por agência de
rating. Destaca-se, finalmente, que a distribuidora, utiliza
todas as ferramentas de cobrança permitidas pelo órgão
regulador, tais como corte por inadimplência, negativação
de débitos e acompanhamento e negociação permanente
das posições em aberto.
(b) Risco de liquidez
O Grupo, em especial a CEB D, tem financiado suas operações com recursos oriundos de suas atividades operacionais, do mercado financeiro e de empresas coligadas.
A situação econômica e financeira é constantemente avaliada por meio de informações da área financeira, tratadas
em ambiente de executivos da Companhia, denominado
COEX – Colegiado de Executivos, que recomenda ações
à Administração.
No que concerne ao acompanhamento de caixa, a Administração tem buscado efetividade no gerenciamento orçamentário, com a contratação de recursos de baixo custo
financeiro visando ao financiamento de seu CAPEX.
Os planos da Administração para manutenção das atividades da concessionária passam, entre outros, na venda de
ativos não operacionais, na rentabilidade futura dos investimentos em andamento, na capacidade de obter novas linhas
de financiamentos e na renovação da concessão, cujo término do atual contrato ocorrerá em julho de 2015. Assim,
as demonstrações contábeis dessa investida foram elaboradas no pressuposto de continuidade normal dos negócios
da concessionária e não incluem nenhum ajuste relativo à
realização e à classificação dos ativos ou quanto aos valores
e à classificação dos passivos que seriam requeridos na impossibilidade de a controlada continuar operando.
O fluxo de pagamentos para os passivos de todo o Grupo
é apresentado como segue:
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Valor

Até 6 meses

De 6 meses a 1 ano

De 1 a 2 anos

De 2 a 5 anos

Mais de 5

Fornecedores

390.327

339.584

50.743

Obrigações Tributárias

433.501

141.736

141.735

150.030

Contribuição de Iluminação Pública

213.103

41.802

41.802

64.752

64.747

Encargos Regulatórios

186.935

20.490

20.490

108.849

37.106

Empréstimos e Financiamentos

321.111

34.099

34.138

45.788

134.505

72.581

Obrigações Societárias

30.322

30.322

Obrigações Sociais e Trabalhistas

36.862

19.059

17.803

Benefícios Pós Emprego

355.762

42.521

40.184

66.998

96.927

109.132

Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórios

84.365

2.951

2.951

6.317

72.146

Demais Obrigações

255.396

39.605

Total

2.307.684

712.169

Passivos financeiros não Derivativos (consolidado)

215.791
349.846

658.525

405.431

181.713

(c) Risco de taxa de juros
O Grupo possui ativos e passivos remunerados por taxas de expectativas inflacionárias e/ou encargos de juros. Esses ativos e
passivos incluem relevantemente os créditos a receber na data-base do balanço e os empréstimos passivos. Vide detalhamento
desses encargos nas Notas 6 e 20, respectivamente.
Consequentemente, as variações positivas e negativas dos indexadores e juros atreladas a esses ativos e passivos afetam diretamente o resultado do Grupo. Demonstramos a seguir a análise de sensibilidade das variações das taxas:
(c1) Análise de Sensibilidade
A Companhia desenvolveu análise de sensibilidade para os instrumentos financeiros do Grupo que estão sujeitos às oscilações
nas taxas CDI, TJLP, IGPM e UMBNDES. A Companhia estima que, em um cenário provável em 31 de dezembro de 2015,
as taxas CDI, TJLP, IGP-M e UMBNDES serão de 12,52%, 5,50%, 5,71% e 4,10%, respectivamente. A Companhia fez uma
analise de sensibilidade dos efeitos nos resultados advindos de uma alta nas taxas de 25% e 50% em relação ao cenário provável, considerados como possível e remoto, respectivamente.
Possível
15,65%
6,88%
7,14%
6,74%

CDI
TJLP
IGPM
UMBNDES

Remoto
18,78%
8,25%
8,57%
7,76%

Fica registrado que os empréstimos contratados com taxas pré-fixadas não foram objeto de avaliação.
Cenários Projetados – Base 31/12/2014
_______________________________________________________
Alta do CDI

Exposição (R$ mil)
128.854

Efeito da Variação do CDI

Provável

Possível - 25%

Remoto - 50%

12,52%

15,65%

18,78%

144.987

149.020

153.053

(16.133)

(20.166)

(24.199)

Cenários Projetados – Base 31/12/2013
_______________________________________________________
Alta do CDI

Exposição (R$ mil)
130.256

Efeito da Variação do CDI

Provável

Possível - 25%

Remoto - 50%

11,05%

15,65%

18,78%

144.649

150.641

154.718

(14.393)

(20.385)

(24.462)
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Cenários Projetados – Base 31/12/2014
___________________________________________________________________
Alta
da TJLP
______________________________

Exposição
(R$ mil)
__________________
___________

Provável
______________

Possível - 25%

119.629

5,50%
126.209
(6.580)

6,88%
127.853
(8.224)

Efeito da Variação da TJLP

Remoto - 50%
______________
8,25%
129.498
(9.869)

Cenários Projetados – Base 31/12/2013
___________________________________________________________________
Alta
da TJLP
______________________________

Exposição
(R$ mil)
_________________
90.842

Efeito da Variação da TJLP

Provável
____________
5,00%
95.384
(4.542)

Possível
- 25%
______________
6,88%
97.087
(6.245)

Remoto
- 50%
______________
8,25%
98.336
(7.494)

Cenários Projetados – Base 31/12/2014
___________________________________________________________________
Alta
do IGPM
______________________________

Exposição
(R$ mil)
__________________
24.659

Efeito da Variação do IGPM

Provável
___________
5,71%
26.067
(1.408)

Possível
- 25%
______________
7,14%
26.419
(1.760)

Remoto
- 50%
_____________
8,57%
26.771
(2.112)

Cenários Projetados – Base 31/12/2013
_________________________________________________________
Alta
do IGPM
__________________________

Exposição
(R$ mil)
_________________
40.250

Efeito da Variação do IGPM

Provável
__________
5,77%
42.572
(2.322)

Possível
- 25%
______________
7,14%
43.123
(2.873)

Remoto - 50%
______________
8,57%
43.697
(3.447)

Cenários Projetados – Base 31/12/2014
_________________________________________________________
Alta
do UMBNDES
______________________________

Exposição
(R$ mil)
_____________________________

Possível
- 25%
______________
6,74%
15.360
(969)
31/12/2014
______________

Remoto - 50%

Cenário Possível - Cenário Provável
CDI
TJLP
IGPM
UMBNDES
Cenário Remoto - Cenário ProvávelCDI
TJLP
IGPM

(4.033)
(1.645)
(352)
(379)
(8.066)
(3.290)
(704)

(3.988)
(1.338)
(745)

UMBNDES

(527)

14.391
Efeito da Variação do UMBNDES
Impactos no Resultado

Provável
______________
4,10%
14.981
(590)

7,76%
15.508
(1.117)
31/12/2013
______________

(7.976)
(2.676)
(1.491)

(d) Risco Cambial

Relativamente à aquisição de energia para revenda, a CEB D está exposta à oscilação cambial em cerca de 20% do custo total das aquisições, em função da energia oriunda da Itaipu Binacional ter
cotação em dólares estadunidenses. A exposição é minimizada pela Compensação Financeira de Variação dos Itens da Parcela “A”, mecanismo setorial que compensa variações financeiras ocorridas durante o exercício tarifário que, no caso da Distribuidora, situa-se entre os meses de agosto e julho. Nesse sentido, com a garantia de reposição de eventuais perdas financeiras relacionadas ao
evento citado, por força das normas do Órgão Regulador, ANEEL, a concessionária não contrata mecanismos de proteção (hedge) para as variações cambiais. Observa-se que não há identificação
de outros itens sujeitos à proteção cambial nas demonstrações financeiras da Companhia. A Companhia e sua Controlada CEB D desenvolveram análise de sensibilidade, conforme determinado
pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM por meio da Instrução n° 475, de 17.12.2008, que requer que sejam apresentados mais dois cenários com deterioração de 25% e 50% da variável de
risco considerada, o que reproduzimos de forma a clarear o cenário cambial. Em 31 de dezembro de 2014, a Administração estimou em um cenário provável que o valor de um dólar americano em
31 de dezembro de 2015 será de R$ 2,8700 (cenário de um ano). A metodologia utilizada para o cenário provável foi considerar a melhor estimativa para as taxas de câmbio em 31 de dezembro
de 2015 com base em fontes externas de taxa de câmbio futuro (Boletim Focus). Por se tratar de uma análise de sensibilidade o impacto no resultado para os próximos 12 meses, foi considerado
o saldo da dívida em 31 de dezembro de 2014. Ressaltar-se que o comportamento do saldo da dívida respeitará seus respectivos contratos. Assim, foi confeccionada análise dos efeitos na compra
de energia de Itaipu, advindos de eventual elevação no câmbio em relação a 31 de dezembro de 2014.
Alta
do dólar
______________________________

Exposição
(R$ mil)
__________________
2,6556
58.448

Provável
___________
2,8700
63.167
(4.719)

Exposição
(R$ mil)
_________________
2,3400
22.677

Provável
____________
2,4100
23.355
35.093

Efeito da Variação do Dólar
Alta
do dólar
______________________________

Cenários Projetados – Base 31/12/2014
___________________________________________________________________
Possível
- 25%
Remoto
- 50%
______________
______________
3,5875
78.959
(20.511)

4,3050
94.750
(36.302)
Cenários
Projetados
– Base 31/12/2013
___________________________________________________________________

Possível
- 25%
______________
3,0125
29.194
29.254

Remoto
- 50%
______________
3,6150
35.033
23.415

Impactos no Resultado

31/12/2014
______________

31/12/2013
______________

Cenário Possível - Cenário Provável

(15.792)

(5.839)

(31.583)

(11.678)

Efeito da Variação do Dólar

Dólar
Cenário Remoto - Cenário Provável
Dólar
Faz-se imprescindível salientar que a Companhia, suas controladas e coligadas não apresentam riscos nas taxas de juros por contratações de empréstimos e/ou financiamentos em moedas estrangeiras.
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(e) Risco operacional

Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura do Grupo e de fatores externos,
exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos operacionais
surgem de todas as operações do Grupo.
O objetivo da Administração da Companhia é administrar o risco operacional para todo o Grupo para evitar a ocorrência de prejuízos financeiros e danos à reputação da Companhia e de suas
controladas e coligadas, buscar eficácia de custos e para evitar procedimentos de controle que restrinjam a iniciativa e a criatividade.
4.2. Gestão de capital
Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade do Grupo para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas,
além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
Para manter ou ajustar a estrutura de capital do Grupo, a administração pode, ou propõe, nos casos em que os acionistas precisam aprovar, rever a política de pagamento de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento.
O Grupo monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida expressa como percentual do capital total. A dívida líquida, por sua
vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial consolidado), subtraído do montante de caixa e
equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial consolidado, com a dívida líquida.
Os índices de alavancagem financeira podem ser assim sumariados:
31/12/2014

31/12/2013

Total dos empréstimos (Nota 20)

321.111

261.348

Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 5)

(66.006)

(96.786)

Dívida líquida

255.105

164.562

Total do patrimônio líquido

177.084

308.344

Total do capital

432.189

472.906

59,03

34,80

Índice de alavancagem financeira - %
4.3. Estimativa do valor justo

Os instrumentos financeiros ativos e passivos são registrados inicialmente pelo valor justo das transações que lhes deram origem e são atualizados, quando aplicável, com base nos encargos
contratuais e ajustados pelas estimativas de perda. A Administração avalia que os valores apurados com base nesses critérios podem ser considerados a melhor estimativa para apuração do
valor justo dos instrumentos financeiros detidos pelo Grupo.
Hierarquia do valor justo
O CPC 40 / IFRS 7 define valor justo como o valor/preço que seria recebido na venda de um ativo ou pago na transferência de um passivo em uma transação ordinária entre participantes de
um mercado na data de sua mensuração. A norma esclarece que o valor justo deve ser fundamentado nas premissas que os participantes de um mercado utilizam quando atribuem um valor/
preço a um ativo ou passivo e estabelece uma hierarquia que prioriza a informação utilizada para desenvolver essas premissas. A hierarquia do valor justo atribui maior peso às informações
de mercado disponíveis (ou seja, dados observáveis) e menor peso às informações relacionadas a dados sem transparência (ou seja, dados inobserváveis). Adicionalmente, a norma requer
que a empresa considere todos os aspectos de riscos de não desempenho (“non-performance risk”), incluindo o próprio crédito da Companhia e de suas controladas e coligadas ao mensurar
o valor justo de um passivo.
O CPC 40 / IFRS 7 estabelece uma hierarquia de três níveis a ser utilizada ao mensurar e divulgar o valor justo. Um instrumento de categorização na hierarquia do valor justo baseia-se no
menor nível de “input” significativo para sua mensuração. Abaixo está demonstrada uma descrição dos três níveis de hierarquia:
Nível 1 — Os “inputs” são determinados com base nos preços praticados em um mercado ativo para ativos ou passivos idênticos na data da mensuração. Adicionalmente, a Companhia e suas
controladas e coligadas devem ter possibilidade de negociar nesse mercado ativo e o preço praticado não pode ser ajustado pelas empresas.
Nível 2 — Os “inputs” são outros que não sejam preços praticados conforme determinado pelo Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, direta ou indiretamente. Os “inputs” do
Nível 2 incluem preços praticados em um mercado ativo para ativos ou passivos similares, preços praticados em um mercado inativo para ativos ou passivos idênticos; ou “inputs” que são
observáveis ou que possam corroborar na observação de dados de um mercado por correlação ou de outras formas para substancialmente toda parte do ativo ou passivo.
Nível 3 — Os “inputs” inobserváveis são aqueles provenientes de pouca ou nenhuma atividade de mercado. Esses “inputs” representam as melhores estimativas da Administração da Companhia de como os participantes de mercado poderiam atribuir valor/preço a esses ativos ou passivos. Geralmente, os ativos e passivos de Nível 3 são mensurados utilizando modelos de
precificação, fluxo de caixa descontados, ou metodologias similares que demandam um significativo julgamento ou estimativa.
De acordo com o CPC 40 / IFRS 7, o Grupo mensura seus equivalentes de caixa e aplicações financeiras pelo seu valor justo. Os equivalentes de caixa e aplicações financeiras são classificados
como Nível 2, pois são mensurados utilizando preços de mercado para instrumentos similares.
As tabelas abaixo demonstram, de forma resumida, nossos ativos financeiros registrados a valor justo em 31 de dezembro de 2014 e 31 dezembro 2013.
A seguir, os principais instrumentos financeiros ativos e passivos:
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31/12/2014
____________________________________________________
Hierarquia do_________________
Controladora
Ativos Financeiros
Valor Justo por meio do Resultado
Aplicações Financeiras
Empréstimos e Recebíveis
Caixa e Bancos
Contas a Receber
Valores a Receber Parcela A e Outros Itens Financeiros
Mantidos até o Vencimento
Títulos de Crédito a Receber
Disponível para Venda
Ativo Financeiro Indenizável
Passivos Financeiros
Outros Passivos Financeiros
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Societárias
Encargos Regulatórios

Ativos Financeiros
Valor Justo por meio do Resultado
Aplicações Financeiras
Empréstimos e Recebíveis
Caixa e Bancos
Contas a Receber
Mantidos até o Vencimento
Títulos de Crédito a Receber
Disponível para Venda
Ativo Financeiro Indenizável
Passivos Financeiros
Outros Passivos Financeiros
Fornecedores
Empréstimos e Financiamentos
Obrigações Societárias
Encargos Regulatórios

Consolidado
________________

Avaliação
__________________

Valor justo
_____________

Valor Justo
_____________

Valor Contábil
_____________

Valor Justo
_____________

Valor Contábil
_____________

Valor Justo

Nível 2

7.163

7.163

37.474

37.474

Valor Justo
Custo Amortizado
Custo Amortizado

Nível 1

14
56.059

14
56.059

28.532
448.907
277.575

28.532
448.907
277.575

1.146

1.146

841.273

841.273

Custo Amortizado
Valor Justo

Nível 3

Custo Amortizado
Custo Amortizado
Custo Amortizado
Custo Amortizado

7.857

7.857

390.327
321.111
30.322
186.935

390.327
321.111
30.322
186.935
31/12/2013
____________________________________________________
Hierarquia do
________________

Controladora
_____________

Consolidado
_________________

Avaliação
__________________

Valor justo
_____________

Valor Justo
_____________

Valor Contábil
_____________

Valor Justo
_____________

Valor Contábil
_____________

Valor Justo

Nível 2

8.833

8.833

74.632

74.632

Valor Justo
Custo Amortizado

Nível 1

62
3.722

62
3.722

22.154
362.938

22.154
362.938

1.160

1.160

729.119

729.119

344.101
261.348
32.233
168.209

344.101
261.348
32.233
168.209

Custo Amortizado
Valor Justo

Nível 3

Custo Amortizado
Custo Amortizado
Custo Amortizado
Custo Amortizado

6.902

6.902

5. CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA
Controladora
_________________________________________
Caixa e Bancos conta Movimento
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata
Total

31/12/2014
____________
14
7.163
7.177

31/12/2013
____________
62
8.833
8.895

Consolidado
_______________________________________
31/12/2014
____________
28.532
37.474
66.006

31/12/2013
____________
22.154
74.632
96.786

As aplicações financeiras classificadas no ativo circulante correspondem às operações contratadas em instituições financeiras nacionais. Todas as operações são de alta liquidez, com recompra
diária garantida pela instituição financeira, a uma taxa previamente estabelecida pelas partes e a remuneração de 98,00% do Certificado de Depósito Bancário – CDI.
6. CONTAS A RECEBER
(a) Composição do contas a receber
Controladora
________________________________________
31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

Consumidores, Concessionárias e Permissionárias
Títulos de Créditos a Receber
Serviços Prestados a Terceiros
Total a Receber Bruto
Estimativa de Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa

76.345
76.345
(20.286)

22.616

Consolidado
_____________________________
31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

432.945

350.771

29.663

28.294

82.531

28.706

22.616

545.139

407.771

(18.894)

(96.232)

(44.834)

Total a Receber Líquido

56.059

3.722

448.907

362.937

Circulante

56.059

3.722

441.174

308.840

7.733

54.097

Não Circulante
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(b) Valores a receber por idade de vencimento

Classes de Consumidor
Residencial
Poder Público
Comércio, Serviços e Outros
Iluminação Pública
Serviço Público
Industrial
Rural
Subtotal Consumidores
Fornecimento Não Faturado
Serviços Prestados a Terceiros Não Faturado (Serviço de IP)
Energia Elétrica Curto Prazo - CCEE
Serviços Prestados a Terceiros (Serviço de IP)
Acordo CAESB (Nota 4e)
Concessionárias e Permissionárias
Parcelamentos a Faturar CP e LP
Serviço Taxado
Outros
Arrecadação a Classificar
TOTAL
Estimativa de Perdas com Créditos Liquidação Duvidosa
Contas a receber líquido

Saldos

Vencidos

Vencidos há

Total

Total

Vincendos
_______________

até 90 dias
_______________

mais de 90 dias
_______________

31/12/2014
_______________

31/12/2013
_______________

36.142
13.926
29.262
7.500
8.505
4.077
1.453
100.865

39.735
12.699
21.859
7.449
7.360
1.661
1.535
92.298

12.424
46.066
18.601
24.908
598
1.374
1.438
105.410

76.795
50.999
77.902
38.054
8.591
5.595
3.973
261.909
87.166

3.463

23.001

49.162

88.301
72.691
69.722
39.857
16.463
7.112
4.426
298.572
91.121
719
57.535
75.626
3.958
4.578
15.000
1.175
1.262
(4.407)
545.139
(96.232)
448.907

4.129

449

358

364

453

108.816

115.663

155.474

108.816

115.663

155.474

17.710
22.616
10.134
5.426
4.984
1.113
1.360
(4.647)
407.771
(44.834)
362.937

(c) Estimativa de Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa
A estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa foi constituída em bases consideradas suficientes para cobrir eventuais perdas na realização dos créditos e está constituída com
base nos valores a receber dos consumidores da classe residencial vencidos há mais de 90 dias, da classe comercial vencidos há mais de 180 dias e das classes industrial, rural, poderes públicos, iluminação pública e serviços públicos vencidos há mais de 360 dias, incluindo parcelamento de débitos. A base de constituição da estimativa engloba os recebíveis faturados até o
encerramento do balanço, contabilizados com base no regime de competência.
Segue um resumo das faixas de atraso sujeitas à provisão:
Controladora
_____________________________
Poder Público - Vencidos há mais de 360 dias
Iluminação Pública - Vencidos há mais de 360 dias
Comercial - Vencidos há mais de 180 dias
Residencial - Vencidos há mais de 90 dias
Industrial - Vencidos há mais de 360 dias
Serviço Público – Vencidos há mais de 360 dias
Rural - Vencidos há mais de 360 dias
Concessionários - Vencidos há mais de 360 dias
Governo Distrito Federal - Acionista controlador não provisionado
Total

31/12/2014
____________
20.286

31/12/2013
____________
20.013

Consolidado
_____________________________
31/12/2014
____________
49.967
24.233
11.763
8.324
835
581
445
84

31/12/2013
____________
41.580
25.818
9.841
12.647
769
1.229
504
77
(47.631)

96.232

44.834

(1.119)
20.286

18.894

Em dezembro de 2012, a CEB registrou estimativa de perdas com crédito de liquidação duvidosa sobre fatura de serviço (Obra de iluminação pública) prestado. O motivo do provisionamento
foi que a Secretaria de Estado de Obras do Governo do Distrito Federal não reconheceu a obrigação de liquidar a fatura em função de não haver empenho e ordem de serviço autorizando a
execução da obra.
Em 23 de dezembro de 2014, foi publicada a Lei nº 5.434, que em seu art. 3º autoriza o Poder Executivo a transferir à CEB, como dação em pagamento de dívidas advindas da execução de
obras de expansão do sistema de iluminação pública do Distrito Federal os terrenos localizados na Quadra 1 do Setor de Indústria e Abastecimento de Brasília e na Quadra QI 16 do Setor de
Indústria de Ceilândia.
O § 1º do art. 3º da referida Lei reserva os terrenos exclusivamente para essa finalidade. Esses terrenos serão objeto de avaliação, e para que a operação seja finalizada e a CEB receba os
terrenos, será necessário que a Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento adote medidas administrativas necessárias à transferência à CEB dos terrenos de que trata esta Lei.
A movimentação da estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa está assim apresentada:
Controladora
______________
Saldo em 31 de dezembro de 2012

18.894

Adições
Baixa para perda - Lei 9.430/96
Saldo em dezembro de 2013

(32.923)
(1.553)
18.894

44.834

1.392

71.539

Baixa para perda - Lei 9.430/96

(19.219)

Reversões
Saldo em 31 de dezembro de 2014

61.767
17.543

Reversões
Adições

Consolidado
______________

(922)
20.286

96.232

No exercício de 2012, iniciou-se o estudo de recuperação de débitos relativos à dedutibilidade fiscal das perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica,
segundo os critérios disciplinados pela Lei 9.430/96.
Em 2014 a CEB D reconheceu como perdas o montante de R$ 19.219 (R$ 32.923 em 2013).
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(d) Créditos com o Governo do Distrito Federal (consolidado)
Em 25 de setembro de 2014, o Grupo de Trabalho – GT foi instituído pelo Decreto nº 35.848, que objetivou a proposição de medidas suplementares necessárias à operacionalização normal
da CEB D, dentre elas a liquidação dos débitos do GDF relativos ao consumo de energia elétrica.
Iniciou-se um processo de negociação com o controlador, o Governo do Distrito Federal, com o objetivo de constituir um mecanismo para a liquidação definitiva da dívida de consumo de
energia elétrica de órgãos e entidades da administração pública distrital. No entanto permaneceu a incerteza quanto ao prazo final de conclusão das medidas administrativas a serem implementadas tendo em vista que o GDF encaminhará projeto de lei requerendo autorização legislativa para proceder-se à transação de encontro de contas entre os passivos, incluindo os débitos
com a CEB D.
Neste sentido, por indicação do GT, a Administração, com base no atual estágio de cobrança e negociação dos referidos valores, principalmente com o seu controlador, o Governo do Distrito
Federal, considerou necessária a constituição de provisão para perdas no montante de R$ 46.312 de valores vencidos há mais de 360 dias.
Os créditos devidos pelo Governo do Distrito Federal são representados pelos valores a receber de entidades e órgãos da administração pública do Distrito Federal cujo valor total monta a R$
116.002 em 31 de dezembro de 2014 (R$ 110.484 em 2013) compostos por fornecimento de energia elétrica, serviços de manutenção e obras de iluminação pública.
Apresentamos a composição dos créditos com o acionista controlador por idade de vencimento:
Controladora
____________________________________
31/12/2014
____________
Saldos Vincendos

Consolidado
______________________________

31/12/2013
____________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

4.182

264

26.143

18.005

Vencidos até 90 dias

23.001

1.838

49.217

23.435

Vencidos de 91 a 360 dias

28.875

501

40.641

21.413

Vencidos há mais de 360 dias

20.287

20.013

66.599

66.525

(20.286)

(18.894)

(66.598)

(18.894)

56.059

3.722

116.002

110.484

Estimativa de Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa
Total

Os débitos da Companhia de Água e Esgoto de Brasília – CAESB descritos no item (e) Acordo realizado com o Governo do Distrito Federal não estão incluídos no quadro acima.
(e) Acordo realizado com a Companhia de Água e Esgoto de Brasília - CAESB
Em agosto de 2011, a CEB D celebrou um acordo de parcelamento para liquidação dos créditos da Companhia de Água e Esgoto de Brasília – CAESB, relativos a encargos por atraso no
pagamento de faturas de energia elétrica. O valor dos créditos reconhecido no referido Acordo de Parcelamento corresponde à quantia de R$ 28.237, dividido em 48 (quarenta e oito) parcelas
mensais fixas, atualizadas pelo INPC até a data da renegociação e acrescidas de encargos de 1% ao mês. Apresentamos a seguir, o montante em 31 de dezembro de 2014:
Valor original do débito

14.800

Encargos Financeiros

7.539

Valor dívida reconhecida

22.339

Encargos a transcorrer

5.898

Valor do parcelamento na data do Acordo

28.237

Amortização

(24.119)

Ajuste a Valor Presente

(160)

Valor do parcelamento em 31 de dezembro de 2014

3.958

Circulante

3.958

O acordo celebrado com a CAESB não contemplou nenhum tipo de desconto sobre o valor original do contas a receber.
7. TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES COMPENSÁVEIS
Controladora
_______________________________

Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL

Consolidado
________________________________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

8.382

3.415

15.231

15.457

764

668

7.681

5.248

3.197

163

3.377

15.705

23.264

101

840

80

2.830

2.113

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transportes Estaduais,
Intermunicipais e de Comunicações – ICMS
Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social – COFINS

5

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS
Programa de Integração Social - PIS

387

387

409

569

Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira - CPMF

544

544

544

544

103

94

Outros
Total

10.082

8.291

42.767

51.506

Circulante

10.082

8.291

27.091

29.307

15.676

22.199

Não circulante

Os valores relativos ao Imposto de Renda e Contribuição Social referem-se às antecipações feitas no período e as retenções-fonte por órgãos públicos, em razão de a opção de apuração ser
Lucro Real Anual. A utilização dos créditos do ICMS é diferida em 48 parcelas mensais, de acordo com a Lei Complementar n° 102/2000.
Os montantes de ICMS pagos na aquisição de bens utilizados na atividade de distribuição de energia da Controlada CEB D são passíveis de ser compensados com os débitos do ICMS sobre
faturamento, nos termos e critérios estabelecidos pela legislação fiscal vigente.
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(a) Ativos Fiscais Diferidos não Reconhecidos
A Companhia e sua Controlada CEB D não registram os efeitos ativos fiscais diferidos de imposto de renda e contribuição social (crédito tributário), decorrentes de diferenças temporárias,
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social sobre o lucro líquido até que os planos de recuperação econômico-financeira da Companhia resultem na apuração de lucro tributável
sustentável. Segue abaixo o demonstrativo dos ativos fiscais diferidos em 31 de dezembro de 2014:
Controladora
__________________________________
31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

Consolidado
______________________________
31/12/2014
____________

Diferenças Temporárias

31/12/2013
_____________
Reapresentado

Provisão para Riscos Regulatórios
Provisão para Riscos Cíveis

20.259

16.998

2.383

2.104

13

22

3.017

2.302

2.781

2.772

2.781

2.772

6.303

2.745

Provisão de Superávit de Baixa Renda

36.985

33.256

Provisão de Suprimento de Energia Elétrica

21.598

5.411

Provisão para Riscos Trabalhistas
Provisão para Riscos Tributários
Provisão de Energia de Curto Prazo

Provisão para Participação nos Lucros e Resultados
Estimativa de Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa

6.873

6.400

Perda Atuarial dos Planos de Benefícios Pós-Emprego
Outras Provisões
Subtotal

1.001

623

33.066

15.591

14.330

13.425

4.251

3.438

9.667

9.194

145.974

98.665

Prejuízo Fiscal e Base Negativa

34.718

34.723

97.273

62.219

Total

44.385

43.917

243.247

160.884

8. VALORES A RECEBER DE PARCELA “A” E OUTROS ITENS FINANCEIROS
Ativos Regulatórios - Parcela A

Conta de Consumo de Combustível – CCC (a)
Transporte de Energia pela rede básica (a)

Consolidado
_________________________ __________________________
31/12/2014

31/12/2013

______________

(Não Auditado)
______________

317

1.153

8.531

2.668

Encargos de Serviços de Sistema (a)
Conta de Desenvolvimento Energético – CDE (a)
PROINFA (a)
Custo de Aquisição de Energia (a)
Sobrecontratação (b)

85
4.289

2.588

393

2.694

181.117

179.491

455

Transporte Energia Elétrica Itaipu (a)

76

18

Outros Componentes Financeiros (b)

10.086

3.726

Diferimento de Tarifa (b)
Subtotal

138.738
344.002

192.423

Passivos Regulatórios - Parcela A
Conta de Consumo de Combustível – CCC (a)

6

Transporte de Energia pela rede básica (a)
Encargos de Serviços de Sistema (a)
CDE (a)
PROINFA (a)

3.008
57.692

3.097

1.339
269

Transporte Energia Elétrica Itaipu (a)

193

Sobrecontratação (b)

13.337

Neutralidade (b)

3.296

4.790

Outros Componentes Financeiros (b)

3.831

3.486

66.427

27.917

Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros, liquido

277.575

164.506

Circulante

138.837

164.506

Não Circulante

138.738

Subtotal

De acordo com o Contrato de Concessão nº 066/1999, o Reajuste Tarifário Anual – RTA ocorrerá dia 26 de agosto, o mecanismo RTA tem como objetivo restabelecer o poder de compra da
receita, obtida por meio das tarifas praticadas pela concessionária.
A receita da concessionária de distribuição é composta por duas parcelas: a “Parcela A”, representada pelos custos não-gerenciáveis da empresa (encargos setoriais, encargos de transmissão
e compra de energia para revenda), e a “Parcela B”, que agrega os custos gerenciáveis (despesas com operação e manutenção, despesas de capital). Na RTA, a Parcela A é totalmente recomposta de acordo com os custos vigentes naquele momento, enquanto a Parcela B é simplesmente atualizada pelo IGP-M – Fator X.
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Os componentes tarifários financeiros não fazem parte da base tarifária econômica e se referem a valores a serem pagos ou recebidos pelos consumidores em cada período de 12 meses subsequentes aos reajustes ou revisões tarifárias, devidamente comprovados pela distribuidora. Dentre eles podemos citar:
a) A CVA - Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da “Parcela A” - foi criada por meio da Portaria Interministerial dos Ministros de Estado da Fazenda e de Minas e Energia
nº 25 de 24 de janeiro de 2002 (PI nº 25), que tem por objetivo registrar as variações observadas entre os gastos efetivamente incorridos e os gastos estimados no momento da constituição da
tarifa nos reajustes tarifários anuais. Seus valores são atualizados monetariamente com base na taxa SELIC.
Dentre os custos da Parcela A cobertos pela CVA temos:
• CVA Energia – Tem por objetivo registrar as diferenças incorridas entre o custo efetivo da compra de energia para atendimento do mercado da distribuidora e o custo tarifário homologado
pela ANEEL no último reajuste tarifário. Em razão da crise energética atual, o custo com aquisição de energia elétrica demonstra se superior ao previsto pela ANEEL, quando do reajuste
tarifário em agosto de 2014.
• CVA Encargos – Nesse grupo encontra-se cobertura para os seguintes encargos: CDE, Proinfa, ESS, Transporte de Itaipu e Rede Básica.
b) Demais itens financeiros:
• Diferimento parcial dos Componentes Financeiros: Em 19/8/2014, por meio da Carta nº 221/2014-DD, o Governo do Distrito Federal solicitou junto a concessionária o diferimento parcial
de 9% de seus componentes financeiros. O montante diferido deverá ser considerado como componente financeiro no cálculo dos próximos processos tarifários da CEB, atualizado pela variação do IGP-M.
• Despacho nº 4.282/2013 (Corumbá IV): Trata-se de valor a ser pago pela CEB D à Corumbá Concessões S/A, em virtude do Despacho nº 3.168/2013, cujos efeitos da obrigação de pagamento foram, para fins de repasse à tarifa dos consumidores da CEB D, considerados no processo tarifário da distribuidora.
• Ajuste Financeiro referente ao recálculo do RTA de 2013: Refere-se ao ajuste financeiro decorrente do recálculo do processo tarifário anterior, em razão de Pedido de Reconsideração
interposto contra o reajuste da distribuidora de 2013. Conforme deliberação da Diretoria Colegiada da ANEEL, foi concedido provimento parcial ao recurso interposto pela concessionária.
• Diferencial Eletronuclear: Refere-se à diferença entre a tarifa praticada e a tarifa de referência entre Furnas e Eletronuclear, conforme determinado na Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de
2009. A diferença apurada foi rateada entre as concessionárias que adquiriram o CCEAR 2005 - 1º Leilão e seu valor está sendo mensalmente pago pelas distribuidoras à Eletronuclear nos
anos de 2013 a 2015, conforme parcelas homologadas pela REH nº 1.406/2012.
• Exposição de Submercados: Conforme dispõe o artigo 28 do Decreto nº 5.163/2004, as regras de comercialização prevêem mecanismos específicos para o rateio dos riscos financeiros decorrentes de diferenças de preços entre submercados, eventualmente impostos aos agentes de distribuição que celebrarem os CCEARs na modalidade de quantidade de energia.
9. DEMAIS CRÉDITOS
Controladora
____________________________________________
31/12/2014
____________
Serviços em Curso (a)

Consolidado
_____________________________

31/12/2013
____________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

4.662

30.225

22.117

Aportes da CDE – Decreto 7.945/2013 (d)
Desativações em Curso (b)
Dividendo/JSCP s a Receber

12.637

11.539

Previdência Privada dos Empregados
Despesas Pagas Antecipadamente
Crédito com Empregados

15
3

13

184

Outros Créditos

621

8.514

6.754

7.752

10.256

5.417

4.888

3.420

3.537

1.511

1.435

1.146

1.160

817

3.112

2.025

Títulos de Crédito a Receber (c)
Coligadas e Controladas

27.820

128

Total

12.839

17.159

88.917

52.793

Circulante

12.655

17.031

86.976

50.959

184

128

1.941

1.834

Não Circulante

a) Os serviços em curso são referentes aos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento e Programa de Eficiência Energética os quais, após término, são compensados com o respectivo passivo
registrado para este fim, conforme legislação regulatória.
b) Refere-se ao valor das desativações dos bens anteriormente em serviço registrado na CEB-D, cujo valor dos itens, quando desativados, é classificado pelo seu valor residual nesta rubrica.
Tais bens são classificados nesta conta até que sua destinação seja definida, conforme os critérios de desativação estabelecidos pelo órgão regulador.
c) Títulos de Crédito a Receber: refere-se a ações preferenciais cumulativas e resgatáveis das classes “A” e “B”, emitidas pela Investco, que são caracterizadas como instrumento financeiro
na controlada CEB Lajeado S.A.
d) Refere-se à diferença mensal de receita - DMR, no âmbito da aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE às unidades consumidoras da subclasse residencial baixa renda; e à
subvenção da CDE para custear descontos tarifários.
10. APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Consolidado
______________________________________________
31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

Aplicações Financeiras

295

Circulante

295

Em 17 de outubro 2012, os acionistas da coligada Corumbá Concessões S.A se reuniram em Assembleia Geral Extraordinária e decidiram exercer a opção de resgate da totalidade das ações
preferenciais classe B de propriedade do Fundo de Investimento em Participações BRB-Corumbá. Em virtude dessa opção, a CEB Participações S.A. resgatou em janeiro de 2013 94% das
posições dos valores aplicados no fundo e os 6% restantes permaneceram para manutenção de contingências oferecidas em desfavor do Fundo. Em dezembro de 2013, a CEB Participação
S.A realizou depósito judicial no montante de R$ 304 para atender a ação de litígio vinculada ao fundo.
Em 8 de dezembro de 2014, os cotistas do fundo se reuniram e decidiram pelo resgate dos valores do fundo. Desta forma, cada cotista realizou através da cessão de ativos o resgate dos valores
restantes do fundo. O valor de R$ 304 continua registrado como depósito judicial para atender a ação de litígio vinculada ao fundo.
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11. DEPÓSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS
Estão classificadas neste grupo as penhoras judiciais on-line efetuadas pelas instituições financeiras nas contas-correntes da Companhia Energética de Brasília – CEB e da Controlada CEB
D S.A, em atendimento ao convênio de cooperação entre o Tribunal Superior do Trabalho e o Banco Central do Brasil e cauções referentes a leilões de energia. Também estão registrados os
depósitos recursais que são oriundos das demandas judiciais.
Controladora
________________________________
31/12/2014 ____________
31/12/2013
____________
Bloqueios Judiciais
Cauções

Consolidado
__________________________
31/12/2014 ____________
31/12/2013
____________

3.926

3.803

5.334

5.092

727

673

9.656

6.777

5.215

4.922

Depósitos Recursais
(-) Provisão para Perdas de Depósitos Recursais

(6.320)

(4.163)

Total

4.653

4.476

13.885

12.628

Não Circulante

4.653

4.476

13.885

12.628

12. ATIVO FINANCEIRO INDENIZÁVEL
Os ativos da concessão (ativo financeiro indenizável e intangível da concessão) são remunerados por meio do WACC regulatório, que consiste nos juros remuneratórios incluídos na tarifa
cobrada dos clientes da Companhia e seu montante está incluído na composição da receita de tarifa faturada aos consumidores e recebida mensalmente.
O ativo financeiro da concessão corresponde à parcela estimada dos investimentos realizados na infraestrutura do serviço público que não será totalmente depreciada até o final da concessão.
A Companhia possui o direito incondicional de receber dinheiro ou outro ativo financeiro do Poder Concedente, a título de indenização pela reversão da infraestrutura do serviço público. Os
ativos financeiros relacionados ao contrato da concessão são classificados como disponíveis para venda e nos exercícios apresentados, foram valorizados com base na BRR – Base de Remuneração Regulatória, conceito de valor de reposição, que é o critério utilizado pela ANEEL para determinar a tarifa de energia das distribuidoras.
De acordo, ainda, com o pronunciamento técnico CPC 38, as alterações resultantes de mudanças nas condições de mercado (variações em taxas de juros) são registradas no patrimônio líquido
em outros resultados abrangentes. Por não existir um mercado ativo para negociação deste ativo financeiro, a Companhia mensura seu valor justo utilizando os mesmos componentes da taxa
de remuneração regulatória estabelecida pela ANEEL (WACC Regulatório). Caso a Companhia verifique uma mudança no WACC regulatório durante os períodos de revisão tarifária, essa
nova taxa de juros é utilizada pela Companhia para trazer a valor presente os fluxos de caixa estimados. A Companhia entende que esta metodologia é a que melhor reflete o valor justo na
visão dos participantes do mercado, uma vez que a taxa de retorno estabelecida pela ANEEL leva em consideração, além das taxas livres de riscos, os demais riscos inerentes ao setor.
Portanto, os ajustes decorrentes da diferença entre o WACC de mercado e o WACC regulatório são reconhecidos no Patrimônio Líquido. Em 31 de dezembro de 2014, não há saldo registrado
em outros resultados abrangentes uma vez que a Companhia concluiu que naquela data não havia diferença entre essas taxas.
A movimentação do saldo referente ao ativo financeiro indenizável (concessão) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 está assim apresentada:
Saldo em 31 de dezembro de 2012
Adições
Baixas
Ajuste do Ativo Financeiro de Concessão a VNR

622.486
94.388
(21.921)
34.166

Saldo em 31 de dezembro de 2013

729.119

Adições

103.799

Baixas

(4.399)

Ajuste do Ativo Financeiro de Concessão a VNR

12.754

Saldo em 31 de dezembro de 2014

841.273

A Movimentação da Base de Remuneração Regulatória – BRR para o exercício findo em 31 de dezembro de 2014 esta apresentada a seguir:
BRR Líquida em 26/08/2012 - (1)
Atualização da BRR Líquida para 31/12/2014 - (2)
Depreciação Regulatória recebida na tarifa - (1)

671.038
72.517
(136.334)

Adições líquidas de março de 2012 a dezembro de 2014

258.268

BRR Ajustada para 31/12/2014

865.490

(-) Ativo Intangível em 31/12/2014

(24.217)

Ativo Financeiro Atualizado em 31/12/2014

841.273

(-) Ativo Financeiro Contábil em 31/12/2014
Atualização do Ativo Financeiro em 31/12/2014
(-) Atualização do Ativo Financeiro Registrada em 31/12/2013

(686.335)
154.938
(142.184)

Efeito no Resultado Societário de 2014 (antes dos impostos)

12.754

(-) IRPJ e CSLL

(4.336)

Efeito Líquido no Resultado Societário de 2014

8.418

(1) - Nota Técnica SRE ANEEL Nº 291, de 16/08/2012
(2) - Atualização pela variação do IGPM
O valor recuperável destes ativos supera seu valor contábil, e, portanto, não há perdas por desvalorização a serem reconhecidas. Não houve indícios de perda ao valor recuperável desses
ativos na data das demonstrações financeiras.
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13. INVESTIMENTOS
(a) Composição dos Investimentos
Controladora
__________________________________
Avaliados por Equivalência Patrimonial
Propriedade para Investimento (c)
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Outros
Total
(b) Investimentos avaliados por equivalência patrimonial

31/12/2014
____________
410.832

31/12/2013
____________
587.193

3.232
1.759
415.823

3.232
1.756
592.181

Consolidado
_____________________________
31/12/2014
____________
377.469
276.115
3.232
1.759
658.575

31/12/2013
____________
403.434
276.115
3.232
1.756
684.537

Controladora
_______________________________________________________________________________________________________________
Participação

Participação

Número de

Capital Social

Patrimônio

no Capital

nas Ações

Ações Detidas

Integralizado
_____________

Líquido
___________

Social (%)
____________

Ordinárias
(%)
_____________

pela CEB
_____________

31/12/2014
___________

31/12/2013
___________

CEB Distribuição S.A

580.532

103.749

100,00

100,00

350.532.450

103.749

220.937

CEB Lajeado S.A (i)

145.656

330.218

59,93

59,93

82.013.911

106.309

127.132

Corumbá Concessões S.A

235.259

194.998

45,20

9,30

256.009.911

88.160

118.619

Energética Corumbá III S.A

119.373

151.394

37,50

25,00

45.594.783

56.774

55.353

41.271

43.322

100,00

100,00

41.270.415

43.322

50.885

CEB Geração S.A

7.575

12.282

100,00

100,00

7.575.212

12.282

13.943

Companhia Brasiliense de Gás

4.921

1.386

17,00

51,00

30.600

236

324

410.832

587.193

Investidas

CEB Participações S.A

Valor Contábil
______________________________

Total

(i) A diferença existente no investimento registrado na Companhia e o resultado da aplicação do percentual de 59,93% sobre o patrimônio líquido da CEB Lajeado, é devido ao registro no
patrimônio líquido da CEB Lajeado de Partes Beneficiárias no valor de R$ 151.225, emitidas a favor da ELETROBRÁS S.A e que fez parte da negociação de reestruturação societária da
Investco. As partes beneficiárias deverão ser convertidas em ações preferenciais ao final do período de concessão

Capital Social
Investidas

Consolidado
_______________________________________________________________________________________________________________
Número de
Participação
Participação
Ações Detidas
Patrimônio
no Capital
nas Ações
pela CEB e
Valor Contábil
__________________________

Integralizado
_____________

Líquido
___________

Social (%)
____________

Ordinárias
(%)
_____________

Controladas
_____________

31/12/2014
___________

31/12/2013
___________

Corumbá Concessões S.A

235.259

194.998

47,57

9,30

269.294.911

92.577

124.838

Investco S.A

804.459

1.140.588

20,00

20,00

133.563.595

228.118

223.243

Energética Corumbá III S.A

119.373

151.394

37,50

25,00

45.594.783

56.774

55.353

377.469

403.434

Total

• Informações financeiras resumidas
31/12/2014
_____________________________________________________
Investidas

31/12/2013
____________________________________

Ativos
_______________

Passivos
_______________

Receita Líquida
_______________

Ativos
_______________

Passivos
_______________

Receita Líquida
_______________

CEB Distribuição S.A
2.111.312
Corumbá Concessões S.A
764.359
CEB Lajeado S.A
373.949
Energética Corumbá III S.A
234.127
CEB Participações S.A
44.276
CEB Geração S.A
14.642
Companhia Brasiliense de Gás
1.662
• Resultado dos investimentos avaliados por equivalência patrimonial

2.007.563
569.361
43.731
82.734
954
2.361
276

2.029.225
138.489
117.966
35.387
13.725
17.713
3.629

1.748.264
721.433
396.158
237.948
53.275
16.320
2.222

1.527.327
459.069
36.190
90.340
2.390
2.379
317

1.545.727
159.321
112.758
33.726
13.360
16.262
4.390

Investidas
CEB Distribuição S.A
CEB Lajeado S.A (i)
Energética Corumbá III S.A
CEB Geração S.A
Corumbá Concessões S.A
CEB Participações S.A
Companhia Brasiliense de Gás
Total

Controladora
___________________________________________________________________________________________________________________________
Lucro / (Prejuízo)
Resultado de
Lucro / (Prejuízo)
Resultado de
do Exercício
Equivalência Patrimonial
do Exercício
Equivalência Patrimonial
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2013
31/12/2013
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
(88.863)
18.517
4.752
8.018
(74.049)
(659)
(5.19)
(132.284)

(88.863)
10.355
1.782
8.018
(33.479)
(659)
(88)
(102.934)

(145.269)
37.883
12.326
7.977
41.975
6.234
(541)
(39.415)

(145.269)
21.185
4.622
7.977
18.978
6.234
(92)
(86.365)

(i) O cálculo da equivalência patrimonial sobre o resultado do exercício da CEB Lajeado S.A é realizado aplicando o percentual de 55,923% sobre o resultado obtido no exercício. Este percentual é fruto do acordo
de acionistas, que garantiu a ELETROBRÁS S.A rendimentos equivalentes a 49,67% do resultado de cada exercício. O percentual de 49,67% inclui o percentual de Participação Societária 44,077% e 10% de Partes
Beneficiarias.
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• Movimentação dos investimentos avaliados por equivalência patrimonial

Controladora
____________________________________________________________________________________________________________________

Investidas
Saldo em 31 de dezembro de 2012

CEB

CEB

Corumbá

Energética

CEB

CEB

Companhia

Distribuição

Lajeado

Concessões

Corumbá III

Participações

Geração

Brasiliense de

S.A
____________

S.A
_________

S.A
____________

S.A
___________

S.A
_____________

S.A
_________

Gás - CEBGAS
______________

Total
_________

359.082

121.589

101.444

51.342

48.356

13.212

339

695.364

Dividendos / Juros sobre Capital Próprio
Resultado de Equivalência Patrimonial

(15.676)

(1.803)

(1.203)

(3.705)

(7.246)

(145.269)

21.185

18.978

4.622

6.234

7.977

7.124

34

(29.633)
(92)

(86.365)

Equivalência Patrimonial Reflexa PL de Controladas e Coligadas

7.158

Aumento de Capital

576

Ganho na Variação de Percentual
Saldo em 31 de dezembro de 2013

220.937

Dividendos / Juros sobre Capital Próprio
Resultado de Equivalência Patrimonial

77

16

(88.863)

16

127.132

118.619

55.353

50.885

13.943

(31.197)

(39)

(460)

(6.905)

(9.678)

10.355

(33.479)

1.782

(659)

8.018

Efeitos da Lei 12.973/2014 em Coligada

653

324

587.193
(48.279)

(88)

(102.934)

3.020

3.020
(28.267)

Equivalência Patrimonial Reflexa PL de Controladas e Coligadas

(28.325)

19

39

103.749

106.309

88.160

Ganho na Variação de Percentual
Saldo em 31 de dezembro de 2014

99
56.774

99
43.321

12.283

236

410.832

Consolidado
________________________________________________________________________________________
Investidas

Investco S.A
_____________

Corumbá Concessões S.A
_________________________

Saldo em 31 de dezembro de 2012

221.908

106.707

51.342

379.957

Dividendos / Juros sobre Capital Próprio

(14.705)

(1.832)

(1.203)

(17.740)

16.040

19.963

4.622

40.625

576

576

Resultado de Equivalência Patrimonial

Energética Corumbá III S.A
_________________________

Aumento de Capital
Ganho na Variação de Percentual

Total
___________

16

16

Saldo em 31 de dezembro de 2013

223.243

124.838

55.353

403.434

Dividendos / Juros sobre Capital Próprio

(13.667)

(63)

(460)

(14.190)

18.507

(35.218)

1.782

(14.929)

Resultado de Equivalência Patrimonial
Efeitos da Lei 12.973/2014

3.020

Equivalência Patrimonial Reflexa - PL de Coligadas

3.020

35

35

Ganho na Variação de Percentual
Saldo em 31 de dezembro de 2014

228.118

92.577

99

99

56.774

377.469

(c) Propriedade para Investimento
Nas datas de 31 de dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2013, a Controlada CEB D transferiu os bens que estavam registrados na rubrica de “Ativos Mantidos para Venda” para a rubrica
de “Propriedade para Investimento”. Em 31 de dezembro de 2012, foi transferido o imóvel localizado no Setor Noroeste SAI Norte PR I55/1/DF e em 31 de dezembro de 2013 os demais
bens. A transferência foi realizada para atender ao Pronunciamento Técnico CPC 31, item 8 que, determina que em caso de não realização da venda do ativo no prazo de 1 ano, o ativo deve
ser reclassificado para o Imobilizado ou para o Investimento, dependendo da intenção do destino a ser dado ao ativo pela administração.
Os bens registrados em “Propriedade para Investimento” são avaliados pelo custo.
O valor justo dos bem foram obtidos através de laudos emitidos por firmas especializadas e a Companhia entende que estes valores avaliados estão de acordo com as expectativas de mercado.
Consolidado
________________________________________________________
Valor Contábil
_________________________________
Imóveis
_________

Localidade
________________________________________________________________

Terreno

Setor Noroeste SAI Norte PR 155/1/DF (a)

Terreno

Setor Residencial de Indústria e Abastecimento (SRIA) QE 20 Lote M - Guará

Terreno

Valor Justo

Data da

Tamanho
___________

31/12/2014
___________

31/12/2013
___________

31/12/2014
___________

Avaliação
___________

284.160 m²

274.400

274.400

373.349

fev/14

1.200 m²

20

20

2.104

fev/14

Setor de Habitações Individuais Sul (SHIS) Trecho 04 Quadra 10 - Lago Sul

1.600 m²

126

126

2.437

fev/14

Prédio

Edificações da QI 10 Lote 25 a 38 - Setor Industrial, Taguatinga

1.040 m²

673

673

20.875

mai/13

Terreno

QI 10 Lote 38 Setor Industrial - Taguatinga

10.500 m²

896

896

276.115

276.115

Total

398.765

(d) Participação de acionistas não controladores
O total da participação dos acionistas não controladores no patrimônio líquido da Companhia é de R$ 225.059, dos quais R$ 223.908 são atribuíveis aos acionistas não controladores da CEB
Lajeado S.A e R$ 1.151 são atribuíveis aos acionistas não controladores da Companhia Brasiliense de Gás - CEBGAS.
A seguir estão apresentadas suas informações contábeis das controladas:
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(i) CEB Lajeado S.A
Balanço Patrimonial

Balanço Patrimonial
31/12/2014
___________

31/12/2013
___________

30.043

54.303

3.252

32.233

12.027

11.720

Juros sobre Capital Próprio a Receber

7.291

7.220

Demais Créditos

7.473

3.130

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Consumidores, Concessionárias e Permissionárias

Não Circulante

31/12/2014
___________

31/12/2013
___________

11.889

15.908

Caixa e equivalentes de caixa

7.230

12.120

Consumidores, Concessionárias e Permissionárias

4.347

3.160

312

628

222.238

222.040

5.284

4.889

668

133

211.725

212.594

4.561

4.424

234.127

237.948

21.017

22.065

1.816

160

483

461

Circulante

Demais Créditos
Não Circulante
Fundos Vinculados

343.906

341.855

Títulos a Receber - Investco S.A

1.146

1.160

Demais Créditos

Cauções em Garantia CCEE

8.028

5.246

495

330

Imobilizado

228.118

223.243

155

25

Intangível

105.964

111.851

Total de Ativo

373.949

396.158

Demais Créditos
Investimentos
Imobilizado

Circulante

PÁGINA 71

Intangível
Total de Ativo
Circulante
Fornecedores

43.731

36.190

Tributos e Contribuições Sociais

Fornecedores

8.942

1.285

Tributos e Contribuições Sociais

1.976

10.770

Empréstimos e Financiamentos

7.282

7.298

23.806

15.463

Dívidas com pessoas ligadas

9.638

10.256

9.007

8.672

Demais Obrigações

1.798

3.890

Patrimônio Líquido

330.218

359.968

61.716

68.275

Total Passivo

373.949

396.158

55.096

62.206

6.228

6.069

31/12/2014
___________

31/12/2013
___________

Obrigações Societárias
Demais Obrigações

Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos
Bens de Uso Público

Demonstração de Resultado

Demais Obrigações

392

Receita Operacional Líquida

117.966

112.758

Patrimônio Líquido

151.394

147.608

Custo com Energia

(62.697)

(22.273)

Custos de Operação

(45.551)

(43.197)

Total Passivo

234.127

237.948

Despesas Operacionais

(9.940)

(9.056)

Resultado de Equivalência Patrimonial

18.506

16.040

31/12/2014
___________

31/12/2013
___________

5.070

1.772

Imposto de Renda/Contribuição Social

(2.780)

Participações Estatutárias - Partes Beneficiarias

(2.057)

Lucro Líquido do Exercício

18.517

Receitas Financeiras, Líquidas

35.387

33.726

(13.952)

Custo com Energia

(13.450)

(3.369)

(4.209)

Custos de Operação

(8.875)

(8.859)

37.883

Despesas Operacionais

(1.973)

(2.364)

Despesas Financeiras, Líquidas

(5.018)

(5.634)

Imposto de Renda/Contribuição Social

(1.320)

(1.174)

4.751

12.326

(ii) Companhia Brasiliense de Gás - CEBGAS
Balanço Patrimonial

31/12/2014
___________

31/12/2013
___________

660

957

Caixa e equivalentes de caixa

392

696

Contas a Receber

159

168

Circulante

Demais Créditos

Demonstração de Resultado
Receita Operacional Líquida

Lucro Líquido do Período
(f) Operações controladas em conjunto

A Companhia possui operações em conjunto com outros acionistas no Consórcio UHE Queimado e os
montantes dos principais grupos de Ativo e Passivo são como segue:
Balanço Patrimonial
31/12/2014
31/12/2013
___________
___________

109

93

1.002

1.265

24

15

Circulante

1.003

2.682

8

10

Caixa e equivalentes de caixa

447

442

970

1.240

1.662

2.222

Demais Créditos

556

2.240

276

317

Não Circulante

116.669

120.554

211

235

Imobilizado/Intangível

116.669

120.554

Tributos e Contribuições Sociais

36

45

Total de Ativo

117.672

123.236

Folha de Pagamento

22

33

Circulante

977

3.999

Fornecedores

898

3.888

64

111

Não Circulante
Demais Créditos
Imobilizado
Intangível
Total de Ativo
Circulante
Fornecedores

Demais Obrigações

7

4

Patrimônio Líquido

1.386

1.905

Total Passivo

1.662

2.222

Demonstração de Resultado

31/12/2014
31/12/2013
___________
___________
Receita Operacional Líquida
3.629
4.390
Custo dos Serviços Prestados
(3.335)
(4.029)
Despesas Operacionais
(863)
(930)
Receitas Financeiras, Líquida
50
28
Prejuízo do Exercício
(519)
(541)
(e) Informações adicionais sobre empresa controlada em conjunto
A Companhia controla de forma conjunta com outros acionistas a empresa Energética Corumbá III S.A.
e os montantes dos principais grupos de Ativo, Passivo e Resultado são como segue:

Tributos e Contribuições Sociais
Demais Obrigações

15

Não Circulante

6.390

5.364

Outras Obrigações

6.390

5.364

Patrimônio Líquido 110.305

113.873

Total Passivo

123.236

117.672

(g) Resultado de Equivalência Patrimonial – Consolidado
O valor apresentado nas demonstrações do resultado consolidado refere-se ao registro da equivalência
patrimonial calculada sobre a variação do patrimônio líquido das coligadas. Este valor não é eliminado
nas informações consolidadas do Grupo.
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14. IMOBILIZADO
(a) Movimentação
Controladora
____________________________________________________________________________________________________________
Imobilizado em Serviço
_________________________________________________________________________________
Edificações,
Eventos
Custo do Imobilizado
Saldo em 31 de dezembro de 2012
Adições
Saldo em 31 de dezembro de 2013
Adições
Transferências
Saldo em 31 de dezembro de 2014
Depreciação Acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2012
Depreciação
Saldo em 31 de dezembro de 2013
Depreciação
Transferências
Saldo em 31 de dezembro de 2014
Imobilizado Líquido – 31/12/2014
Imobilizado Líquido – 31/12/2013
Taxas Anuais de Depreciação

Obras Civis e

Máquinas e

Móveis e

Imobilizado

Terrenos
___________

Benfeitorias
_____________

Equipamentos
______________

Veículos
___________

Utensílios
___________

em Curso
___________

Total
___________

13.130

1.098

874

97

148

13.130

1.098
1.365

97

148

13.130

2.463

874
21
(189)
706

2
828
830

97

221
369

15.349
828
16.177
1.386
(798)
16.765

(223)
(92)
(315)
(52)
118
(249)
457
559
3,3% a 6,7%

(97)

(129)
(44)
(173)
(76)
(249)
2.214
925
2,0% a 4,0%

13.130
13.130

(830)

(31)
(48)
(79)
(25)
(118)
(222)
147
69
10%

(97)

(97)

20%

(480)
(184)
(664)
(153)

830

(817)
15.948
15.513

Consolidado
____________________________________________________________________________________________________________________________
Imobilizado em Serviço
_________________________________________________________________________________________________
Reservatórios,

Edificações

Barragens

Obras Civis e,

Máquinas e

Móveis e

Imobilizado

Terrenos ______________
e Adutoras
_________

Benfeitorias
_____________

Equipamentos
_____________

Veículos
_________

Utensílios
__________

Outros ___________
em Curso
________

17.023

42.982

12.622

6.985

2.609

3.343

1.100

Total
________

Custo do Imobilizado
Saldo em 31 de dezembro 2012

14.097

13.418

Adições
Baixas

143

59.554

166.824

141.537

148.589

(4)

Transferências

(4)

410

(424)

(30)

(13)

20

(124.048)

(124.085)

13.828

16.599

45.557

15.965

8.072

163

77.043

191.324

Adições

3.242

1.139

2.950

1.163

1

61.085

69.580

Transferências

1.365

(189)

(81.877)

(80.480)

13.828

21.206

46.507

18.915

9.456

164

56.251

180.424

(3.082)

(8.396)

(26.300)

(7.903)

(2.533)

(118)

(48.332)

Depreciação/Amortização

(295)

(488)

(1.735)

(1.356)

(547)

(4)

(4.425)

Transferências

(127)

164

(95)

6

(8)

(60)

(3.504)

(8.720)

(28.130)

(9.259)

(3.074)

(130)

(52.817)

(297)

(562)

(1.854)

(1.651)

(526)

(3)

(4.893)
(57.710)

Saldo em 31 de dezembro de 2013

Saldo em 31 de dezembro de 2014

14.097

14.097

221

Depreciação Acumulada
Saldo em 31 de dezembro 2012

Saldo em 31 de dezembro de 2013
Depreciação
Transferências

118

Saldo em 31 de dezembro de 2014
Imobilizado Líquido - 31/12/2014

14.097

Imobilizado Líquido - 31/12/2013

14.097

Taxas Anuais de Depreciação

(118)

(3.801)

(9.282)

(29.866)

(10.910)

(3.718)

(133)

10.027

11.924

16.641

8.005

5.738

31

56.251

122.714

33

77.043

138.507

10.324

7.879

17.427

6.706

4.998

2,0% a 7,7%

2,0% a 4,0%

3,3% a 6,7%

20%

10%

Não houve indícios de perdas ao valor recuperável desses ativos na data das demonstrações financeiras.
(i) Valores Oferecidos em Garantias
A Companhia ofereceu o terreno localizado no Setor Norte, A-E 1N, Lotes “G” e “H” – Brazlândia-DF, em garantia de litígios fiscais junto a Receita Federal de Brasil. O Terreno esta avaliado
conforme laudo pelo valor de R$ 1.426. A Companhia não tem permissão para alienar, mas pode oferecê-lo como nova penhora, desde que garantido o crédito da Fazenda Nacional.
(ii) Revisão de Vida Útil Promovida pelo Poder Concedente
A ANEEL através da Resolução Normativa nº 474, de 07 de fevereiro de 2012, estabeleceu as taxas anuais de depreciação para os ativos “em Serviço” outorgados no setor elétrico, com base
na revisão da vida útil dos ativos. A aplicação dessas taxas ocorreu em 1º de janeiro de 2012.
A Companhia processou as alterações das taxas e recalculou o valor da indenização dos bens reversíveis no vencimento do prazo da concessão, do montante atribuível ao Ativo Intangível.
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15. INTANGÍVEL
Controladora
__________________________
Direito de Uso de Software
__________________________
Custo do Intangível
Saldo em 31 de dezembro de 2013
Adições

83

Saldo em 31 de dezembro de 2014

83

Amortização Acumulada
Saldo em 31 de dezembro de 2013
Amortizações

(4)

Saldo em 31 de dezembro de 2014

(4)

Intangível Líquido - 31/12/2014

79
Consolidado
_________________________________________________________________________________________________________________
de Uso da Concessão _______________________________________________
Outros Intangíveis
_____________Direito
________________________
Direito de
Exploração da
Em Serviço
____________

Em Curso
___________

Em Serviço
___________

Em Curso
___________

Concessão
______________

Outros ___________
Total
___________

238.898

90.230

50.435

2.854

158.946

541.363

9.390

195.701

2.917

3.820

211.828

(2.273)

(103.615)

(3.076)

(108.964)

(935)

(86.998)

Custo do Intangível
Saldo em 31 de dezembro de 2012
Adições
Baixas
Obrigações Especiais
Saldo em 31 de dezembro de 2013
Adições
Baixas
Obrigações Especiais

(87.933)

245.080

95.318

53.352

3.598

5.228

103.798

83

13.842

158.946

556.294

(30)

(146.831)

(146.861)

10.750

(46.539)

(35.789)

122.951

OE’s - Ultrapassagem de Demanda e
Excedentes de Reativos (ii)
Saldo em 31 de dezembro de 2014

261.028

5.746

53.435

17.440

158.946

(27.840)

(27.840)

(27.840)

468.755

Amortização Acumulada
Saldo em 31 de dezembro de2012
Amortizações
Saldo em 31 de dezembro de 2013
Amortizações
Saldo em 31 de dezembro de 2014

(158.055)

(41.283)

(41.209)

(240.547)

(35.513)

(3.240)

(5.886)

(44.639)

(193.568)

(44.523)

(47.095)

(285.186)

(44.313)

(3.488)

(5.887)

(53.688)

(237.881)

(48.011)

(52.982)

(338.874)

Intangível Líquido - 31/12/2014

23.147

5.746

5.424

17.440

105.964

Intangível Líquido - 31/12/2013

51.512

95.318

8.829

3.598

111.851

(27.840)

129.881
271.108

Não houve indícios de perdas ao valor recuperável desses ativos na data das demonstrações financeiras.
A agência reguladora ANEEL é responsável por estabelecer a vida útil econômica estimada de cada bem integrante da infraestrutura de distribuição, para efeitos de determinação da tarifa,
bem como para apuração do valor da indenização no vencimento da concessão. Essa estimativa é revisada periodicamente e aceita pelo mercado como uma estimativa adequada para efeitos
contábeis e regulatórios e que representa a melhor estimativa de vida útil dos bens.
A Administração entende que a amortização do direito de uso da concessão deve respeitar o retorno esperado de cada bem da infraestrutura da concessão, via tarifa. Assim sendo, o intangível
é amortizado pelo prazo esperado desse retorno, limitado ao prazo de vencimento da concessão.
O valor contábil de cada bem que ultrapassa o prazo do vencimento da concessão está alocado como ativo financeiro - ativo indenizável (concessão).
(i) Direito de Exploração de Concessão de Geração
A Controladora consolida a empresa CEB Lajeado S.A. que é detentora do direito de exploração de concessão da Usina Lajeado que integra a operação de geração da Investco S.A.. Esse
direito, se trata de uma operação de reestruturação societária da Lajeado que foi decorrente do Contrato de Venda e Compra de Ações entre a Investco S.A e seus acionistas. Este Instrumento
estabelece para a CEB Lajeado S.A o valor de compra de 20% (conforme sua participação ordinária) das ações preferenciais classe “R”, nominativas, sem valor nominal, de emissão da Investco S.A, totalizando 46.890.423 ações, por R$ 213.452, que também representa 20% da dívida da Investco S.A com a Eletrobrás. Do total de R$ 213.452 mil, R$ 54.506 mil representam
o valor patrimonial das ações detidas na Investco S.A pela Eletrobrás em 30 de novembro de 2005, data da última correção da dívida. Com a efetivação do negócio, foi reconhecido um ágio
no valor de R$ 158.946 mil que foi fundamentado como direito de exploração de concessão. Este direito de exploração de concessão será amortizado até o ano de 2032, que representa o fim
da concessão, em conformidade com o disposto no art. 1, § 2º, alínea “b” da Instrução CVM nº 285, de 31 de julho de 1998. O total do ágio, R$ 158.946 mil, a ser amortizado por 27 anos (a
partir de janeiro de 2006 até dezembro de 2032), resulta em R$ 5.887 mil de amortização ao ano.
Em novembro de 2014 a controlada CEB Lajeado S.A realizou o teste de perda por redução ao valor recuperável do direito de exploração de concessão. A base para realização do teste de
recuperabilidade foi o fluxo de caixa descontado, que resultou em um valor presente de fluxo de caixa descontado de R$ 530.905. Este valor quando comparado com o valor contábil do investimento avaliado pelo método de equivalência patrimonial, acrescido do valor contábil do direito de exploração de concessão, no montante de R$ 338.259, não apresentou indicação de perda
por redução ao valor recuperável. A taxa de desconto usada foi de 7,16%, que representa o WACC real depois dos impostos publicado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
nos Procedimentos de Regulação Tarifária – PRORET, submódulo 12.3 – Custo de Capital da Geração. O período contemplado para elaboração dos fluxos de caixa foi até o fim da concessão,
ou seja, o ano de 2032.
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(ii) Obrigações Especiais - Receita de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos
A receita de ultrapassagem de demanda é oriunda de Contratos de Fornecimento com grandes consumidores de energia, no qual é definida a demanda a ser utilizada pela unidade consumidora. Caso a demanda realizada exceda a demanda contratada, a diferença é cobrada com base na tarifa de ultrapassagem de demanda que é bem superior as tarifas regulares. As tarifas de
ultrapassagem de demanda possuem caráter de penalidade ao consumidor e visam a incentivar o consumidor a não utilizar a rede além do que foi contratado, funciona como uma penalidade
e está prevista no art. 93 da Resolução 414/2010.
A receita de excedente de reativos é uma penalidade ao consumidor decorrente da não instalação de equipamentos adequados para controle da energia reativa que podem prejudicar o funcionamento dos sistemas elétricos, gerando custos adicionais a rede distribuidora. O órgão regulador define um limite para essa energia reativa e, violado esse limite, a distribuidora cobra uma
tarifa adicional de energia reativa excedente.
No procedimento de regulação tarifária (“PRORET 2.7”), aprovado pela Resolução Normativa ANEEL n° 463 de 22 de novembro de 2011, foi definido que as receitas auferidas com ultrapassagem de demanda e excedente de reativos, a partir da revisão tarifária referente ao 3º ciclo de revisão tarifária periódica, deverão ser contabilizadas como obrigações especiais e serão
amortizadas a partir da próxima revisão tarifária.
Em conformidade com o Despacho nº 4.991 da ANEEL, de 29 de dezembro de 2011, que trata dos procedimentos básicos para a elaboração das demonstrações financeiras, a Companhia efetuou o ajuste de receitas de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos, reduzindo as contas de receitas de “Fornecimento de Energia Elétrica” em contrapartida à conta de Obrigações
Especiais.
A determinação pela ANEEL dessas receitas para Obrigações Especiais a partir da revisão tarifária do 3º ciclo, foi objeto de questionamento judicial pela ABRADEE, o que ainda está em
discussão.
A Companhia está aguardando o julgamento da ação e tais valores estão provisionados em Obrigações Especiais e apresentados como Obrigações Vinculadas à Concessão.
16. FORNECEDORES
Controladora
______________________________

Consolidado
_____________________________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

Suprimento de Energia Elétrica
Materiais e Serviços (*)

7.857

6.902

Encargos de Uso de Rede Elétrica
Fornecedores de Gás

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

319.381

240.877

59.396

100.547

11.349

7.003

201

226

Total

7.857

6.902

390.327

348.653

Circulante

7.857

6.902

390.327

344.101

Não Circulante

4.552

Eventos não recorrentes que impactaram a rubrica de Suprimento de Energia Elétrica:
a) Diferença de tarifa de Energia de Angra I e Angra II – ELETRONUCLEAR
Diferença de tarifa proveniente de alteração na regulamentação por parte da ANEEL, estabelecendo nova metodologia para cálculo da tarifa entre Furnas e Eletronuclear. A Lei 12.111 de 09 de
dezembro de 2009, definiu que o diferencial entre essas tarifas seria rateado pelas concessionárias de serviço público de distribuição atendidas pelo Leilão de Compra de Energia Proveniente
de Empreendimentos Existentes, de 7 de dezembro de 2004, na proporção das quantidades atendidas no contrato com início de suprimento em 2005. O valor do diferencial a que se refere o
artigo 12º da Lei nº 12.111 de 09 de dezembro de 2009, apresentado por último pela Resolução nº 1.585 de 13 de agosto de 2013 que compete a esta CEB D é de R$ 11.552. Deste montante,
R$ 4.821 foi pago em 2014 (R$ 3.572 em 2013), o valor mensal estimado da parcela é de R$ 402.
b) Diferença de tarifa de Energia Adquirida de Corumbá Concessões
No período da construção da Usina de Corumbá Concessões ocorreram atrasos na entrada em operação comercial definida originalmente no contrato. Para cumprir o contrato, Corumbá buscou energia no mercado de Curto Prazo. O preço da energia adquirida no curto prazo estava inferior ao preço contratual. Diante disso, à época, a ANEEL foi consultada e manifestou-se que
a Resolução Normativa - RN nº 165 de 19 de setembro de 2005 se aplicava ao caso em questão. Referiu-se, inclusive ao Art. 3º que previa o seguinte: “Qualquer que seja o custo incorrido
pelo agente vendedor na celebração dos contratos de compra e venda de energia, só será considerado, para fins de repasse aos contratos de venda originais e consequentemente às tarifas dos
consumidores finais, o menor valor entre, o valor da energia do contrato de compra; ....; o Preço de Liquidação de Diferenças - PLD, acrescido de 10% (dez por cento); ou o preço da energia
no contrato de venda original”.
Em 17 de setembro de 2013, a ANEEL, por meio do Despacho nº 3.168, contrariando o posicionamento constante do Ofício nº 326, resolve declarar que não são aplicáveis os termos da
RN 165 ao Contrato de Compra e Venda de Energia celebrado entre Corumbá Concessões e esta Companhia, e que, portanto, o valor a ser aplicado no custo da compra da energia é o valor
original do contrato. Aplicando o preço original e as regras de correção previstas no instrumento contratual, resultou para a CEB Distribuição S.A uma obrigação no montante de R$ 42.705.
Ainda de acordo com instrumento contratual, a dívida com Corumbá Concessões foi atualizada pelo IGP-M, resultando no montante de R$ 1.040 de atualização monetária.
Este valor foi integralmente repassado como componente financeiro à tarifa do consumidor final da CEB D, conforme disposto na Resolução Homologatória n. 1.779, de 19 de agosto de 2014,
que homologa o resultado do Reajuste Tarifário Anual de 2014 da CEB D e fixa em seu Art. 10 o valor de R$ 43.745 (quarenta e três milhões, setecentos e quarenta e cinco mil), que começou
a ser repassado a Corumbá Concessões S/A pela CEB Distribuição S.A, em 12 (doze) parcelas mensais iguais, a partir de outubro de 2014.
c) Passivo decorrente de energia de curto prazo
A CEB D constituiu provisão no montante de R$ 117.386 devido à ausência de leituras dos consumos em linhas de interligação com Furnas e nas conexões de fronteira. Do total provisionado,
R$ 88.000 refere-se a duas linhas de interligação com Furnas e a ausência de mediação deste consumo ocorreu no período de abril/2013 a outubro/13, o valor foi provisionado em 2013. O
montante de R$ 20.308 foi provisionado no primeiro trimestre de 2014 e é relativo à ausência de consumos nas conexões de fronteira das Linhas de Samambaia Oeste de Ceilândia Norte. Em
abril de 2014 foi contabilizado o montante de R$ 9.078, referente às Linhas de Samambaia Oeste.
No mês julho de 2014 a CCEE realizou a compensação de parte dos valores provisionados no montante de R$ 50.182, referente aos meses de abril, junho e setembro de 2013 e no mês de
dezembro foi reposto, com as devidas correções, o total de $ 17.066, referente ao mês de maio de 2013, assim o montante compensado totalizou R$ 67.248. O saldo a ser reposto pela CEB D
em reprocessamentos das contabilizações do mercado de curto prazo ao longo do ano de 2015 é de R$ 50.138.
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17. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
(a) Resumo das Obrigações Tributárias
Controladora
_______________________________
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (b)

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

97.475

97.305

244.821

153.837

1.295

896

188.680

110.076

98.770

98.201

433.501

263.913

Outros Tributos (c)
Total
Circulante
Não Circulante

Consolidado
_______________________________

1.483

821

189.119

118.091

97.287

97.380

244.382

145.822

(b) Imposto do Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Controladora
_______________________________

Consolidado
_______________________________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ

71.522

71.522

179.761

113.102

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL

25.953

25.783

65.060

40.735

Total

97.475

97.305

244.821

153.837

206

36

468

8.138

97.269

97.269

244.353

145.699

Circulante
Não Circulante

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescida de 10% sobre o lucro tributável que exceder a R$ 240 para o imposto
de renda e de 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. A
opção de tributação da Companhia e suas controladas CEB Distribuição S.A., CEB Lajeado S.A é o lucro real anual com antecipações mensais. As demais controladas optaram pelo regime
de tributação pelo lucro presumido.
Controladora
___________________________________________
IRPJ
________________________

CSLL
________________________

31/12/2014
__________

31/12/2013
__________

31/12/2014
__________

31/12/2013
__________

(104.938)

(93.320)

(104.938)

(93.320)

Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro
Equivalência Patrimonial - Coligadas
Resultado das Empresas Tributadas pelo Lucro Presumido
Total do Resultado Tributado

Consolidado
______________________________________________________
IRPJ
__________________________
31/12/2014
__________

31/12/2013
__________

8.440
14.846

CSLL
_______________________
30/09/2014
__________

30/09/2013
__________

(44.878)

8.440

(44.878)

(40.625)

14.846

(40.625)

(8.986)

(16.033)

(8.986)

(16.033)

14.300

(101.536)

14.300

(101.536)

(196.707)

133.934

(196.707)

133.934

(104.938)

(93.320)

(104.938)

(93.320)

102.934

86.364

102.934

86.364

Exclusões Permanentes, Líquidas

7.144

6.909

7.144

6.909

(42.609)

(95.793)

(42.609)

(95.793)

Adições Permanentes

7.665

7.466

7.665

7.466

39.902

97.457

39.902

97.457

12.854

9.729

12.854

9.729

9.119

1.783

9.119

1.783

551

2.015

551

2.015

93

38.559

93

38.559

717

529

717

529

85

62

85

62

Ajuste RTT
Equivalência Patrimonial

Ultrapassagem de Demanda e Excedente de Reativos
Atualização Monetária de Passivos Regulatórios
Perdas - Outras
Perda sobre Conta a Receber - Governo do Distrito Federal
Encargos/Gratificações/Alimentação de Diretores
Contribuições não Compensatórias
Depreciação/Amortização Acumulada Reavaliação BRR 396/2010
Juros sobre Capital Próprio

22.487
6.151

7.404

6.151

7.404

Subvenção de Energia Elétrica
Amortização de Ágio sobre Investimentos

22.487

8.578

15.767

8.578

15.767

490

523

490

523

5.887

5.887

5.887

5.887

1.514

62

1.514

62

1.528

116

1.528

116

Exclusões Permanentes

(521)

(557)

(521)

(557)

(82.511)

(193.250)

(82.511)

(193.250)

Dividendos Recebidos

(521)

(557)

(521)

(557)

Outras Adições

(585)

(557)

(585)

(557)

(5.779)

(127)

(5.779)

(127)

Constituição e Realização de Ativos e Passivos Regulatórios

(65.700)

(173.472)

(65.700)

(173.472)

Atualização Monetária - Ativos Regulatórios

(10.447)

(19.094)

(10.447)

(19.094)

Depreciação/Amortização Acumulada - Reavaliação BRR 396/2010

Adições/(Exclusões) Temporárias
Adições Temporárias
Provisão para Riscos Trabalhistas, Cíveis, Fiscais e Regulatórios
Provisão de Benefício Pós-Emprego - Assistencial Aposentados
Provisão de Suprimento/Energia de Curto Prazo

(129)

1.193

(129)

1.193

128.878

36.979

128.878

36.979

608

2.311

608

2.311

816.201

191.735

816.201

191.735

35

2.295

35

2.295

15.130

23.658

15.130

23.658

37.800

38.193

37.800

38.193

668.986

95.136

668.986

95.136

Provisão de Encargos no Curto Prazo

8.045

8.045

Provisão para Perdas com Depósitos Judiciais

2.157

2.157
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Provisão de Participação nos Lucros

3.016

Provisão para Perdas Prováveis
Provisão do Contrato de Arrecadação
Provisão para Devedores Duvidosos

69.223

Provisão de Custo dos Serviços

573

573

3.016

10.966
16

1.904

7.791

7.791

74

74

17.543

69.223

573

Atualização Monetária - Superávit de Baixa Renda
Outras Adições

1.904

17.543

573
7.436

10.966

7.436

16

305

(1.118)

(737)

(1.118)

(687.323)

(154.756)

(687.323)

(154.756)

(18)

(1.101)

(18)

(1.101)

(2.571)

(10.659)

(2.571)

Reversão de Benefício Pós- Emprego Assistencial Aposentados

(35.138)

(35.498)

(35.138)

(35.498)

Reversão de Provisão para Devedores Duvidosos

(19.219)

(33.313)

(19.219)

(33.313)

Reversão de Provisão de Participação nos Lucros

(1.904)

(4.296)

(1.904)

(4.296)

(607.677)

(70.935)

(607.677)

(70.935)

Exclusões Temporárias

(737)

Reversão de Provisão para Riscos Trabalhistas, Cíveis, Fiscais e Regulatórios
(10.659)

Reversão de Provisão de Suprimentos/Energia de Curto Prazo
Reversão de Provisão de Encargos no Curto Prazo
Reversão da Atualização Monetária do Superávit de Baixa Renda
Receita não Faturada

(719)

Outras Exclusões

(719)
(17)

Base de Cálculo Antes da Compensação do Prejuízo Fiscal
(-) Compensação Prejuízo Fiscal
Base de Cálculo
Alíquota Aplicável *
Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente

(11.353)

(11.353)

(8.742)

(8.742)

(719)

(719)

(17)

5.011

1.146

5.011

1.146

(1.503)

(344)

(1.503)

(344)

3.508

802

3.508

25%

25%

9%

853

168

316

72

305

(55)

(55)

(96.138)

(26.416)

(96.138)

(26.416)

802

(96.138)

(26.416)

(96.138)

(26.416)

9%

25%

25%

9%

9%

2.887

10.421

1.062

1.772

662

590

IRPJ/CSLL - Prejuízo Fiscal e Base Negativas não Constituídos
IRPJ/CSLL sobre Lucro Fiscal Tributável de Controladora e Controladas
3.773
IRPJ - Lucro Presumido

1.483

Ajustes IRPJ/CSLL - Exercício - 2013 e 2012

1.549

Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente

853

1.717

512
316

584

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos

1.588

525

4.370

13.781

1.725

4.888

72.534

8.542

26.130

3.074

(*) Alíquota de 15% e 10% de Adicional para o IRPJ.
Passivo Fiscal Diferido
A Companhia reconheceu passivos fiscais diferidos relativos ao reconhecimento do custo atribuído dos terrenos (Nota 13). Um dos imóveis avaliados foi capitalizado na controlada CEB D,
como aporte de capital e está registrado como propriedade para investimento. Outros eventos que geraram o reconhecimento de passivos fiscais diferidos foram: o ganho sobre o reconhecimento do VNR (Valor Novo de Reposição) do Ativo Financeiro Indenizável e sobre os Ativos e Passivos Regulatórios reconhecidos de acordo com a OCPC 08. A realização dos passivos
fiscais diferidos ocorrerá por ocasião da venda dos terrenos, pela realização do Ativo Financeiro Indenizável e pela realização dos Ativos e Passivos Regulatórios.
Controladora
_________________________________

Consolidado
_______________________________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ

71.522

71.522

179.650

107.126

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL

25.953

25.747

64.703

38.573

Total

97.475

97.269

244.353

145.699

Não Circulante

97.475

97.269

244.353

145.699

(c) Outros Tributos
Controladora
_________________________________
31/12/2014
____________

Consolidado
_______________________________

31/12/2013
____________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

157

148.637

101.138

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de Transportes Estaduais,
Intermunicipais e de Comunicações - ICMS
Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social- COFINS

479

9

26.893

1.640

Programa de Integração Social – PIS

104

2

5.834

345

Retenções IRRF/CSLL/PIS/COFINS

351

373

2.541

2.120

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS

182

65

1.648

1.062

Outros

179

290

3.127

3.771

Total

1.295

896

188.680

110.076

Circulante

1.277

785

188.651

109.953

Não Circulante

18

111

29

123
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18. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚLICA
A Contribuição de iluminação pública - CIP foi instituída no Distrito Federal pela Lei Complementar nº 673 de 27/12/2002 para custeio dos serviços de iluminação pública prestados aos
contribuintes nas vias e logradouros públicos do Distrito Federal.
O custeio do serviço de iluminação pública compreende:
I – despesas com energia consumida pelos serviços de iluminação pública; e
II – despesas com administração, operações, manutenção, eficientização e ampliação do sistema de iluminação pública.
A cobrança da CIP é efetuada na fatura de consumo de energia elétrica e devida ao Governo do Distrito federal (GDF), sendo o saldo não repassado atualizado pelo INPC.
Em 23 de dezembro de 2014 foi publicada a Lei n. 5.434 que estabeleceu medidas de apoio à CEB D, preparatórias à renovação do Contrato de Concessão de distribuição de energia. Dentre
as medidas adotadas foi autorizado o parcelamento, em 60 parcelas mensais e sucessivas, do saldo arrecadado e não repassado da CIP nos exercícios de 2013 e 2014, que serão corrigidos pelo
INPC, a partir do segundo mês subsequente ao da sua arrecadação, até o mês de início do pagamento do parcelamento. Este saldo corresponde a R$ 161.875 e as parcelas terão vencimento
no 15º dia útil de cada mês, a partir de fevereiro de 2015.
Em 31 de dezembro de 2014 o montante a repassar ao GDF era de R$ 213.103 e apresentava a seguinte movimentação:
Saldo em 31 de dezembro de 2013

121.144

Faturamento Arrecadado

155.992

Faturamento não Arrecadado

15.590

Atualização Monetária

7.747

Repasses ao Governo do Distrito Federal

(87.370)

Saldo em 31 de dezembro de 2014

213.103

Circulante

83.603

Não Circulante

129.500

19. ENCARGOS REGULATÓRIOS
Superávit de Baixa Renda (a)
Pesquisa & Desenvolvimento e Eficiência Energética (b)
Encargos do Consumidor a Recolher
Total
Circulante
Não Circulante

108.849

97.883

75.351

58.726

2.735

1.492

186.935

158.101

40.980

30.193

145.955

127.908

(a) Superávit de Baixa Renda
Refere-se ao montante dos valores a serem ressarcidos aos consumidores em decorrência do processo de migração de determinados consumidores residenciais, anteriormente enquadrados na
subclasse de baixa renda, para consumidores normais. O ressarcimento deve-se ao fato de as tarifas concedidas à Companhia já terem considerado o enquadramento anterior dos consumidores
como de baixa renda.
A aplicação da tarifa social de baixa renda, que causou impacto significativo nas receitas operacionais das concessionárias, foi instituída pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. O Decreto
nº 4.538, de 23 de dezembro de 2002, e a Lei nº 10.604, de 17 de dezembro de 2002, foram os instrumentos legais instituídos para regulamentar o processo de subvenção econômica, com a
finalidade de contribuir para a modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica dos consumidores finais integrantes da subclasse residencial.
(b) Obrigações de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e Eficiência Energética
A Controlada CEB D, por ser uma distribuidora do segmento de energia elétrica, é obrigada a aplicar 1% de sua receita operacional líquida (ROL) em ações que tenham como objetivo o
combate ao desperdício de energia elétrica e o desenvolvimento tecnológico do setor elétrico. A obrigatoriedade na aplicação desses recursos está prevista em lei e no contrato de concessão,
cabendo à ANEEL regulamentar o investimento no programa, acompanhar a execução dos projetos e avaliar seus resultados. O montante de 1% é destinado aos Programas de Eficiência
Energética (PEE), Pesquisa e desenvolvimento (P&D), e ainda ser recolhido ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao Ministério de Minas e Energia (MME). A
participação de cada um dos programas está definida pelas leis nº 10.848 e nº 11.465, de 15/03/2004 e 28/03/2007, respectivamente.
A atualização das parcelas referente PEE e P&D é efetuada pela taxa de juros SELIC, de acordo com as Resoluções Normativas ANEEL nº 176, de 28/11/2005, nº 219, de 11/04/2006, nº 300,
de 12/02/2008 e nº 316, de 13/05/2008, e Ofício Circular nº 1644/2009-SFF/ANEEL, de 28/12/2009.
Por meio da Resolução Normativa nº 233, de 24/10/2006, com validade a partir de 01/01/2007, a ANEEL estabeleceu novos critérios para cálculo, aplicação e recolhimento dos recursos do
PEE. Entre esses novos critérios, foram definidos os itens que compõem a base de cálculo das obrigações, ou seja, a receita operacional líquida e o cronograma de recolhimento ao FNDCT
e ao MME.
Consolidado
___________________________
31/12/2014 ____________
31/12/2013
____________
Programa de Eficiência Energética - PEE

52.328

41.125

Pesquisa e Desenvolvimento - P &D

21.910

17.094

Fundo Nacional Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT

741

339

Ministério de Minas e Energia – MME

372

168

75.351

58.726

Total
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20. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Consolidado
____________________________
Entidades
________________________________________
ELETROBRÁS

31/12/2014_______________
31/12/2013
____________

Encargos
________________________________________________________________

24.659

40.250

Juros entre 5% a 8% a.a. 1% a 2% de Tx. Adm. + Variação da UFIR/IGPM

5.000

6.001

Juros de 4,5% a.a. de atualização pela TJLP

Banco do Brasil S.A (FCO I a IV)

69.173

84.841

Juros de 10% a.a. de atualização pela TJLP e Bônus de Adimplência de 15%.

Banco do Brasil

17.727

Banco do Brasil S.A (FINAME)

Caixa Econômica Federal S.A

CDI + juros de 1,7% a.a.
98.475

CDI + Juros de 2,16% a.a.

31.781

129% do CDI CETIP (durante o período de utilização)

Caixa Econômica Federal S.A

91.956

Caixa Econômica Federal S.A/BNDES

34.498

6% a.a

Caixa Econômica Federal S.A/BNDES

14.391

5% a.a + UMBNDES

Caixa Econômica Federal S.A/BNDES

45.456

5% a.a + TJLP

Banco Daycoval

19.171

0,5% a.m + CDI CETIP

Custo de Transação
Total
Circulante
Não Circulante

(920)
321.111

261.348

69.417

119.207

251.694

142.141

A CEB D firmou o contrato de financiamento com o agente financeiro Caixa Econômica Federal (CAIXA), por meio de repasse de recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), objetivando investimentos realizados em novas instalações e melhorias na rede de distribuição da Controlada, em vistas de projetos relacionados à Copa do Mundo
de 2014. A liberação dos recursos ocorreu no mês de setembro de 2014.
O contrato conta com garantias de recebíveis da Companhia, com o Distrito Federal como Interveniente/Garantidor e o Banco de Brasília S/A (BRB), como Interveniente Anuente. O valor foi
dividido no Subcrédito A, de R$ 33.578, destinados à execução de obras civis, com taxa de juros indexada à TJLP; no Subcrédito B, com valor de R$ 14.391, destinados à execução de obras
civis, com taxa de juros indexada à UMBNDES (variação cambial das diversas moedas contidas na Cesta de Moedas do BNDES); e, ainda, no Subcrédito C, no valor de R$ 45.456, destinados
à aquisição de máquinas e equipamentos nacionais, com taxa de juros de 6% a.a. (seis por cento ao ano), totalizando R$ 93.425.
(a) Garantias dos empréstimos e financiamentos
Os empréstimos estão garantidos por cessão de direitos creditórios da controlada CEB D
Os empréstimos da controlada CEB D não possuem cláusulas de covenants.
Os montantes das dívidas classificadas no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2014 têm a seguinte composição, por ano de vencimento:
Consolidado
_____________
2016

44.609

2017

42.452

2018

49.342

2019

42.710

2020 em diante

72.581

Total

251.694

(b) Movimentação dos Empréstimos e Financiamentos
Consolidado
_____________
Saldo em 31 de dezembro de 2013

261.348

Empréstimos e Financiamentos Obtidos

252.120

Encargos Incorridos no Período

26.655

Custo de Transação

(920)

Encargos Financeiros Pagos

(24.269)

Amortizações de principal

(193.823)

Saldo em 31 de dezembro de 2014

321.111

21. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS
Controladora
______________________________

Consolidado
_____________________________

31/12/2014
____________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

31/12/2013
____________

Provisão de Férias

151

118

14.312

11.152

Encargos sobre Provisões

157

121

10.369

10.437

Abono Assiduidade

6.618

6.758

Abono Indenizatório

2.345

7.260

Participação nos Lucros

3.016

1.904

Outros

202

33

Total

308

239

36.862

37.544

Circulante

308

239

36.862

35.124

Não Circulante

2.420
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22. BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO
a) Planos de benefícios
A Companhia e suas controladas são patrocinadoras da FACEB - Fundação de Previdência dos Empregados da CEB, que tem por objetivo suplementar os benefícios assegurados pela Previdência Social aos empregados da CEB D e da FACEB e aos seus dependentes, conforme a seguir:
Planos
_______________________________________________

Benefícios
___________________________

Classificação
_______________________

Patrocinadora
_____________________________

Plano Complementar de Benefícios Previdenciários

Aposentadoria e pensão

Benefício definido

CEB D

Plano de Benefícios CEBPREV

Aposentadoria e pensão

Contribuição definida

Multipatrocinado

Plano Assistencial

Assistência médica

Benefício definido

CEB D

Plano CEB Saúde

Assistência médica

Contribuição definida

Multipatrocinado

O passivo do benefício pós-emprego dos planos previdenciários foi avaliado apenas para o plano denominado Plano Complementar de Benefícios Previdenciários, constituído sob a modalidade de benefício definido, uma vez que o plano denominado CEBPREV é constituído na modalidade de contribuição definida e não gera obrigações atuariais que devam ser mensuradas
como passivos com benefícios pós-emprego.
A CEB D mantém junto à FACEB dois planos previdenciários, sendo um constituído na modalidade de benefício definido (BD) e outro na modalidade de contribuição definida (CD). Além
disso, a empresa mantém para os seus empregados e familiares planos de saúde que são administrados pela FACEB, sendo que a CEB D tem responsabilidades em relação aos aposentados e
pensionistas apenas no plano denominado CEB - Assistencial, uma vez que a sua participação no plano denominado CEB-Saúde está limitada ao aporte da despesa gerada pelos participantes
ativos e seus dependentes, não lhe cabendo responsabilidades em relação aos aposentados e pensionistas e, dessa forma, não existe passivo com benefícios pós-emprego.
O Plano de Saúde Assistencial é administrado pela FACEB como uma autogestão, estando registrado na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Participam do plano os empregados
ativos, aposentados, pensionistas e aqueles vinculados ao programa de demissão voluntária da CEB D.
O custeio do plano é feito mediante pagamento de co-participação pelos usuários, no momento em que utilizam o plano, cujos percentuais são definidos no respectivo regulamento, ficando a
patrocinadora com a responsabilidade por complementar os pagamentos dos usuários de forma a custear as despesas do plano.
Quanto aos planos previdenciários, o passivo com benefícios pós-emprego foi avaliado apenas para o plano denominado Plano Complementar de Benefícios Previdenciários, constituído sob
a modalidade de benefício definido, uma vez que o plano denominado CEBPREV é constituído na modalidade de contribuição definida e não gera obrigações atuariais que devam ser mensuradas como passivos com benefícios pós-emprego.
Os resultados da reavaliação atuarial das obrigações com benefícios a empregados da Companhia e suas controladas estão demonstrados nos quadros seguintes, estando divididas em função
de cada plano previdencial e de saúde, e foram calculados com base nas informações prestadas pela Companhia e suas controladas e pela FACEB. Os cálculos atuariais foram realizados em
conformidade com o Pronunciamento CPC 33(R1).
As informações que fundamentaram o trabalho atuarial são constituídas de bases cadastrais referentes ao plano previdencial e plano de saúde, de informações sobre a utilização do plano de
saúde nos últimos vinte e um meses, informações contábeis posicionadas em 30 de novembro de 2014 e dados sobre a composição do valor justo dos ativos do plano de benefício posicionado
na mesma data.
Os montantes no passivo relativos aos planos de Previdência, Assistência e Demissão Voluntária são os seguintes:
Consolidado
_____________________________________
31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

Plano de Previdência

50.765

74.361

Plano de Assistência

302.987

271.999

Programa de Demissão Voluntária
Total
Circulante
Não Circulante

2.010

6.385

355.762

352.745

60.863

66.075

294.899

286.670

Os montantes no resultado relativos aos planos de Previdência e Assistência são os seguintes:
Consolidado
_____________________________________
31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

Previdência

7.810

5.263

Assistência

32.309

23.538

Total

40.119

28.801

b) Planos Previdenciário e Assistencial
As movimentações no valor presente da obrigação com benefício definido são:
Plano Previdenciário
_______________________________________
Valor presente das obrigações atuariais
Valor presente da obrigação atuarial no início do exercício
Custo do serviço corrente
Custo de juros
Ganhos/(Perda) atuariais
Benefícios Pagos pelo plano
Valor presente da obrigação atuarial no final do período

Plano Assistencial
_____________________________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

(985.140)

(1.236.263)

(271.999)

(271.338)

(11.012)

(10.606)

(2.463)

(2.669)

(116.247)

(113.860)

(37.862)

(24.990)

(91.994)

316.383

(26.819)

(8.688)

66.858

59.206

33.356

35.686

(1.137.535)

(985.140)

(305.787)

(271.999)
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Análise da obrigação atuarial do plano:
Plano Previdenciário
_______________________________________
Valor presente da obrigação atuarial
Valor justo dos ativos do plano
Valor presente da obrigação coberta
Valor presente da obrigação sem cobertura
Status do Plano

Plano Assistencial
_____________________________

31/12/0214
____________

31/12/2013
____________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

1.137.535

985.140

305.787

271.999

(1.108.746)

(962.786)

1.108.746

962.786

28.789

22.354

305.787

271.999

Parcialmente

Parcialmente

Sem

Sem

Fundado

Fundado

Cobertura

Cobertura

As movimentações no valor justo dos ativos do plano são as seguintes:
Plano Previdenciário
________________________________________
31/12/0214
____________

31/12/2013
____________

Valor justo dos ativos do plano no início do exercício

962.786

1.139.775

Rendimento esperado dos ativos do plano

113.609

104.973

Contribuições recebidas pelo fundo - Patrocinador

39.117

31.225

Contribuições recebidas pelo fundo - Participantes

10.766

11.891

Benefícios Pagos pelo fundo
Ganhos/(Perda) atuariais
Valor justo dos ativos do plano no final do período

(66.858)

(59.206)

49.326

(265.872)

1.108.746

962.786

Plano Assistencial
_____________________________
31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

33.357

35.686

(33.357)

(35.686)

Conciliação dos valores reconhecidos no balanço:
Plano Previdenciário
_____________________________
Valores reconhecidos no balanço patrimonial
Valor presente da obrigação atuarial sem cobertura

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

28.789

22.354

Ganhos/(Perdas) atuariais não reconhecidos (item 92)
Passivo/(Ativo) líquido reconhecido no final do período (Saldo da dívida com a FACEB)

52.004
52.276

74.358

22.354

75.893

(39.117)

(31.225)

42.668

(29.916)

Movimentação do passivo (ativo) líquido reconhecido no balanço
Passivo (ativo) reconhecido no início do exercício
Contribuições aportadas no plano
Amortização de (ganhos)/perdas atuariais
Despesas do exercício
Passivo/(ativo) reconhecido no final do período

2.884

7.602

28.789

22.354

Plano Assistencial
_____________________________
Valores reconhecidos no balanço patrimonial

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

305.787

271.999

305.787

271.999

Passivo (ativo) reconhecido no início do exercício

271.999

110.914

Contribuições aportadas no plano

(33.357)

(35.686)

Amortização de (ganhos)/perdas atuariais

26.819

169.112

Despesas do exercício

40.326

27.659

305.787

271.999

Valor presente da obrigação atuarial sem cobertura
Ganhos/(Perdas) atuariais não reconhecidos (item 92)
Passivo/(Ativo) líquido reconhecido no final do período
Movimentação do passivo (ativo) líquido reconhecido no balanço

Passivo/(ativo) reconhecido no final do período
(i) Plano Previdenciário

O Plano Complementar de Benefícios Previdenciais apresentou um valor presente de obrigação atuarial de R$ 1.137.535, que ao ser confrontado com o valor justo dos ativos do plano de R$
1.108.746 resultou em um déficit de R$ 28.789, constituindo-se, portanto em um passivo atuarial. Atualmente a CEB D, tem contabilizado em seu passivo o montante de R$ 52.276, relativo
ao contrato de dívida que mantém junto à FACEB.
O valor justo dos ativos do plano foi informado pela FACEB e, segundo a entidade, está precificado a mercado na posição de 30 de novembro de 2014. Do ativo total informado pela FACEB
(R$ 1.126.992) foram deduzidos os valores registrados no balancete nas rubricas do exigível operacional (R$ 3.398), exigível contingencial (R$ 4.704) e fundos (R$ 10.144), resultando no
valor justo de R$ 1.108.746, uma vez que essas parcelas do ativo não se destinam à cobertura das provisões matemáticas. Ressalte-se que o saldo do contrato de dívida da CEB junto à entidade
não está incluído no valor justo dos ativos do plano.
O Plano Complementar de Benefícios Previdenciais se encontra em situação de cobertura parcial do valor presente da obrigação atuarial, conforme demonstrado nos quadros anteriores, tendo
apresentado, em 31 de dezembro de 2014, um déficit atuarial. A variação no resultado atuarial, quando comparado com a situação em 31 de dezembro de 2013 se deve às alterações cadastrais
ocorridas no período, à redução na quantidade total de participantes e assistidos, conforme se observa nas estatísticas do plano, e, em especial, à expressiva elevação do Valor Justo dos Ativos
do Plano, que aumentou 15,16% no período, enquanto a Obrigação Atuarial teve elevação de 15,47%.
Os resultados apresentados pelo plano ao longo dos últimos períodos estão listados no quadro abaixo:
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31/12/2014
____________
1.137.535
(1.108.746)
28.789

Valor presente da Obrigação atuarial
Valor justo dos ativos do plano
Resultado

31/12/2013
____________
985.140
(962.786)
22.354

O quadro a seguir contém a despesa do plano de responsabilidade da patrocinadora, estimada para o exercício de 2015, calculada com base nos custos normais, no custo dos juros incidentes
sobre a obrigação atuarial, nos rendimentos esperados do valor justo dos ativos do plano e nas contribuições estimadas dos participantes e assistidos.
2015
____________
Custo do serviço corrente

10.339

Custo dos juros

136.125

Rendimento esperado dos ativos do plano

(132.680)

Contribuições dos participantes

(10.228)

Total da despesa estimada

3.556

(ii) Plano CEBPREV
O plano CEBPREV, por ser constituído na modalidade de contribuição definida, não imputa riscos às suas patrocinadoras e, por conseguinte, não gera a necessidade de provisão de benefícios
pós-emprego para as patrocinadoras.
Conforme o balancete desse plano posicionado em 30 de novembro de 2014, as provisões matemáticas de benefícios a conceder são iguais a R$ 13.723 e o patrimônio de cobertura do plano
é de R$ 13.723, comprovando o equilíbrio atuarial do citado plano de benefícios. Não existem benefícios concedidos no plano na data desta reavaliação e além do patrimônio de cobertura do
plano existem fundos previdenciais no montante de R$ 194 para dar suporte à solvência do plano de benefícios.
(iii) Plano CEB-SAÚDE
O plano CEB-SAÚDE não gerou provisão de benefícios pós-emprego em função das disposições de seu regulamento que prevêem a participação da CEB Distribuição S/A, bem como das
demais Associadas, apenas em relação aos participantes ativos e seus dependentes, não lhes imputando responsabilidades em relação aos aposentados e pensionistas.
Dessa forma, não há qualquer provisão de benefícios pós-emprego a contabilizar em função desse plano de saúde.
(iv) Plano Assistencial
A avaliação atuarial do plano CEB-ASSISTENCIAL, posicionada em 31 de dezembro de 2014, revelou que a obrigação atuarial deste plano é de R$ 305.787. Considerando-se que este plano
não possui valor justo de ativos, então a obrigação atuarial calculada em 31 de dezembro de 2014 se encontra sem lastro de ativos financeiros. A composição deste passivo se dá da seguinte
forma: a) passivo de curto prazo dos ativos: R$ 11.595; b) passivo de longo prazo dos ativos: R$ 73.173; c) passivo de curto prazo dos assistidos: R$ 18.075 e d) passivo de longo prazo dos
assistidos: R$ 202.944.
O passivo líquido em 31 de dezembro de 2013 era de R$ 271.999 e, computadas as variações ocorridas em 2014, conforme demonstradas nos quadros anteriores, têm-se um passivo líquido
calculado atuarialmente em 31 de dezembro de 2014 de R$ 305.787, sendo este o valor da provisão de benefícios pós-emprego para o plano CEB-ASSISTENCIAL.
Considerando-se que a provisão atualmente contabilizada no montante de R$ 313.087 é superior ao montante aqui informado, não há necessidade de aumento dessa provisão. A variação na
obrigação atuarial decorreu da modificação na taxa de juros, conforme apresentada no quadro das premissas, que foi reduzida de 6,47%a.a. para 6,20%a.a. Além disso, o custo por usuário
cresceu de R$ 512,29 para R$ 561,92, representando uma elevação de 9,69% e a quantidade de beneficiários experimentou uma pequena redução de 0,33%.
Despesa estimada para o exercício:
2015
____________
Custo do serviço corrente
Custo dos juros
Total da despesa estimada

2.463
37.863
40.326

Os resultados apresentados pelo plano ao longo dos últimos períodos estão listados no quadro abaixo:

Valor presente da Obrigação atuarial
Valor justo dos ativos do plano
Resultado
Quadro demonstrativo da despesa total reconhecida na demonstração dos resultados:
Plano Complementar
______________________________
Valores reconhecidos na DRE
Custo do serviço corrente
Contribuições recebidas pelo fundo - Participantes
Custo de juros
Rendimento esperado dos ativos do plano

31/12/2014 ____________
31/12/2013
____________
11.012
(10.606)
(10.766)
11.891
116.247
(113.860)
(113.609)
104.973

Total da (despesas)/receita reconhecida no período

2.884

(7.602)

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

305.787
305.787

271.999
271.999
Plano Assistencial
______________________

31/12/2014
____________
(2.463)

31/12/2013
____________
(2.669)

(37.862)

(24.990)

(40.325)

(27.659)

Segue abaixo a abertura do valor justo dos ativos do plano por tipo de investimento. A maior parte dos ativos está concentrada em investimentos de renda fixa, como demonstrado a seguir:
P___________________
lano Complementar
____________________
Composição dos ativos

31/12/2014
____________

Plano Assistencial
___________________________

31/12/2013
____________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

Disponível

0,24%

0,27%

N/A

N/A

Renda Fixa

86,34%

83,29%

N/A

N/A

Renda Variável

1,44%

6,00%

N/A

N/A

Investimentos estruturados

7,65%

6,40%

N/A

N/A

Investimentos Imobiliários

1,67%

1,24%

N/A

N/A

Empréstimos com Participantes

2,66%

2,80%

N/A

N/A

100,00%

100,00%

N/A

N/A

Total percentual dos ativos do plano
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(iii) Premissas Atuariais
Plano Complementar
_____________________________________________
Premissas atuariais adotadas

Plano Assistencial
___________________________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

6,20%

6,47%

5,65%

6,47%

Financeira
Taxa de juros anual para cálculo do valor presente da obrigação
Expectativa de retorno do valor justo dos ativos do plano

11,97%

11,80%

0,00%

0,00%

Taxa anual de inflação

5,43%

5,01%

5,01%

5,01%

Taxa nominal de crescimento anual dos salários

5,43%

5,01%

5,01%

5,01%

Taxa nominal de crescimento dos benefícios do plano

5,43%

5,01%

5,01%

5,01%

Taxa de crescimento nominal anual dos custos de saúde

0,00%

0,00%

7,00%

7,00%

0,00%

0,00%

Demográficas
Taxa de rotatividade

0,00%

0,00%

Tábua de mortalidade/sobrevivência de ativos

AT-2000 masculina

AT-2000 masculina

Tábua de mortalidade/sobrevivência de assistidos

AT-2000 masculina

AT-2000 masculina

Tábua de mortalidade/sobrevivência de inválidos

Winklevoss

Winklevoss

Álvaro Vindas

Álvaro Vindas

Não Usada

Não Usada

Primeira aposentadoria,

Primeira aposentadoria,

considerando-se as

considerando-se as

elegibilidades do regulamento

elegibilidades do regulamento

do plano.

do plano.

Tábua de entrada em invalidez
Tábua de morbidez
Idade de aposentadoria

Composição familiar para cálculo de pensão e reversão
Ativos

90% casados com cônjuge feminino
4 anos mais jovem

Assistidos

Família informada no cadastro

Plano Complementar
_____________________________________________

Comparativo evidenciando retorno esperado e o retorno real dos ativos do plano
Taxa nominal de rendimento esperada sobre os ativos do plano

Plano Assistencial
___________________________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

11,97%

11,80%

N/A

N/A

c) Contrato de Dívida Atuarial (*)
Em 27 de dezembro de 2001, a Companhia Energética de Brasília - CEB, na qualidade de patrocinadora da Fundação de Previdência dos Empregados da CEB - FACEB, assinou contrato de
parcelamento de contribuição suplementar para com essa Fundação, oriundo dos compromissos especiais assumidos em 1993. Com a desverticalização ocorrida em janeiro de 2006, a CEB
D assumiu a dívida relativa a esse contrato.
Esses compromissos decorrem das alterações ocorridas quando da implantação do Plano Complementar de Benefícios Previdenciários (aprovado pela Secretaria de Previdência Complementar
em 1992), principalmente de verbas salariais introduzidas nas remunerações dos empregados da Companhia e que passaram desde então a compor os salários de participação da FACEB, tais
como: adicionais de periculosidade e penosidade, décimo quarto salário e participação nos lucros. Até aquele ano, as reservas correspondentes às citadas rubricas eram amortizadas pela CEB
por meio do pagamento à FACEB de parcelas mensais extraordinárias ou quitação anual por período. Essa contribuição foi denominada “suplementar”, pois é uma contribuição adicional além
da contribuição normal, e foi decorrente do custo do serviço passado dos empregados.
As características dessa contratação e que foram incluídas no Regulamento do Plano, conforme descrevemos: encargos financeiros de 6% ao ano; correção monetária igual à variação INPC,
capitalizada mensalmente; prazo de amortização de 180 meses sucessivos. Demonstramos, a seguir, o montante atualizado, líquido das amortizações, até 31 de dezembro de 2014:
As movimentações da dívida atuarial ocorreu conforme quadro a seguir:

Saldo em 31 de dezembro de 2012
Amortização
Atualização

Circulante
______________

Não Circulante
______________

Total
______________

28.889

62.783

91.672

(29.088)

(29.088)

3.336

6.575

Transferências para o circulante

29.008

(29.008)

Saldo em 31 de dezembro de 2013

32.145

40.350

Amortização
Atualização

(31.130)

9.911

72.495
(31.130)

3.779

4.093

Transferências para o circulante

26.574

(26.574)

Saldo em 31 de dezembro 2014

31.368

17.869

7.872

49.237

(*) Calculado em conformidade com as disposições da Lei Complementar n° 109/2001 e Resolução CGPC n° 26/2008, observando-se as contribuições atuais e futuras, de patrocinadoras e
participantes, inclusive assistidos, de acordo com as regras estabelecidas no Plano de Custeio vigente.
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A composição do passivo é a seguinte:
31/12/2014
____________
1.525
49.237
50.762
32.893
17.869

Contribuições para o Plano
Contrato de Dívida
Total
Circulante
Não Circulante

31/12/2013
____________
1.708
72.495
74.203
33.853
40.350

Para cálculo do passivo a ser registrado, foram consideradas já no resultado as contribuições a pagar, dessa forma, o valor restante já se encontra contabilizado por meio do Contrato de Equacionamento de Déficit (vide letra b. (ii). a) pactuado entre a Companhia e a FACEB.
d) Programa de desligamento voluntário
Em continuidade ao programa implementado em 2005, a Companhia implementou o Programa de Desligamento Voluntário II que contou com a adesão de 185 empregados que possuem
condições de se aposentar no INSS e que completam as condições com a FACEB no decorrer de 2006 a 2015.
Demonstramos, a seguir, a movimentação das verbas indenizatórias do Programa de Desligamento Voluntário II:
Circulante
______________
4.569
(4.466)

Passivo em 31 de dezembro 2013
Amortização
Atualização
Transferências para o Circulante

1.907

Passivo em 31 de dezembro de 2014

Não
Circulante
______________

1.816

91
(1.907)

2.010

Total
______________
6.385
(4.466)
91
2.010

23. PROVISÕES PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS, TRABALHISTAS E REGULATÓRIOS
Os processos judiciais provisionados e não provisionados, são apresentados a seguir.
(a) Provisões para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e regulatórios provisionados
A Companhia e suas controladas possuem processos judiciais e administrativos de natureza trabalhista, cível, fiscal e regulatórios em diversas instâncias processuais. A Administração reavalia
os riscos de contingências relacionados a esses processos e, baseada na opinião de seus procuradores jurídicos, constitui provisão para as causas cujas chances de um desfecho desfavorável
são consideradas prováveis.

Regulatórias
Trabalhistas
Fiscais
Cíveis
Total
Circulante
Não Circulante
Movimentação das provisões para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e regulatórios

Controladora______________________________
____________
31/12/2014
31/12/2013
____________
____________
54
8.251

94
8.223

8.305
54
8.251

8.317
94
8.223

59.655
8.959
8.251
7.500
84.365
5.901
78.464

50.066
6.869
8.223
6.674
71.832
4.850
66.982

Controladora
___________________________________________________
Trabalhista
Fiscais
Total
______________
______________
______________

Saldo em 31 de dezembro de 2012
Constituições de Provisão
Pagamentos
Reversão de Provisão
Saldo em 31 de dezembro de 2013
Constituições de Provisão
Pagamentos
Atualização Monetária
Reversão de Provisão
Saldo em 31 de dezembro de 2014

Saldo em 31 de dezembro de 2012
Constituições de Provisão
Pagamentos
Reversão de Retificadora PLR Exercício 2007 (a)
Reversão de Provisão
Atualização Monetária
Saldo em 31 de dezembro de 2013
Constituições de Provisão
Pagamentos
Reversão de Provisão
Atualização Monetária
Saldo em 31 de dezembro de 2014

Consolidado
_____________________________
31/12/2014
31/12/2013
____________
____________

96
15

(17)
94
7
(34)
5
(18)
54

9.148
2.295
(2.153)
(1.067)
8.223

28
8.251

9.244
2.310
(2.153)
(1.084)
8.317
7
(34)
33
(18)
8.305

Consolidado
__________________________________________________________________________________________________
Trabalhista
Cíveis
Fiscais
Regulatórias
Total
____________
____________
____________
____________
____________
5.263
1.978

6.826
549

7.173
(8.933)
1.388
6.869
1.816
(34)
(493)
801
8.959

9.148
2.295
(2.153)

(1.022)
321
6.674
399
(9)
(30)
466
7.500

(1.067)
8.223

28
8.251

32.940
14.273

2.853
50.066
6.363
(1.791)
5.017
59.655

54.177
19.095
(2.153)
7.173
(11.022)
4.562
71.832
8.578
(43)
(2.314)
6.312
84.365

(a) O valor de R$ 7.173 representa o valor depositado em juízo e que foi pago aos empregados da CEB D na forma de participação nos lucros/resultado no exercício de 2007, após decisão
judicial favorável (liminar). A CEB D recorreu da decisão e constituiu uma provisão para contingência trabalhista mesmo valor. A provisão para contingência trabalhista era apresentada liquida do valor do ativo. Em dezembro de 2013, a CEB D reverteu à provisão constituída e para o valor do ativo foi constituída uma provisão para perdas prováveis no montante de R$ 7.173.
(i) Demandas Trabalhistas
Ações movidas por empregados e ex-empregados contra a Companhia, envolvendo cobrança de horas extras, adicionais de periculosidade, dano moral, responsabilidade subsidiária/solidária
de empregados de empresas contratadas para prestação de serviços terceirizados. A atualização das contingências trabalhistas é com base na Taxa Referencial (TR).
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(ii) Demandas Cíveis
Ações pleiteando indenização por acidentes com a rede de distribuição de energia elétrica, danos morais, além de discussões quanto à relação de consumo, tais como cobrança e corte indevidos, corte por inadimplência, problemas na rede e questionamentos de valores pagos por consumidores. A atualização das contingências cíveis é com base no INPC.
(iii) Demandas Regulatórias
A CEB D está discutindo nas esferas administrativa e judicial autuações do Órgão Regulador sobre eventuais descumprimentos de normas regulatórias. As principais contingências regulatórias envolvem a não conformidade nos processos de fiscalização, tais como: ausência de anuência prévia para dação em garantia em empréstimos contraídos pela Companhia e investimentos
em consórcio, extrapolação dos limites de DEC/FEC, falta de investimentos no sistema elétrico de distribuição e referente à fiscalização de procedimentos da atividade comercial. A atualização das provisões regulatórias é com base na taxa Selic.
A Administração da CEB D, consubstanciada na opinião de seus consultores legais quanto à possibilidade de êxito nas diversas demandas judiciais, entende que as provisões constituídas
registradas no balanço são suficientes para cobrir prováveis perdas com tais causas.
(iv) Demandas Fiscais
As provisões fiscais referem-se a processos da Receita Federal relativos a IRPJ, PIS, COFINS, PER/DCOMP e CSLL. A Companhia emitiu Despacho decisório para a homologação das Declarações
de Compensação, sendo também apresentada Manifestação de Inconformidade requerendo que seja reconhecido o direito a compensação dos créditos tributários, a qual foi indeferida pela
Receita Federal.
A Administração da Companhia consubstanciada na opinião de seus consultores legais quanto à possibilidade de êxito nas diversas demandas judiciais, entende que as provisões constituídas
registradas no balanço são suficientes para cobrir prováveis perdas com tais causas.
(b) Passivo Contingente
A Companhia e suas Controladas possuem processos de natureza trabalhistas, cíveis e fiscais envolvendo riscos de perda classificados pela Administração como possíveis, com base na avaliação de seus assessores legais, para as quais não há provisão constituída. O montante desses processos, em 31 de dezembro de 2014 é apresentado conforme segue:
Controladora
____________________________
Fiscais
Cíveis
Trabalhistas
Total
(i) Demandas Fiscais

Consolidado
________________________

31/12/2014 ____________
31/12/2013
____________
21.529
21.529
245
245
150
150
21.924
21.924

31/12/2014 ____________
31/12/2013
__________
25.149
21.529
1.973
1.933
790
584
27.912
24.046

Representam valores referentes às Contribuições Sociais de PIS e COFINS, que foram objeto de compensação com créditos existentes na Receita Federal por recolhimentos realizados a
maior, e que, quando da solicitação da compensação através de PER/DCOMP estes não foram homologados pela Receita Federal. Os consultores legais da Companhia vêm buscando reverter
a decisão da Receita Federal com a comprovação de que tais cobranças não procedem.
24. DEMAIS OBRIGAÇÕES
Controladora
_________________________________
Recursos para Futuro Aumento de Capital (a)
Consignações a Favor de Terceiros
Consumidores
Parcelamento de Multa ANEEL
Arrendamento
Adiantamento de Clientes
Compensação Financeira Utilização de Recursos Hídricos
Retenção de Quotas RGR
Cauções e Garantia
Obrigações com Empresas Ligadas
Outras Obrigações
Total
Circulante
Não Circulante

31/12/2014
____________
212.000
73
1

31/12/2013
____________
212.000
89

167
92
212.333
333

107
19
212.215
215

212.000

212.000

Consolidado
________________________

31/12/2014
____________
212.000
13.230
12.477
6.415
3.685
1.702
1.184
724
705

31/12/2013
____________
212.000
4.996
10.108
7.425
3.525

3.274
255.396
39.605

4.092
244.554
26.284

215.791

218.270

952
724
732

(a) Refere-se a adiantamento efetuado pelo controlador, Governo do Distrito Federal, que necessita de aprovação na assembleia de acionistas para que seja incorporado ao capital da Companhia. O valor será incorporado ao capital pelo seu valor histórico.
25. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(a) Capital Social
O Capital autorizado é de R$ 368.724, conforme art. 7º do Estatuto da Companhia, e o Capital Social subscrito e integralizado é de R$ 342.056 (R$ 342.056 em 31/12/2013). As ações são
escriturais e sem valor nominal, sendo que as ações preferenciais de ambas as classes não têm direito a voto.
A composição do Capital Social subscrito e integralizado por classe de ações é a seguinte:
31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

Ações Ordinárias

4.576.432

4.576.432

Ações Preferenciais

Capital Total em Ações

4.607.026

4.607.026

Classe A

1.313.002

1.313.002

Classe B

3.294.024

3.294.024

9.183.458

9.183.458

Total
Valor Patrimonial por Ação:
Patrimônio Líquido

177.084

308.344

(-) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

(11.969)

(11.969)

Total

165.115

296.375

9.183.458

9.183.458

17,98

32,27

Quantidade de Ações
Valor Patrimonial por Ação - Em (R$)
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(b) Ajuste de Avaliação Patrimonial
Neste grupo estão contabilizados os seguintes eventos:
(i) Custo Atribuído (Deemed Cost)
A reserva para ajustes de avaliação patrimonial foi constituída em decorrência dos ajustes por adoção do custo atribuído do ativo imobilizado na data de transição, no montante de R$ 195.191,
líquido de efeitos tributários.
Os valores registrados em ajustes de avaliação patrimonial são reclassificados para o resultado do exercício integral ou parcialmente, quando da alienação dos ativos a que elas se referem. Em
2009 houve venda de terrenos e a reserva foi realizada em R$ 6.374, líquido dos efeitos tributários.
O efeito decorrente da adoção do custo atribuído em 1º de janeiro de 2009 é demonstrado conforme quadro a seguir:
Terrenos

Controladora
____________

Consolidado
____________

1.442

1.442

Ajustes por adoção do custo atribuído

295.744

295.744

Saldo em 1º de janeiro de 2009

297.186

297.186

Saldo em 31 de dezembro de 2008

Alienação de Terreno - Exercício de 2009

(11.099)

(11.099)

Saldo em 31 de dezembro de 2010 e 2011 – Valor Bruto

286.087

286.087

Efeito Fiscal (IRPJ/CSLL 34%)

(97.270)

(97.270)

Saldo em 31 de dezembro de 2013, líquido do efeito fiscal

188.817

188.817

Saldo em 31 de dezembro de 2014, líquido do efeito fiscal

188.817

188.817

(ii) Ganhos/Perdas na Variação de Percentual em Participações Societárias
Em dezembro de 2011, foi contabilizado uma perda de capital por diluição de percentual no capital da Controlada em conjunto Energética Corumbá III S.A, o valor desta perda foi de R$ 847 e
foi apurado pelo cálculo da equivalência patrimonial. No Exercício de 2013, ocorreram os seguintes eventos: Em abril de 2013, houve novo aporte de capital pelos acionistas, os quais não foram proporcionais às participações detidas por cada acionista, este fato gerou uma perda de R$ 31. O outro evento foi a declaração dividendos destinados a CEB, que em relação ao percentual
de participação total sobre o Capital Social da Controlada gerou um ganho de R$ 47. Em abril de 2014, os acionistas Energ Power S.A e Strata Construções e Concessionárias Integradas S.A
realizaram aporte de capital no montante de R$ 221. Esta operação gerou um ganho de capital a favor da CEB no valor de R$ 83. Ainda em 2014, houve ganho de R$ 10 devido a diluição de
percentual em virtude de declaração de dividendos pela coligada Energética Corumbá III S.A. A perda acumula registrada com a Controlada Energética Corumbá III S.A na rubrica de ajuste
de avaliação patrimonial em 31 de dezembro de 2014 é de R$ 766.
Em outubro de 2012, os acionistas da coligada Corumbá Concessões S.A se reuniram em assembleia geral extraordinária e aprovaram e formalizaram a opção de compra da totalidade das
ações preferencia nominativas classe “B” de propriedade do Fundo de Investimento em Participações BRB Corumbá. Após a aquisição, estas ações foram contabilizadas na Coligada na
rubrica de Ações em Tesouraria e gerou alteração na estrutura societária da Coligada, desta forma, a participação do Grupo na Coligada passou de 39,07% para 45,57% gerando um ganho na
variação de percentual de R$ 18.623. Em 2014, ocorreu o registro R$ 39 gerado por ganho por diluição de percentual devido a dividendos pagos do exercício de 2013.
(iii) Perdas Atuariais – Plano Assistencial e Previdenciário
A Companhia reconheceu em 1º de janeiro de 2013 perdas atuarial referente aos planos assistencial e previdenciário dos empregados da Controlada CEB D no montante de R$ 165.240. O
valor desta perda foi registrada no patrimônio líquido da Companhia de acordo com a regra estabelecida no CPC 33 (R1) – Benefícios a Empregados. Em 31 de dezembro de 2014, o montante
da perda atuarial é de R$ 186.441 (R$ 158.116 em 2013).
Em 31 de dezembro de 2014, a composição do saldo da rubrica “Ajustes de avaliação patrimonial” é a seguinte:
Custo atribuído do Ativo Imobilizado
Ganho na Variação de Percentual – Corumbá Concessões S.A (ii)
Perda de Capital na Diluição de Percentual – Energética Corumbá III S.A
Perdas Atuarial - Plano Assistencial (iii)
Outras Movimentações - Coligadas
Total

31/12/2014

31/12/2013

188.817

188.817

18.662

18.623

(766)

(859)

(186.441)

(158.116)

53

33

20.325

48.498

(c) Resultado do exercício
Em 2014, a Companhia apurou um Prejuízo no exercício de R$ 106.107 (R$ 95.621 em 2013).
(d) Reserva de lucros
Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado a cada exercício nos termos do art. 193 da Lei 6404/76, até o limite de 20% do capital social. A destinação é facultativa
quando a reserva legal, somada às reservas de capital, exceder em 30% o capital social. A reserva somente é utilizada para aumento do capital social ou para absorção de prejuízos.
(f) Distribuição de Dividendos
A política de dividendos da entidade consta no Art. 9º do Estatuto vigente, em relação às ações preferenciais classe A:
I - Prioridade no recebimento de dividendos mínimos de 10% ao ano, calculados proporcionalmente ao que elas representem do capital social integralizado até a data do encerramento do
exercício correspondente.
II - Prioridade no reembolso do capital até o valor do patrimônio líquido das ações, em caso de liquidação da Companhia, sem prêmio.
O Art. 10º apresenta o seguinte texto relacionado aos titulares das ações preferenciais classe B: “[...] gozarão de prioridade no reembolso do capital até o valor do patrimônio líquido das ações,
sem prêmio, após o reembolso da classe A, em caso de liquidação da Companhia.”. Ainda, em Parágrafo único, no mesmo artigo “[...] ações preferenciais classe B não tem direito a dividendo
fixo ou mínimo.”. Conforme consta no Estatuto Art. 38 parágrafo 1º “Será sempre assegurado às ações preferenciais classe B, [...] o recebimento de dividendos 10% maiores do que os pagos
às ações ordinárias.
26. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO DE NEGÓCIO
O Grupo possui quatro segmentos divulgáveis, conforme descrito abaixo, que são as unidades de negócio estratégicas do Grupo. Para cada uma das unidades de negócios estratégicas, a Administração do Grupo analisa os relatórios internos periodicamente. O seguinte resumo descreve as operações em cada um dos segmentos reportáveis do Grupo:
• Distribuição e comercialização de energia elétrica: tem como atribuição distribuir e comercializar energia, sendo responsável por operar e manter a infraestrutura, bem como prestar serviços
correlatos. Atua por intermédio da CEB D;
• Geração de energia – tem como atribuição produzir energia elétrica a partir de empreendimentos de fontes hidráulicas. Atua por intermédio da empresa CEB Geração S/A.;
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• Comercialização de energia elétrica – tem como atribuição comercialização de energia. Atua por intermédio da CEB Lajeado S.A e CEB Participações S.A.; e
• Outros – Neste segmento estão a Companhia Energética de Brasília - CEB – que tem como atribuição a participação em outras sociedades, como sócia-quotista ou acionista e a prestação
de serviços de manutenção do parque de iluminação pública do Distrito Federal e a Companhia Brasiliense de Gás – CEBGAS, que tem como atribuição a exploração do serviço público de
distribuição de gás canalizado.
Em 2014 a Receita Operacional Bruta registrada pelo fornecimento de energia elétrica e prestação de serviços com o Governo do Distrito Federal (Administrações Regionais, Empresas
Públicas, Secretarias de Estado de Governo e demais Órgãos) totalizou R$ 371.271, representando 13,02% da Receita Operacional Bruta Consolidada (R$ 346.876 – 15,68% da Receita
Operacional Bruta Consolidada em 2013).
Informações referentes aos resultados de cada segmento reportável para os períodos findos em 31 de dezembro de 2014 e de 2013 estão incluídas abaixo:

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Energia Elétrica comprada para
Revenda
Encargos de uso da rede elétrica
CUSTO COM ENERGIA ELÉTRICA
Pessoal
Entidade de Previdência Privada
Material
Serviço de Terceiros
Depreciação e Amortização
Provisões
Custo de Construção
Estimativas (Reversão) de
Perdas com Créditos de
Liquidação Duvidosa
Arrendamento
Outras
DESPESAS E CUSTOS
OPERACIONAIS
Equivalência Patrimonial
RESULTADO BRUTO
Receita Financeira
Despesa Financeira
RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO ANTES DOS
IMPOSTOS
Imposto de Renda e
Contribuição Social - Corrente
Imposto de Renda e
Contribuição Social Diferidos
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO
DO EXERCÍCIO
Atribuível ao Acionista Controlador
Atribuível aos Acionistas
não Controladores
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Receita Operacional Líquida
Receita entre Segmentos
Receitas com Clientes Externos

Distribuição
__________________________

Geração
_________________________

Comercialização
Outros
Eliminações
Consolidado
________________________ _____________________ ________________________ _________________________

31/12/2014
___________
2.029.225

31/12/2013
___________
1.545.727

31/12/2014
___________
17.713

31/12/2013
___________
16.262

31/12/2014 31/12/2013
___________ ___________
131.691
126.119

(1.364.658)
(83.844)
(1.448.502)
(176.827)
(7.810)
(5.210)
(121.059)
(45.494)
(16.598)
(121.314)

(979.132)
(58.819)
(1.037.951)
(187.620)
(7.727)
(5.260)
(116.830)
(42.694)
(19.538)
(186.967)

(270)
(782)
(1.052)
(2.860)

(715)
(776)
(1.491)
(2.347)

(58.105)
(11.497)
(69.602)
(2.576)

(12.877)
(12.441)
(25.318)
(2.405)

(48)
(4.287)
(357)
(44)

(36)
(2.933)
(359)
(26)

(8)
(5.818)
(6.600)
(1.217)

(23)
(4.455)
(6.593)
(118)

(69.317)

(54.548)
(40.131)
(6.667)

(38.386)
(5.367)

(3.789)

(4.154)

4

(57.347)
17.025
60.479
6.931
(3.515)
3.416

(77.936)
(102.934)
(108.364)
3.095
(186)
2.909

(48.150)
(86.365)
(91.891)
1.953
(3.923)
(1.970)

4
71.237
71.237

31/12/2014 31/12/2013
31/12/2014
_________ ___________ ___________
72.506
42.624
(128.352)

(12.467)
(5)
(3.045)
(55.538)
(429)
(1.271)

128.348
(10.679)

(1.205)

(1.035)

(548.519)

(635.812)

(8.801)

(6.736)

32.204
58.346
(80.749)
(22.403)

(128.036)
58.852
(64.415)
(5.563)

7.860
1.140
(43)
1.097

8.035
721
(34)
687

(63.017)
16.769
15.841
8.884
(825)
8.059

9.801

(133.599)

8.957

8.722

23.900

63.895

(105.455)

(93.861)

(53)

(939)

(746)

(3.987)

(15.569)

(1.169)

(2.301)

(88.863)

(145.268)

(203.051)
(7.727)
(5.948)
(155.176)
(50.107)
(28.821)
(186.967)

7.914

(70.709)
(40.131)
3.453

(54.548)
(38.386)
(17.270)

-

44
109.965
109.965
(2.862)
2.862
-

(698.269)
(14.928)
18.778
71.465
(81.803)
(10.338)

(748.001)
40.625
(41.448)
65.595
(69.025)
(3.430)

71.237

109.965

8.440

(44.878)

(6.095)

(18.669)

(98.664)

(11.616)

(96.319)
(106.107)

(75.163)
(95.621)

9.788

20.458

(7.870)

(1.392)

(14.628)

(11.616)

121.239
776
(1.390.808)

8.018

7.976

19.913

48.326

(106.624)

(96.162)

31/12/2013
___________
1.608.673

(1.295.456)
(95.352)
(942.745)
(194.730)
(7.815)
(8.311)
(186.702)
(52.880)
(19.130)
(121.314)

(629)
(30.958)
(461)
(1.269)

15.110

(98.664)

127.577
771
122.015

31/12/2013
31/12/2014
___________ ___________
(122.059)
2.122.783

71.237

109.965

(871.485)
(71.260)

2.029.225
(775)

1.545.727
(820)

17.713

16.262

131.691
(127.577)

126.119
(121.239)

72.506

42.624

2.251.135
(128.352)

1.730.732
(122.059)

2.028.450

1.544.907

17.713

16.262

4.114

4.880

72.506

42.624

2.122.783

1.608.673

27. DESDOBRAMENTO DAS CONTAS DO RESULTADO
(a) Receita Operacional Líquida

Fornecimento de Energia Elétrica (*)
Energia de Curto Prazo
Recursos de Parcela A e Outros Itens Financeiros
Receita de Construção
Receita de Prestação de Serviços
Aporte de Recursos da CDE
Suprimento de Energia
Arrendamento e Aluguéis
Disponibilidade do Sistema de Distribuição
Receita de Venda de Gás
Outras Receitas
Receita Operacional Bruta
Impostos
Contribuições
Encargos do Consumidor
Descontos Incondicionais
Deduções da Receita Operacional Bruta
Receita Operacional Líquida

Controladora
____________________________________
31/12/2014
31/12/2013
____________ ____________

77.610

43.081

77.610
(1.553)
(7.179)

43.081
(862)
(3.985)

(8.732)
68.878

(4.847)
38.234

Consolidado
____________________________
31/12/2014
31/12/2013
____________ ____________
1.972.674
305.068
241.431
121.314
80.086
38.630
32.500
24.341
17.396
4.608
1.637
2.839.685
(400.296)
(268.672)
(47.933)
(1)
(716.902)
2.122.783

1.789.266
89.316

186.967
47.154
18.892
30.297
23.317
17.602
5.575
3.155
2.211.541
(365.038)
(202.333)
(35.497)
(602.868)
1.608.673

(*) Os ativos financeiros relacionados ao contrato de concessão são remunerados pelo WACC regulatório (custo médio ponderado de capital) e essa remuneração é reconhecida como receita
pelo faturamento mensal da tarifa ao consumidor. Em 31 de dezembro de 2014, o valor corresponde a R$ 63.096 (R$ 52.121 em 31/12/2013).
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A Medida Provisória n° 579, de 11 de setembro de 2012 (convertida na Lei nº 12.783 de 11 de janeiro de 2013) determinou que os recursos relacionados à subvenção de baixa renda bem
como outros descontos tarifários passassem a ser subsidiados integralmente por recursos oriundos da CDE. Estes recursos serão repassados pela Eletrobrás e são homologados pela ANEEL
no processo de reajuste anual das distribuidoras. Em 31 de dezembro 2014, os aportes de CDE totalizaram R$ 38.630 (R$ 18.892 em 2013), sendo R$ 18.705 (R$ 4.234 em 2013) referente à
subvenção de baixa renda e R$ 19.925 (R$ 14.658 em 2013) referente ao ressarcimento dos descontos incidentes sobre as tarifas aplicáveis aos usuários do serviço público de distribuição de
energia elétrica, conforme previsto no art. 13, inciso VII, da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, redação dada pela Medida Provisória nº 605, de 23 de janeiro de 2013, e em cumprimento
ao disposto no art. 3º do Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro de 2013. O saldo a receber foi contabilizado na rubrica Recursos da CDE – Decreto 7.945/2013 (Nota 9).
(b) Custo com Serviço de Energia Elétrica
Consolidado
_____________________________
31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

Energia elétrica comprada para revenda
(1.077.077)
(877.147)
Energia elétrica comprada para revenda - Curto Prazo
(273.341)
(111.395)
Encargos de uso da rede elétrica
(95.353)
(101.313)
Repasse da Conta - ACR Custo de Energia (i)
47.910
Aporte de Recursos da CDE
7.053
147.110
Total
(1.390.808)
(942.745)
(i) Decreto nº 8.221 de 2 de abril de 2014
O Governo Federal fundamentado na Lei nº 12.783/2013 publicou em 02 de abril de 2014, o Decreto nº 8.221/2014, que autorizou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE
a criar e manter a Conta no Ambiente de Contratação Regulada - CONTA-ACR para cobrir, total ou parcialmente, os gastos das distribuidoras de energia com exposição involuntária no
mercado de curto prazo e custos do despacho termoelétrico, através da contratação de operações de crédito bancário destinadas à cobertura dos custos previstos. A CCEE será a responsável
pela gestão da CONTA - ACR.
Durante o exercício de 2014 a CEB D reconheceu como compensação de custos de energia, referente aos valores aportados pela CONTA ACR um total de R$ 47.910.
Aporte CDE – Decretos nºs 7891/2013 e 7.945/2013
Devido aos altos custos financeiros ocasionados pelas condições hidroenergéticas desfavoráveis desde o final de 2012, relacionado principalmente aos baixos índices dos reservatórios das
usinas hidrelétricas, o governo brasileiro emitiu em 23 de janeiro 2013, o Decreto 7.891, alterado pelo Decreto 7.945 de 7 de março de 2013 com o intuito de neutralizar parte do problema
de caixa enfrentado pelas distribuidoras.
Com relação à contratação de energia, o Decreto 7.945 (i) reduziu o prazo mínimo de três para um ano, contado a partir do início do suprimento de energia, de contratos de comercialização
de energia elétrica proveniente de empreendimentos existentes e (ii) aumentou o repasse dos custos de aquisição de energia elétrica pelas distribuidoras para os consumidores finais de cento
e três para cento e cinco por cento do montante total de energia elétrica contratada em relação à carga anual de fornecimento da distribuidora.
Com relação aos objetivos da CDE, o Decreto alterou os mesmos, e instituiu o repasse de recursos da CDE às concessionárias de distribuição dos custos relacionados abaixo:
i. neutralizar a exposição das concessionárias de distribuição ao mercado de curto prazo das usinas hidrelétricas contratadas em regime de cotas de garantia física de energia e de potência, por
insuficiência de geração alocada no âmbito do Mecanismo de Realocação de Energia – MRE (Risco Hidrológico);
ii. neutralizar a exposição das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo das distribuidoras, por insuficiência de lastro contratual em relação à carga realizada, relativa ao
montante de reposição não recontratado em função da não adesão à prorrogação de concessões de geração de energia elétrica (Exposição Involuntária);
iii. cobrir o custo adicional relativo ao acionamento de usinas termelétricas fora da ordem de mérito por decisão do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE (ESS – Segurança
Energética).
Em 2014, a CEB D reconheceu como compensação do custo com energia elétrica, referente aos valores aportado pela CDE um total de R$ 7.053 (R$ 147.110 em 2013).
(c) Custos e Despesas Operacionais por Natureza
Controladora
______________
_______________
Pessoal e Administradores
Serviço de Terceiros
Custo de Construção – concessão (a)
Depreciação e Amortização
Arrendamento
(Estimativa) / Reversão/Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa
Material
Entidade de Previdência Privada
Compensação Financeira Utilização Recursos Hídricos
Taxa de Fiscalização de Serviço Energia Elétrica
Propaganda e Publicidade
Outras Despesas
Total
Classificados como:
Custo da Operação
Custo dos Serviços Prestados
Despesas com Vendas
Despesas Gerais e Administrativas

31/12/2014
____________
(12.250)
(55.204)

31/12/2013
____________
(10.424)
(30.643)

(156)

(184)

(1.392)
(3.040)
(625)

(426)
(72.468)

(175)
(42.051)

(61.362)
(1.392)
(9.714)

(32.813)

Consolidado
____________________________
31/12/2014
____________
(194.736)
(185.931)
(121.314)
(52.880)
(40.131)
(70.709)
(8.310)
(7.810)
(6.277)
(2.738)
(771)
(22.570)
(714.177)

31/12/2013
____________
(203.051)
(155.176)
(186.967)
(50.105)
(38.386)
(54.548)
(5.948)
(7.727)
(5.446)
(3.191)

(354.750)
(62.566)
(133.377)
(163.484)

(413.275)
(34.092)
(115.035)
(169.563)

(9.238)

(21.420)
(731.965)

(a) A Companhia contabiliza receitas e custos relativos a serviços de construção ou melhoria da infraestrutura utilizada na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica. A margem
de construção adotada é igual a zero, considerando que:
(i) a atividade fim da Companhia é a distribuição de energia elétrica;
(ii) toda receita de construção está relacionada com a construção de infraestrutura para o alcance da atividade fim, ou seja, a distribuição de energia elétrica; e
(iii) a Companhia terceiriza a construção da infraestrutura.
Mensalmente, a totalidade das adições efetuadas ao ativo intangível em curso é transferida para o resultado, como custo de construção e receita de construção.
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(d) Outras Receitas / (Despesas) Operacionais

Outras Receitas Operacionais
Reversão de Provisão de Benefícios Pós Emprego
Ressarcimento das CCErs
Recuperação de Créditos Baixados por Perdas
Dividendos Prescritos
Reversão de ICMS - Tarifa Social de Baixa Renda
Reversão de Provisão para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e regulatórios
Ganho na Baixa de Bens
Reversão de Provisão de Participação nos Lucros
Outras Receitas
Subtotal
Outras Despesas Operacionais
Provisão de Benefícios Pós Emprego
Provisão para riscos tributários, cíveis, trabalhistas e regulatórios
Compensação por Descontinuidade de Energia
Provisão para Participação nos Lucros e Resultados
Provisão para Perdas Prováveis - Empregados
Multas ANEEL
Provisão para Perdas com Depósitos Judiciais
Tributos
Outras Despesas
Subtotal
Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas
(e) Resultado Financeiro

Controladora
______________________________

Consolidado
____________________________

31/12/2014
____________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

35.138
27.327
16.822
4.372
3.238
2.572
1.610
570
70
91.719

35.498
9.431
9.603

(37.800)
(15.143)
(13.000)
(3.016)

(38.193)
(23.658)
(13.740)
(1.904)
(7.173)
(1.158)

31/12/2013
____________

18

1.084

18

130
1.214

(35)

(2.311)

(1.255)
(1.290)
(1.272)

(43)
(2.354)
(1.140)

Controladora _____________
____________
31/12/2014 ____________
31/12/2013
____________

(2.164)
(2.157)
(2.385)
(146)
(75.811)
15.908

11.022
(114)
4.296
894
70.630

(840)
(86.666)
(16.036)

Consolidado
______________________________
31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

20.932

12.018

Receitas Financeiras
Juros / Variações Monetárias sobre Ativos

1.732

5

Atualização Monetária – Ativos Regulatórios

14.516

Acréscimos Moratórios em Conta de Energia
Juros sobre Capital Próprio

9.998

10.609

6.152

7.404

8.444

8.362

Reversão de Juros sobre Capital Próprio

(6.152)

(7.404)

(8.444)

(8.362)

Rendimentos de Aplicações Financeiras

689

1.345

7.139

6.159

12.754

34.166

1.591

1.736

Atualização Monetária do Ativo Financeiro Indenizável
Multas e Penalidades Aplicadas
Receita de Dividendos
Outas Receitas Financeiras
Subtotal
Despesas Financeiras
Juros / Variações Monetárias sobre Passivos
Encargos de Dívidas
Atualização de Benefício pós-emprego
Atualização Monetária - Passivos Regulatórios
Juros sobre Capital Próprio
Reversão de Juros sobre Capital Próprio
Custo de Transação (Empréstimos e Financiamentos)
Variação Cambial sobre Fatura de Energia Elétrica
Outras Despesas Financeiras
Subtotal
Resultado Financeiro

520

557

717

766

103
3.044

18
1.925

3.818
71.465

141
65.595

(97)

(36)
(886)

(34.765)
(26.938)
(3.683)
(6.504)
(4.848)
4.848

(30.285)
(25.729)
(4.878)

(2.972)
(89)
(186)
2.858

(29)
(3.923)
(1.998)

(5.949)
(3.964)
(81.803)
(10.338)

(5.836)
5.836
(2.972)
(2.422)
(2.739)
(69.025)
(3.430)

28. LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO BÁSICO E DILUÍDO
Os acionistas ordinários e preferenciais possuem direitos diferentes em relação a dividendos, direito a voto e em caso de liquidação, conforme determina o estatuto social da Companhia. Desta
forma, o lucro (prejuízo) por ação básico e diluído, foi calculado com base no lucro (prejuízo) do exercício disponível para os acionistas ordinários e preferenciais.
Básico
O lucro (prejuízo) básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas da Companhia, disponível aos portadores de ações ordinárias e preferenciais,
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais em circulação durante o exercício.
Diluído
O lucro (prejuízo) diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais em circulação, para presumir a conversão de todas as
ações potenciais diluídas. A Companhia não possui categoria de ações potenciais diluídas.
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A seguir são apresentados os cálculos do lucro (prejuízo) por ação básico e diluído:
Prejuízo do Exercício atribuível aos acionistas da Companhia

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

(106.107)

(95.621)

Prejuízo alocado às ações ordinárias – básicas e diluídas

(52.874)

(47.649)

Prejuízo alocado às ações preferenciais – básicas e diluídas

(53.233)

(47.972)

Ações ordinárias – básicas e diluídas

4.576

4.576

Ações preferenciais – básicas e diluídas

4.607

4.607

Ações ordinárias – básicas e diluídas

(11,5547)

(10,4128)

Ações preferenciais - básicas e diluídas

(11,5547)

(10,4148)

Média ponderada das ações em circulação

Prejuízo por ação – R$:

29. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
(a) Controladora final
A Companhia é controlada pelo Governo do Distrito Federal (GDF).
(b) Remuneração do pessoal-chave da Administração
O Grupo não possui transações de empréstimos ou outras transações com diretores/conselheiros ou familiares imediatos.
As remunerações dos administradores, responsáveis pelo planejamento, direção e controle das atividades da Companhia e de suas controladas, que incluem os membros do conselho de administração e diretores estatutários, estão apresentadas a seguir:
Controladora
_____________________________

Consolidado
____________________________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

31/12/2014
____________

31/12/2013
____________

Remuneração

671

781

3.375

2.491

Demais Benefícios de Curto Prazo

192

223

744

722

Total

863

1.004

4.119

3.213

A Companhia não concede benefícios pós-emprego aos administradores e conselheiros.
(c) Transações com partes relacionadas
Os saldos e as transações com partes relacionadas da Companhia estão demonstrados conforme a seguir:
(i) Operações da Controladora com suas controladas
Controladora
_____________________________
Transações com Partes Relacionadas (Balanço Patrimonial)
Ativo
Contas a Receber, líquida da PCLD
Governo do Distrito Federal
Demais Ativos
Dividendos/JSCP
CEB Geração S/A
CEB Lajeado S/A
CEB Participações S.A
Energética Corumbá III S/A
Corumbá Concessões S/A
Outras Operações
CEB Distribuição S/A
Passivo
Dividendos
Governo do Distrito Federal
Demais Obrigações
CEB Distribuição S/A
CEB Distribuição S/A
Receitas
Receita de Prestação de Serviços
Governo do Distrito Federal
Despesas
Despesas Financeiras
Juros de empréstimos
CEB Lajeado S.A
Outras Despesas
Despesa de Locação de Imóvel
CEB Distribuição S.A

Notas
____________

a
b

12.177
482

c

d
e
f

g

h

i

Estimativa de Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa
Governo do Distrito Federal

31/12/2014
____________
68.902
56.059
56.059
12.843
12.659

184
184
21.583
18.623
18.623
2.960
2.793
167
77.610
77.610
77.610
1.396

1.396
4
4
1.392

j

1.392

31/12/2013
____________
15.516
3.722
3.722
11.667
11.540
948
6.294
1.292
1.203
1.803
127
127
19.569
18.623
18.623
946
839
107
43.081
43.081
43.081
930
886
886
886
44
44
44
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a) Representa valores a receber por serviços prestados de obras e manutenção da rede de Iluminação Púbica ao Governo do Distrito Federal. Estes serviços são prestados conforme contratos
realizados entre a CEB e o GDF.
b) Representa valores a receber de dividendos declarados e Juros sobre o Capital Próprio sobre o resultado das controladas.
c) Representa valores de repasse de faturas de órgãos públicos que foram creditados em conta corrente da CEB D e que serão repassados através de encontro de contas a CEB.
d) Trata-se de dividendos a pagar ao acionista controlador.
e) A CEB D possui empregados cedidos a Companhia Energética de Brasília – CEB, que efetua mensalmente o ressarcimento do custo efetivo dos salários e dos benefícios dos empregados
cedidos da CEB D. A cessão é por tempo indeterminado e não há cobrança de taxas adicionais.
f) Refere-se a valores a pagar de depósito de faturas de órgãos públicos realizado na conta corrente da Companhia Energética de Brasília – CEB e que é repassado através de encontro de
contas a CEB D.
g) Representa a receita pelos serviços de iluminação pública (obras e manutenção da rede) prestados ao Governo do Distrito Federal – GDF (Administrações Regionais, Empresas Públicas,
Secretarias de Governo e Outros). Estes serviços são faturados de acordo com os contratos firmados entre a CEB e o Governo de Distrito Federal – GDF e totalizaram R$ 77.610 no exercício
de 2014 e a margem líquida média dos contratos de manutenção e obras é de 7,74%.
h) Representa o valor de encargos financeiros sobre repasse de empréstimo realizado pela controlada CEB Lajeado S.A a CEB. Os encargos cobrados sobre este empréstimo eram CDI + spread
de 0,28 a.m, o empréstimo foi quitado em fevereiro de 2013.
i) Trata-se de contrato de aluguel de salas utilizadas pela Companhia Energética de Brasília – CEB, reajustado anualmente pelo IGP-M com vencimento em 17 de fevereiro de 2014. O contrato
foi rescindido em janeiro de 2014 e teve sua última parcela paga em fevereiro de 2014 referente à competência de Janeiro.
j) Representa a estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa com o Governo do Distrito Federal – GDF, pelos serviços de manutenção e obras de IP por serviços prestados pela
CEB.
(ii) Operações do Grupo e seus acionistas controladores e coligadas

Transações com Partes Relacionadas (Balanço Patrimonial)
Ativo
Contas a Receber, Liquida da PCLD
Corumbá Concessões S/A
Energética Corumbá III S/A
Governo do Distrito Federal
Demais Ativos
Dividendos/JSCP
Corumbá Concessões S/A
Energética Corumbá III S/A
Investco S/A
Outras Operações
Governo do Distrito Federal
Passivo
Fornecedores
Corumbá Concessões S/A
Energética Corumbá III S/A
Contribuição de Iluminação Pública
Governo do Distrito Federal
Dividendos
Governo do Distrito Federal
Outras Obrigações
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – Governo do Distrito Federal

Receitas
Receita de Comercialização de Energia
Corumbá Concessões S/A
Energética Corumbá III S/A
Receita de Prestação de Serviços e Fornecimento de Energia Elétrica
Governo do Distrito Federal
Receita de Dividendos
BSB Energética S.A
Investco S.A
Despesas
Energia Comprada para Revenda
Corumbá Concessões S/A
Energética Corumbá III S/A

Notas
____________

a
a
b
c

d

e
e
f
g
h
Notas
____________
i

j
k

l

Consolidado
_____________________________
31/12/2014
31/12/2013
____________
____________
124.611
121.696
116.255
110.710
200
192
53
34
116.002
110.484
8.356
10.986
7.773
10.227
1.803
482
1.203
7.291
7.221
583
759
583
759
478.177
420.624
53.074
56.599
48.727
53.567
4.347
3.032
213.103
129.031
213.103
129.031
18.623
22.994
18.623
22.994
212.000
212.000
212.000
212.000
31/12/2014
31/12/2013
____________
____________
374.639
350.511
2.949
3.117
2.332
2.462
616
655
371.271
346.876
371.271
346.876
419
518
222
518
197
222.818
245.693
176.314
207.134
139.683
171.988
l
36.631
35.146

Estimativa de Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa
Governo do Distrito Federal

46.504
m

Perdas com Contas a Receber
Governo do Distrito Federal

46.504
38.559

n

38.559
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a) As empresas Corumbá Concessões S.A e Energética Corumbá S.A são acessantes do sistema de distribuição de energia elétrica da CEB D e pagam pelo uso do sistema através de tarifas
regulamentadas pelo órgão regulador.
b) Trata-se do fornecimento de energia elétrica (CEB D) e serviços de iluminação pública (obras e manutenção da rede) (Companhia Energética de Brasília – CEB) prestado ao Governo do
Distrito Federal - GDF. Pelo fornecimento de energia elétrica é cobrada a tarifa homologada pelo órgão regulador para a classe Poder Público e pelos serviços de obras e manutenção da rede
de Iluminação Pública a cobrança é feita com base em contratos firmados entre a CEB e o Governo do Distrito Federal - GDF. Em 2011 a CEB D firmou contrato de parcelamento de dívidas
com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB no montante de R$ 28.237 para pagamento em 48 parcelas fixas, atualizados pelo INPC até a data da renegociação
e acrescidas de encargos de 1% ao mês. Pelo serviço de iluminação pública os valores são acordados entre as partes mediante contrato de prestação de serviços.
c) Representa valores a receber de dividendos declarados e Juros sobre o Capital Próprio sobre o resultado das coligadas.
d) A CEB D possui empregados cedidos a órgãos do Governo do Distrito Federal. Os órgãos beneficiários efetuam mensalmente o ressarcimento do custo efetivo dos salários e dos benefícios
dos empregados cedidos da CEB D. A cessão é por tempo indeterminado e não há cobrança de taxas adicionais.
e) A CEB D tem contratos bilaterais de Suprimento de Energia com as empresas Corumbá Concessões S.A e Energética Corumbá III S.A, com prazos de vigência até 07/07/2015. Os valores
das tarifas praticadas em 31 de dezembro de 2014 para estes contratos são R$ 212,85 MWh e R$ 211,21 MWh respectivamente, e são atualizados pelo IGP_M.
f) A Contribuição de Iluminação Pública - CIP foi instituída no Distrito Federal pela Lei Complementar n° 673 de 27 de dezembro de 2002 para o custeio dos serviços de iluminação pública
prestados aos contribuintes nas vias e nos logradouros públicos do Distrito Federal.
A cobrança da CIP é efetuada na fatura de consumo de energia elétrica e devida ao Governo do Distrito federal (GDF). Em 31 de dezembro de 2014 o montante a repassar ao GDF era de R$
213.103, atualizado pelo INPC.
g) Trata-se de dividendos a pagar ao acionista controlador.
h) Representa o valor dos adiantamentos para futuro aumento de capital (AFAC) realizado do Governo do Distrito Federal – GDF, para aportes no capital da Companhia Energética de Brasília – CEB.
i) As empresas Corumbá Concessões S/A e Energética Corumbá III são acessantes do sistema de distribuição de energia elétrica da CEB D e pagam pelo uso do sistema através de tarifas
regulamentadas pelo órgão regulador.
j) Representa a receita pelos serviços de iluminação pública (obras e manutenção da rede) e do fornecimento de energia elétrica ao Governo do Distrito Federal – GDF. O serviço de fornecimento de energia elétrica apresentou um montante de R$ 293.661 que é cobrado de acordo com a tarifa homologada pelo órgão regulador – ANEEL. Para os serviços de obras e manutenção
da rede de Iluminação Pública os valores são faturados de acordo com os contratos firmados entre a CEB e o Governo de Distrito Federal – GDF. Estes serviços totalizaram o montante de R$
77.610 e a margem líquida média dos contratos de manutenção e obras é de 7,74%.
k) Representa a receita de dividendos recebidos pela CEB pelo investimento em participação societária em empresas avaliadas pelo custo.
l) A CEB D tem contratos bilaterais de Suprimento de Energia com as empresas Corumbá Concessões S.A e Energética Corumbá III S.A, com prazos de vigência até 07 de julho de/2015. Os
valores das tarifas praticadas em 31 de dezembro de 2014 para estes contratos são R$ 212,85 MWh e R$ 211,21 MWh respectivamente, e são atualizados pelo IGPM.
m) Representa a estimativa de perdas com créditos de liquidação duvidosa com o Governo do Distrito Federal – GDF, de créditos vencidos há mais de 360 dias cuja natureza do serviço inclui
o fornecimento de energia elétrica registrado na CEB D no montante de R$ 46.312 e serviços de manutenção e obras de IP por serviços prestados pela CEB no valor de R$ 1.392.
n) Trata-se de valores registrados como perdas com contas a receber com o Governo do Distrito Federal – GDF, devido a prescrição dos créditos.
(iii) Operações com a FACEB
A Companhia e suas controladas são patrocinadoras da FACEB - Fundação de Previdência dos Empregados da CEB. Vide detalhes das transações na Nota 22.
(d) Acordo de Cooperação Técnica
Em outubro de 2012, a Diretoria da CEB D, por meio da Resolução nº 378 autorizou a celebração de Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria de Planejamento e Orçamento do
Distrito Federal - SEPLAN, órgão que administra o parque tecnológico do Governo do Distrito Federal - GDF, a fim de migrar os serviços de processamento e armazenamento de dados da
Companhia para o Data Center da SEPLAN. O referido Acordo prevê ainda, a utilização pela SEPLAN, dos dutos da CEB D para fazer o cabeamento de fibra ótica, sem custos para ambos,
apenas troca de benefícios.
30. SEGUROS
Em 31 de dezembro de 2014, a cobertura de seguros contra riscos operacionais da CEB D incluía danos materiais, não havendo cobertura para lucros cessantes e responsabilidade civil.
Os bens móveis e imóveis compostos por equipamentos, máquinas, ferramentas, móveis e utensílios e demais instalações relacionadas aos prédios administrativos, operacionais, laboratórios
e subestações de distribuição, componentes do Ativo Imobilizado, conforme os critérios de riscos constantes do relatório técnico estão cobertos até 30 de dezembro de 2015, por contrato de
seguro para riscos nomeados contra incêndio, raio, explosão e danos elétricos, cujo custo do prêmio foi de R$ 1.001 e a importância segurada de R$ 426.197.
Os bens das Usinas Luís Eduardo Magalhães, Queimado, Corumbá III e Corumbá IV também estão devidamente segurados.
31. EVENTOS SUBSEQUENTES
Revisão Tarifária Extraordinária
Em reunião pública realizada em 27 de fevereiro de 2015, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou um índice médio de reajuste tarifário extraordinário de 24,14%, da controlada CEB Distribuição S.A, com vigência a partir de 02 de março de 2015. A Revisão Tarifária Extraordinária (“RTE”) está prevista nos contratos de concessão das distribuidoras sendo
permitido que a Aneel revise suas tarifas quando houver um desequilíbrio econômico-financeiro nos contratos resultante de alterações nos custos não gerenciáveis das concessionárias, tais
como custos de compra de energia e encargos. Esse reajuste tem por finalidade cobrir os custos do setor elétrico decorrentes da aquisição da energia comprada para revenda, da elevação da
tarifa de Itaipu Binacional e da revisão das quotas da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE).
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32. CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO E O FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Controladora

Consolidado

___________________________________________________________

Resultado antes do Impostos de Renda e da Contribuição Social

31/12/2014

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2013

____________

____________

____________

____________

(104.938)

(93.320)

8.440

(44.878)

160

184

52.880

50.105

102.934

86.365

14.928

(40.625)

Ajustes ao Lucro/(Prejuízo) Líquido do Exercício
Depreciação e Amortização
Resultado de Equivalência Patrimonial
Perda na Alienação de Imobilizado e Intangível
Receita de Construção
Custo de Construção - Concessão
Dividendos Prescritos

(1.610)

100

(121.314)

(161.802)

121.314

161.802

(4.372)

Atualização Monetária - Ativo Financeiro Indenizável
Encargos da Dívida

886

Ajuste a Valor Presente
Custo da Transação com Empréstimos

(12.754)

(34.166)

26.655

26.250

14

19

2.974

Prov./Reversões de Riscos Trabalhista, Cível, Tributários e Regulatórios
Dividendos Recebidos - Custo

2.974

22

1.226

12.576

19.808

(520)

(557)

(520)

(766)

87.797

23.699

295

9.510

Outros

1
102.596

91.079

(Acréscimos)/Decréscimos nos Ativos Operacionais
Aplicações Financeiras
Contas a Receber

(52.337)

(374)

(85.970)

43.663

Estoques

1.984

(1.744)

15.288

(26.075)

Depósitos e Bloqueios Judiciais

(177)

(9)

(1.257)

(860)

(867)

2.467

5.418
(45.979)

Valores a Receber de Parcela A e Outros Itens Financeiros

(277.575)

Tributos e Contribuições Compensáveis

13.536

(10.327)

(4.531)

(38.641)

(14.824)

(4.191)

(374.324)

1.087

955

3.930

41.674

179.219

(279)

(3.045)

66.847

985

Contribuição de Iluminação Pública

91.959

75.845

Encargos Regulatórios

28.834

4.240

Demais Créditos
Acréscimos/(Decréscimos) nos Passivos Operacionais
Fornecedores
Obrigações Tributárias

Obrigações Sociais e Trabalhistas

69

112

Obrigações Societárias

(682)

(54)

Benefícios Pós Emprego

(25.270)

Demais Obrigações

8.540
(1.661)
(25.145)

118

(170)

10.842

(11.601)

(473)

(828)

49.750

(30.172)

390

(55)

263.954

200.250

Recebimento de Dividendos/Juros s/ Capital Próprio

46.772

29.086

16.064

16.778

Pagamento de Imposto Renda e Contribuição Social

(321)

(2.097)

(6.815)

(9.181)

(1.534)

(24.269)

(27.192)

Outras Variações Ativas e Passivas
Caixa Proveniente das Atividades Operacionais

Pagamento de Encargos da Dívida
Pagamento de Riscos Trabalhista, Cível, Tributárias e Regulatórios

Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades Operacionais

(34)

(2.153)

(43)

(2.153)

46.417

23.302

(15.063)

(21.748)

(1.514)

16.815

(29.196)

158.410

Brasília, 18 de março de 2015.
FRANCISCO AURÉLIO SAMPAIO SANTIAGO

PAULO AFONSO TEIXEIRA MACHADO

Diretor-Presidente

Diretor Técnico

FERNANDO OLIVEIRA FONSECA
Diretor de Geração e Negócios

ARI JOAQUIM DA SILVA
Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e Acionistas da

adequado às necessidades do Distrito Federal por meio de um gasoduto de transporte de gás natural. Enquanto persistir essa situação, a CEBGAS continuará a depender de

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S.A.

suporte financeiro a ser obtido com seus acionistas ou com terceiros. Essas condições indicam a existência de incerteza significativa que pode levantar dúvida relevante quanto
à capacidade de continuidade operacional dessa controlada. As demonstrações contábeis dessa controlada, utilizadas para apuração da equivalência patrimonial e no processo

Brasília – DF
Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA S.A. (‘Companhia’), respectivamente, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, 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.

de consolidação, não incluem quaisquer ajustes que poderiam ser requeridos no caso dessa controlada não conseguir tornar suas atividades similares à de outras empresas
distribuidoras de gás canalizado no Brasil. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.
Outros assuntos

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRSs”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board - IASB”, assim como
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes

Demonstrações do valor adicionado
Examinamos também as demonstrações do valor adicionado, individuais e consolidadas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, preparadas sob a
responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar
pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo 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 as Demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis.
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento 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 auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis 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 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, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
As demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2013, utilizadas para fins de comparação foram auditadas por outros auditores independentes, que emitiram relatório
em 23 de abril de 2014, contendo ressalva quanto à ausência de conciliação dos fornecedores na Controlada direta CEB Distribuição S.A., devidamente regularizada no
exercício e ênfases quanto aos seguintes assuntos: i) créditos junto ao Governo do Distrito Federal, vencidos há longa data, provisionados integralmente no exercício corrente
ii) Não repasse da contribuição da iluminação pública ao Governo do Distrito Federal, já devidamente parceladas junto ao Governo do Distrito Federal ; iii) pelo histórico
de deficiência no capital de giro da Controlada CEB Distribuição S.A; iv) Risco de continuidade da controlada Companhia Brasiliense de Gás- CEBGÁS; v) pela situação
financeira desfavorável da coligada Corumbá Concessões S.A e pela reapresentação dos valores conforme CPC 33.

Opinião sobre as demonstrações contábeis
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial
e financeira da Companhia Energética de Brasília S.A. em 31 de dezembro de 2014, 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.

Brasília, 25 de março de 2015.

Ênfases
Chamamos a atenção para o fato de que a controlada direta CEB Distribuição S.A. apresenta um histórico de deficiência de capital de giro e de negativa rentabilidade.
Adicionalmente, em razão das características inerentes à sua atividade operacional e por exigência dos órgãos concedente e regulador, existe a necessidade de constantes e
relevantes investimentos para manutenção e desenvolvimento das suas atividades. Esses fatos indicam a existência de incerteza significativa que pode levantar dúvida relevante
quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Os planos da Administração para manutenção das atividades estão descritos na Nota Explicativa nº 1.2 (ii).
Ademais, conforme nota explicativa n° 1.2 (vi), a Companhia é detentora do Contrato de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica nº 066/1999, celebrado com a União
Federal, por intermédio da ANEEL, com prazo de vencimento em 7 de julho de 2015. As demonstrações contábeis mencionadas no primeiro parágrafo foram elaboradas no
pressuposto de continuidade normal dos negócios e, assim, não incluem nenhum ajuste relativo à realização e à classificação dos ativos ou quanto aos valores e à classificação
dos passivos, que seriam requeridos na impossibilidade de a Companhia continuar operando. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.
A controlada Companhia Brasiliense de Gás – CEBGAS, conforme descrito na Nota Explicativa nº 1.a, entrou em operação em 8 de novembro de 2007, por meio do suprimento
de gás natural liquefeito, proveniente da cidade de Paulínia, no Estado de São Paulo, para o Distrito Federal, e a sua distribuição a partir de contratos de compra e venda a seus
distribuidores no Brasil. Para que essa operação seja similar à de outras empresas distribuidoras de gás canalizado no Brasil, faz-se necessária a viabilização de um suprimento

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1 – S – DF

Alfredo Ferreira Marques Filho
Contador CRC 1 SP 154954/O-3

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Companhia Energética de Brasília - CEB, no âmbito das suas atribuições legais e estatutárias,
conheceu o Relatório Anual da Administração referente ao exercício de 2014, e examinou o Balanço Patrimonial Individual e Consolidado da Companhia Energética de Brasília - CEB, levantados em 31 de dezembro de 2014, as respectivas
Demonstrações de Resultados, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa. As peças foram apresentadas
de forma comparativa àquelas encerradas no exercício findo em 31 de dezembro de 2013, todas elaboradas de acordo
com a Lei das Sociedades Anônimas, instruções da CVM, normas reguladoras do Tribunal de Contas do Distrito Federal
e Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB).
O Colegiado tomou conhecimento do parecer da BDO Auditores Independentes, emitido sem ressalvas.
Com base nos documentos apresentados e no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras,
o Conselho Fiscal concluiu, por maioria, à exceção dos Conselheiros Luis Antonio Esteves Noel e Marcello Joaquim Pacheco, que apresentaram votos apartados, que as peças estão em ordem e adequadas, em seus aspectos relevantes, sendo
de opinião que se encontram em condições de serem submetidas à deliberação final da Assembleia Geral Ordinária da
Companhia Energética de Brasília - CEB.

DECISÃO DO CONSELHO DE ADMINSTRAÇÃO
O Conselho de Administração da Companhia Energética de Brasília - CEB, com amparo na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e no Estatuto Social da Companhia,
art. 20, inciso I, examinou o Relatório da Administração da Empresa e as Demonstrações Financeiras, acompanhadas dos respectivos documentos complementares,
relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014; e tomou conhecimento do parecer da BDO Auditores Independentes, emitido sem ressalvas. O Conselho de
Administração manifestou-se, por maioria, que as peças estão em ordem e adequadas, em seus aspectos relevantes, à exceção dos Conselheiros Maria Lúcia Barbosa Lins
e Rafael Lycurgo Leite, que apresentaram votos apartados, e DECIDIU submetê-las à deliberação da Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia.

FRANCISCO AURÉLIO SAMPAIO SANTIAGO

ARI JOAQUIM DA SILVA

EDUARDO LEVY CARDOSO MOREIRA

ENÉAS FERNANDES DE AGUIAR

JOSÉ JORGE DE VASCONCELOS LIMA

RICARDO BERNARDO DA SILVA

SAVIO DE FARIA CARAM ZUQUIM

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 38/1990-TCDF, o Conselho Fiscal, por maioria, à exceção dos Conselheiros Luis Antonio Esteves Noel e Marcello Joaquim Pacheco, que apresentaram votos apartados, verificou não existirem
nos registros contábeis da Companhia, irregularidades apuradas no exame realizado, encontrando-se normal a situação
dos dirigentes responsáveis perante os cofres da empresa, até a presente data.
Brasília, 25 de março de 2015.

DELMAR CARNEIRO DE AGUIAR
HOMERO OLIVEIRA NETO
JOSÉ DA SILVA MOURA FILHO
LUIS ANTONIO ESTEVES NOEL
MARCELLO JOAQUIM PACHECO

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES
A Diretoria, CONSIDERANDO: a) o inciso V, art. 27 do Estatuto Social da Companhia; b) a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade – CFC nº 1.184/2009, de
28.08.2009; c) o inciso VI, art. 25 da Instrução nº 480, editada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM em 07.12.2009; d) a elaboração do relatório anual e das
demonstrações contábeis da Companhia Energética de Brasília – CEB referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, considerados pela Diretoria em ordem
e adequados, em seus aspectos relevantes, RESOLVE submeter os citados documentos à apreciação do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, com vistas à
posterior deliberação da Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da Companhia, na forma prevista na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
FRANCISCO AURÉLIO SAMPAIO SANTIAGO Diretor-Presidente
ARI JOAQUIM DA SILVA Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores
FERNANDO OLIVEIRA FONSECA Diretor de Geração e Negócios
PAULO AFONSO TEIXEIRA MACHADO Diretor Técnico
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CEB GERAÇÃO S.A

AVISO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna público que recebeu do Instituto do meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito
Federal Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Operação nº 011/2015, para a atividade de Geração de Energia Elétrica, na Área Especial Barragem do Paranoá/DF, Processo nº.
190.001.065/2004 – CEB Geração S.A.
Brasília/DF, 17 de abril de 2015.
JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA VILELA
Diretor
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo 310.004410/2014. Na forma do estatuído no art. 26 da Lei 8.666/1993, a Diretoria Colegiada da CEB Distribuição S/A, através da Resolução de Diretoria nº 064, de
15/04/2015, ratificou a situação de inexigibilidade de licitação prevista no inciso II do art.
25 da Lei 8.666/1993, reconhecida pelo Diretor Raphael Ehlers dos Santos em 10/04/2015,
folha 177 dos autos, em favor da empresa CLARO S.A. Objeto: prestação de serviço de
hospedagem colocation no Data Center Claro e link de interconexão ao ambiente ONS ,
conforme Projeto Básico 005/2014-GRTC. Prazos de execução e vigência, ambos de 12
(doze) meses. Valor: R$57.627,05. Ari Joaquim da Silva, Diretor-Geral; Raphael Ehlers
dos Santos, Diretor de Gestão; Eli Soares Jucá, Diretora Econômico-Financeira; Mauro
Martinelli Pereira, Diretor de Distribuição.

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO
TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
CONVOCAÇÃO
A SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO - SEGETH
visando dar cumprimento ao disposto no Decreto nº 34.870, de 21 de novembro de 2013,
CONVOCA os Conselheiros do Conselho Local de Planejamento – CLP das Administrações
Regionais do DF, eleitos na 5ª Conferência das Cidades, em novembro/2013, para confirmarem
interesse em continuar participando das reuniões do Conselho a serem realizadas nas respectivas Regiões Administrativas. Relação dos Conselheiros por Região Administrativa: RA-I /
PLANO PILOTO: Eude dos Santos de Oliveira, Rondon Antônio da Silva, Virgínia da Silva
Correa, José Roberto da Silva Fonseca, Jonas Bertucci, Gleusa Gladys Silva do Nascimento,
Maria Inês, Juliana Neto Gonçalves, João V. C. Accioli, Eliton Brandão. RA-II /GAMA: Rosangela Ribeiro da Costa, Roberto Tim, Raimunda Alves Ribeiro, Cristiano Alencar Severo,
José Antônio Bueno Magalhães, Luiz Gonzaga Timbó, Clemilson Frazão Furtado, Robinson
Cruzoé, Antônio Gomes Formiga. RA-III /TAGUATINGA: Edmilton Gomes de Oliveira, Yelton
Ferreira de Azevedo, Aldenora Maria de Oliveira, Ronald da Rocha Figueiredo, Gerardo José
Pereira, Tauana Ramthum do Amaral, Justo Magalhães Moraes, Gerardo Carvalho da Silva,
Ademar Lamoglia, José do Egito Alves de Souza. RA-IV /BRAZLÂNDIA: Admir Gregório
dos Santos, Francinaide Farias Silva de Alcantara, João Batista de Lima, Silvano Marques dos
Santos, Adriana Magalhães Guedes, Joel de Souza Ramos, Ailton Nascimento Lopes, Adélia
Celestino Cirqueira, Moacir Ruthes, Elza Caetana dos Santos. RA-V /SOBRADINHO: Madson
Carneiro, Francelina Rodrigues Lucena, Geraldo Marcelo Vale da Silva, Gerilvado Nogueira
da Silva, Carlos Henrique Dutra Cardoso, Agostinho Pereira, Caetano, Lourival de Azevedo,
Sidney Rodrigues Martins, Euripedes Rodrigues das Neves, Francisco Francineudo de Oliveira. RA-VI/PLANALTINA: Elmir de Souza Pires, Maria das Graças dos Santos Azevedo,
Marli Gonçalves de Almeida, Yuri Mattos Carvalho, Célio Rodrigues. RA-VII /PARANOÁ:
Carlos Antoneto de Souza, Lucas Pereira Araujo, Francisco Alves Costa Filho, Antonio Pedro
Oliveira Silva, Arizoneide Pereira, Oneide de Souza Ribeiro, Jose Junior de Miranda. RA-VIII/
NÚCLEO BANDEIRANTE: Rafael Lobo, Ronnie Cézar, Manoel Claudemir Brito Aarias,
Marinalva Barbosa, Adalberto Ferreira de Paulo Carvalho, Raimundo José Carlos Barbosa.
RA-IX/ CEILÂNDIA: Roberto Julio Ferreira, José Valmir dos Santos, Robert Marcio Ferreira
do Nascimento, Claudio Mendes de Oliveira, Sandoval Alves Ferreira, Dilmar A. Oliveira,
Oezivan Ribamar da Silva. RA-X GUARÁ: Luciano Lima, Jefferson Maximiano, Luis Antônio
Villas, Cristiane Oliveira Caldas, Glaúcio Henrique Oliveira da Cunha, Michele Lemos Ferreira,
Maria Lourdes de Melo Coelho, Carlos Emilio Sprogis, Klécius Oliveira, Karlen Maria Sales
Correia. RA-XI/ CRUZEIRO: Esly Eduardo Luz, Maria de Deus C. R. Faria, Elmo Fernandes,
Francisco de Assis Aquino Custódio, José César Silva, Sebastião Donizette Coutinho, Hélio
dos Santos, Deuzani Cândido Noleto. RA-XII /SAMAMBAIA: Francisco Dorion de Morais,
Manoel Messias santos, Maria Geralda Rodrigues da Silva, Antônio Batista de Morais, Deusimar de Jesus Lima, Antônio Francisco Barbosa, Eder Pereira da Silva, Ronaldo Siqueira,
Francisco Erto Carvalho de Araujo. RA-XIII /SANTA MARIA: João Marcolino Duarte Junior,
Alex Martins Silva, Terezinha Pereira Brito, Jorge Alexandre da Silva Sobrinho, Hugo Gutemberg C. Monteiro da Silva, Terezinha da Silva Rocha. RA-XIV /SÃO SEBASTIÃO: Alcides
Gomes de Araújo Filho, Raimundo dias Bezerra, Helena Gonçalves de Jesus, Bernardo Carmo
de Sousa, Francisco Tacio da Silva, Osmar Abadia Ramos de Oliveira, João Antônio Soares
Viana, José Carvalho Pereira Junior, Antônio Fernandes Barros, Maria Cláudia Rebouças.
RA-XV /RECANTO DAS EMAS: Baltazar Messias Ribeiro, Neuza Pereira de Farias, Ana

Nº 76, segunda-feira, 20 de abril de 2015

Rosa de Oliveira, Francisco Lopes de Souza Filho, Rejane Pires de Sousa, Joselito de Andrade
Medeiros, Francisco Augusto de Sousa. RA-XVI /LAGO SUL: Aleixo Anderson de Souza
Furtado, Edésio Luís de Sousa, Heloisa Pratis Doyle, Túlio Moreira, Leila Marques Neme,
Jason Arthur, Cristiane Carmona, Wagner Agnelo da Silva, Márcio Pereira, Flávio Augusto
da Costa. RA-XVII /RIACHO FUNDO I: Leandro Reis Mota Santana, Francisco Quirino de
Resende, Ueber de Oliveira e Silva, Antônia Edileusa, David José Dias, José Washington,
Estanislau Sousa Resende, Cleber Pinto, José Romildo Tito da Silva, Marinete Consuelo.
RA-XVIII /LAGO NORTE: Darci Silva Vianna, Conceição de Maria Pires Irenel, Ricardo
do Monte Rosa, José Roberto Furquim, Rafic Mourik Khouri, Sirlene Bermand Tosta Roy,
Erli Ferreira Gomes, Paulo César Araújo da Silva, Marcelo Senise, Adriano Alberto Xavier
Levay. RA-XIX /CANDANGOLÂNDIA: José Ferreira Guimarães, Túlio Hostílio Rocha
Cirilo, Gorbachev Leite Batista. RA-XX /ÁGUAS CLARAS: Manoel do Monte Vieira, Ilze
Maria Dias, Edvaldo Gomes Lindoso, José Mauricio de Souza, Alberto Jorge da Rocha Silva,
Manoel Valdeci Machado Elias, Ruben Ferreira da Costa. RA-XXI /RIACHO FUNDO II:
Antonio Alves de Souza, Daniela Kely de Oliveira, Maythê do Espírito Santo P. Gonçalves,
Raimundo Pereira da Silva, Luciano Pareira da Silva, Raimundo Ronaldo, Alcimar Rosa da
Silva, Francisco de Assis de Almeida da Silva, Francisco Neudo Pessoa, Josué Bento Camargo.
RA-XXII SUDOESTE/OCTOGONAL: Phillp James Fiuza Lima, Wanderley Chagas, Jair P.
Araújo, Jussara maria Favieiro de Lara Ribeiro, Adão Cardoso de Souza, Raimundo Nonato
Lopez de Souza. RA-XXIII /VARJÃO: Cirleide Souza de Lime, Edna Pereira da Silva, Luana
Borba dos Santos, Luana Maria Dantas da Silva Costa, Eunice Nascimento dos Santos, Márcio
Nunes de Sousa, Sebastião Santos de Souza, Maria helena Bernardes Canguçu. RA-XXIV/
PARK WAY: Cléia Rabelo de Oliveira, Marcelo Pereira da Silva, Luiz Alberto de Oliveira,
Erick Jorge F. Roia, Carlos Manoel Pedroso Neves, Maria Pereira da Silva, Juvenal, Maria do
Rosário Vicente Carvalho, Flávia Ribeiro Luz, Ricardo Luiz de Miranda Valle, Ednaldo Bento
de Abrantes. RA-XXV/ SCIA: Sirlei Parra Mignot, Adneumaria Aguiar de Castro, Maria José
Gomes da Silva, José Freire da Silva Filho, Paulo Batista dos Santos, Lindolfo Oliveira, Roberto
Fulan, Antônio Duarte Ferro. RA-XXVI /SOBRADINHO II: Renata Rodrigues Flores, Doraci
Alves Gomes de Nazareth, Raimundo Falcão de Farias Filho, José Wagner Batista Oliveira,
Darley Cesar de Jesus Cantilho, Dalvanis, Rosa de Souza Marques, Valdirar, Feliciano. RA-XXVII /JARDIM BOTÂNICO: Maria Alice dos Santos Mota, Jorlando Vilela, Ana Lourdes
de Castro Miranda, Viviane Martins Fidelis, Graça Melo Gomes .RA-XXVIII /ITAPOÃ: Augusto Daniel de Figueredo, Deliomar Lozeiro, Alessandra Gomes, Cristiane Pereira de Brito,
Maria do socorro Dias de Almeida. RA-XXIX/SIA: Edson da Silva Souza, Arquilene Mota de
Souza, Manoel Vieira da silva, André Luíz Almeida Pinto de Oliveira, Marcos Paulo da Silva
Barbosa, Marcus Vinicius de Oliveira, Emília Gonçalves dos Santos. RA-XXX / VICENTE
PIRES: Oneida Matos Gonçalves, Romerio de Oliveira Lima Junior, Luciana França Mendes
Carneiro, Maria Farias, Silmara Costa da Silva, Orlando Cardoso de Souza, Anderson Tyrka,
Glênio José da Silva. RA-XXXI /FERCAL: Diego Rodrigues Matos, Lincoln de Sena Moura,
Leonardo Lourenço dos Anjos, Rodrigo Silva Matos.
A confirmação do interesse deve ser feita pelo endereço eletrônico conselhoscidades@segeth.
df.gov.br, com a identificação do conselheiro, incluindo: Nome Completo, CPF, Endereço, Telefone e a Região Administrativa que representa. Possíveis dúvidas poderão ser sanadas pelo
telefone 3214 4067, com os Gerentes: Flávio Fernandes Resner e Lucas Fernandes de Azevedo.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (*)
Processo: 141.004.877/2013. Interessado: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HAWAII. Assunto:
Ratificação de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do art. 2º da Portaria nº 11/2010 – SEG
e do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/1993, para assegurar a eficácia legal da concessão direta, por
inexigibilidade de licitação, com fundamento no caput do art. 25 da Lei Federal nº 8.666/1993
e Parecer nº 062/2015-ASTEC/RA-I, de 20.03.2015, para concessão de uso de área pública, em
avanço de espaço aéreo, no imóvel situado no SHCN SQ 216, Bloco A, conforme justificativa
constante no processo em referência. Brasília/ DF, 26 de março de 2015. Igor Danin Tokarski –
Administrador Regional – Interino.
_____________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº
70, de 10 de abril de 2015, página 58.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 001/2014, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 02/2002
PROCESSO: 136.000.370/2014, PARTES: Distrito Federal/RA VIII x FUNAP – Fundação de
Amparo ao Preso Trabalhador; OBJETO: Prestação de serviços de manutenção de áreas ajardinadas no âmbito da Administração Regional do Núcleo Bandeirante. PRAZO: A contar da data
da sua assinatura, conforme Parecer nº 1130/2012-PROCAD/PGDF; VALOR: O valor total do
contrato é de R$ 295.765,20 (duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais
e vinte centavos); DESPESA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária,
Unidade Orçamentária: 09110, Programa de Trabalho: 04.421.6222.2426.8459, Natureza da
despesa: 3.3.90.39, Fonte de Recursos: 100, Nota de Empenho nº 001/2014; VIGÊNCIA: o presente contrato terá vigência de 24/03/2015 a 24/03/2016; SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal/
RAVIII, ROOSEVELT VILELA PIRES, na qualidade de Administrador Regional - Interino e
pela FUNAP, FRANCISCA AIRES DE LIMA LEITE, Diretora Executiva.
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SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
HUMANO E SOCIAL
EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO: 380.004.394/2014. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°
05/2015. Decorrente de dispensa de licitação com base no Inciso IV, art. 24, e demais
disposições da Lei n° 8.666/93. PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL/SEDHS e
a empresa O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ n° 01.646.611/0001-74. OBJETO: O Contrato tem por objeto
a contratação temporária e emergencial de empresa especializada na prestação de serviços continuados de gestão de Restaurante Comunitário com a prestação de serviços de
preparo, fornecimento e distribuição de alimentação (almoço), adequada e saudável, no
horário compreendido, preferencialmente, entre 11h e 14hs, de segunda-feira a sábado,
no Restaurante Comunitário do Itapoã, conforme Termo de Referência de fls. 426/474,
Proposta de f. 412/413 e demais disposições da Lei nº 8.666/93, que passam a integrar o
presente Termo. DO VALOR: O valor total estimado do Contrato é de R$ 1.973.400,00
(hum milhão novecentos e setenta e três mil e quatrocentos reais), a qual será atendida à
conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária
Anual, bem como à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 1) I – Unidade Orçamentária: 17.101 – SEDHS/DF; II – Programa de Trabalho: 08.306.6227.4175-0001 – Fornecimento de Refeições nos Restaurante Comunitário
- DF ; III – Natureza da Despesa: 33.90.39 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
IV – Fonte de Recursos: 100; V – Valor: R$ R$ 1.640.496,00 (hum milhão seiscentos e
quarenta mil quatrocentos e noventa e seis reais); 2) I – Unidade Orçamentária: 17.101
– SEDHS/DF; II – Programa de Trabalho: 08.306.6227.4175-0001 – Fornecimento de
Refeições nos Restaurante Comunitário - DF ; III – Natureza da Despesa: 33.90.39 –
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; IV – Fonte de Recursos: 100; V – Valor: R$
332.904,00 (trezentos e trinta e dois mil novecentos e quatro reais). O empenho inicial
é de R$ 1.973.400,00 (um milhão novecentos e setenta e três mil e quatrocentos reais),
conforme Nota de Empenho nº 2015NE00020, emitida em 08/04/2015, sob o evento nº
400091, na modalidade Estimativo. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência
de 180 (cento e oitenta) dias, contados da sua assinatura, tendo em vista sua natureza
emergencial, ressalvada a possibilidade de rescisão contratual, no caso de conclusão do
procedimento licitatório referente ao processo n° 380.004.286/2014. DO FORO: Fica
eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
cumprimento do presente Contrato. DA ASSINATURA: 08/04/2015. SIGNATÁRIOS:
Pelo Distrito Federal, MARCOS RIBEIRO COELHO, Secretário de Estado, e pela
Contratada, VALTAIR GARCIA GODOIS, Gerente Comercial.

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2015.
PROCESSO: 510.000.238/2015. PARTES: O Distrito Federal, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO e a empresa PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA
- EPP. Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de água mineral, tipo de mesa,
sem gás, composição normal provenientes de fontes naturais ou de fontes artificialmente
captadas que preencham tão somente as condições de portabilidade para região. Valor:
O valor total estimado do Contrato é de R$ 4.390,00 (quatro mil trezentos e noventa
reais). Vigência: O prazo de vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, a contar da
data de sua assinatura, permitida a prorrogação na forma da lei vigente. Pelo Distrito
Federal, Jaime de Araújo Goes Recena Grassi, na qualidade de Secretário de Estado de
Turismo; pela Contratada, Jales Daniel Alves, na qualidade de Sócio.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2015,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002.
PROCESSO: 150.000333/2015. CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes: O DISTRITO
FEDERAL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, inscrita no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica sob o n.º 03.658.028/0001-09, com sede no Setor Cultural
Norte, Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, representada por LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, na qualidade de Secretário de Estado de Cultura, conforme
delegação de competência outorgada pelo Senhor Governador, através do Decreto de 01
de janeiro de 2015, doravante denominada simplesmente SECRETARIA, e a Empresa
RCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.-ME, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa
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Jurídica sob o n.º08.829.177/0001-07, com sede na SCS Quadra 01, Bloco B, Sala 1308,
Ed. Maristela, Asa Sul, Brasília/DF, neste ato representada por CARLA DE SOUSA
CARVALHO, portador(a) do RG nº 2.052.669-SSP/DF e do CPF nº704.808.851-68, na
qualidade de representante legal. CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objeto: O Contrato tem
por objeto o registro de preços visando à contratação, sob demanda, de empresa para
Prestação de Serviços de Locação de SISTEMA INTEGRADO DE EQUIPAMENTO
MÓVEL, COBERTURA DE TENDA TIPO PIRAMIDAL 6x6 SEM CALHA, BANHEIRO
QUÍMICO MODELO STANDART E BANHEIRO QUÍMICO PARA PORTADORES DE
NECESSIDADES ESPECIAIS, para promoção e execução de eventos em todo o Distrito
Federal, realizados e/ou apoiados pela Secretaria de Estado de Cultura – SECULT-DF,
(arts. 6°, IX , e 40, I, da Lei n° 8.666/93), conforme especificações e condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº08/2014-PREGÃO/SECULT e seus Anexos,
da Proposta de Preços, da Ata de Registro de Preços nº 01/2014, na Lei nº 10.520, de
17/07/2002, bem como a Lei n° 8.666, de 21/06/1993, subsidiariamente. Projeto: BRASÍLIA 55 – FAZ A FESTA – a ser realizado nas datas 10/04/2015, na Praça dos Três
Poderes; 16/04/2015, na Esplanada dos Ministérios; 17, 18 e 19/04/2015, na Praça do
Conjunto Cultural da República; 19/04/2015, no Estacionamento Ana Lídia – Parque da
Cidade; 20/04/2015, no Estacionamento Ana Lídia – Parque da Cidade; dia 21/04/2015,
na Esplanada dos Ministérios, em Brasília – Distrito Federal. CLÁUSULA QUINTA DO VALOR: 5.1 – 5.1 – O valor do contrato é estimado em R$ 129.600,00 (CENTO E
VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS), devendo a importância de R$ 129.600,00
(CENTO E VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS) ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 5.442,
de 30/12/2014, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a
serem alocadas no orçamento seguinte. CLÁUSULA SEXTA – Da Dotação Orçamentária: 6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade
Orçamentária: 16101; II – Programa de Trabalho: 13.392.6219.3678.0041; III – Natureza
de Despesa: 33.90.39; IV – Fonte de Recursos: 100; 6.2 – O empenho inicial é de R$
129.600,00 (CENTO E VINTE E NOVE MIL E SEISCENTOS REAIS), conforme nota
de empenho nº 202/2015, emitida em 07/04/2015, sob o evento n.º 400091, na modalidade estimativo. CLÁUSULA OITAVA – Do Prazo: O Contrato terá prazo de vigência
até 30/04/2015. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Do Executor: O Distrito Federal,
por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA designa como Executor para
o Contrato, Comissão Permanente de Acompanhamento e Fiscalização dos Eventos e
Convênios apoiados e/ou promovidos pela Secretaria de Estado de Cultura do Distrito
Federal – SeCult/DF – CPAFEC, nomeada conforme Portaria nº 12, de 20 de fevereiro
de 2014, publicado no DODF nº 40, de 21 de fevereiro de 2014, que desempenhará as
atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Da Publicação e do Registro: A eficácia do Contrato
fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na imprensa
oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento por esta Secretaria. DATA DA ASSINATURA:
10 de abril de 2015; SIGNATÁRIOS; DISTRITO FEDERAL: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, p/CONTRATADO: CARLA DE SOUSA CARVALHO.
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 06/2015.
PROCESSO: 150.000354/2015. O DISTRITO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA
DE ESTADO DE CULTURA e empresa ARTETUDE PRODUÇÃO DE EVENTOS E
ASSESSORIA DE MARKETING LTDA ME, CNPJ nº 06.118.979/0001-83, com sede
na SQS 107 Bloco A apt. 202 – Brasília – DF, representada pela senhora DANIELLE
ROCHA ATHAYDE, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1509449-SSP/DF e do CPF
nº 771.471.381-04 empresa ARTETUDE PRODUÇÃO DE EVENTOS E ASSESSORIA
DE MARKETING LTDA ME, CNPJ nº 06.118.979/0001-83, com sede na SQS 107 Bloco
A apt. 202 – Brasília – DF, representada pela senhora DANIELLE ROCHA ATHAYDE,
portador(a) da Carteira de Identidade nº 1509449-SSP/DF e do CPF nº 771.471.381-04.
Cláusula Terceira – Do Objeto: 3.1 - O presente Termo tem por objeto a Autorização de
Uso do (a) GALERIA ATHOS BULCÃO com área de 520 m², situado(a) no anexo ao
Teatro Nacional Claudio Santoro - TNCS, para realização da Exposição “BRASÍLIA
55 ANOS – DA UTOPIA A CAPITAL”. 3.2 - O prazo da autorização será no período
de 13 de abril a 10 de junho de 2015, Cláusula Quarta – Do prazo de vigência: data de
sua assinatura até o dia 10/06/2015. DATA DA ASSINATURA: 10 de abril de 2015.
SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS. Pela
Autorizatária: DANIELLE ROCHA ATHAYDE.
RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 150.002.894/2014. INTERESSADO: CAMILA GUERRA OLIVEIRA.
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO. Ratifico, nos termos
do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação
em favor de CAMILA GUERRA OLIVEIRA, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
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especificada na Nota de Empenho nº 00224/2015-FAC, para fazer face às despesas com
a concessão de Apoio Financeiro para o Projeto “PARA MAHAL”, apoiado pelo Fundo
de Apoio a Cultura - FAC. A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25,
da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo
acima citado. Por delegação de competência expressa na Portaria nº 07 de 26.02.2015,
publicada no DODF nº 46 de 06/03/2015, pág.: 23. Publique-se e encaminhe-se o presente
processo ao FAC/SEC para os demais procedimentos administrativos. Em 17 de abril de
2015. Luís Guilherme Almeida Reis - Secretário de Estado de Cultura.
PROCESSO: 150.002.850/2014. INTERESSADO: DANIEL MARTINS PITANGA. ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO. Ratifico, nos termos do
artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em
favor de DANIEL MARTINS PITANGA, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil
reais), especificada na Nota de Empenho nº 00225/2015-FAC, para fazer face às despesas
com a concessão de Apoio Financeiro para o Projeto “GRAVAÇÃO DO CD CANTOS
DE ENCONTRO”, apoiado pelo Fundo de Apoio a Cultura - FAC. A inexigibilidade
foi fundamentada no caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa
e a documentação constante no processo acima citado. Por delegação de competência
expressa na Portaria nº 07 de 26.02.2015, publicada no DODF nº 46 de 06/03/2015,
pág.: 23. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao FAC/SEC para os demais
procedimentos administrativos. Em 17 de abril de 2015. Luís Guilherme Almeida Reis
- Secretário de Estado de Cultura.
PROCESSO: 150.002.868/2014. INTERESSADO: EUDES DE CARVALHO BRAGA.
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO. Ratifico, nos termos
do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação
em favor de EUDES DE CARVALHO BRAGA, no valor de R$ 34.925,00 (trinta e quatro
mil, novecentos e vinte e cinco reais), especificada na Nota de Empenho nº 00226/2015FAC, para fazer face às despesas com a concessão de Apoio Financeiro para o Projeto
“CD AUTORAL INSTRUMENTAL”, apoiado pelo Fundo de Apoio a Cultura - FAC.
A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, tendo em
vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado. Por delegação
de competência expressa na Portaria nº 07 de 26.02.2015, publicada no DODF nº 46
de 06/03/2015, pág.: 23. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao FAC/SEC
para os demais procedimentos administrativos. Em 17 de abril de 2015. Luís Guilherme
Almeida Reis - Secretário de Estado de Cultura.
PROCESSO: 150.002.899/2014. INTERESSADO: VITOR HUGO SILVA COSTA. ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO. Ratifico, nos termos
do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação
em favor de VITOR HUGO SILVA COSTA, no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil
reais), especificada na Nota de Empenho nº 00223/2015-FAC, para fazer face às despesas
com a concessão de Apoio Financeiro para o Projeto “CONTOS REUNIDOS”, apoiado
pelo Fundo de Apoio a Cultura - FAC. A inexigibilidade foi fundamentada no caput do
artigo 25, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante
no processo acima citado. Por delegação de competência expressa na Portaria nº 07 de
26.02.2015, publicada no DODF nº 46 de 06/03/2015, pág.: 23. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao FAC/SEC para os demais procedimentos administrativos. Em
17 de abril de 2015. Luís Guilherme Almeida Reis - Secretário de Estado de Cultura.
PROCESSO: 150.000.296/2015. INTERESSADO: RODRIGO SIQUEIRA FERREIRA.
ASSUNTO: INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO. Ratifico, nos termos
do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação
em favor de RODRIGO SIQUEIRA FERREIRA, no valor de R$ 1.395,11 (um mil,
trezentos e noventa e cinco reais e onze centavos), especificada na Nota de Empenho
nº 00222/2015-FAC, para fazer face às despesas com a concessão de Apoio Financeiro
para “AQUISIÇÃO DE PASSAGENS E DIARIAS”, apoiado pelo Fundo de Apoio a
Cultura - FAC. A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, da Lei 8.666/93,
tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado.
Por delegação de competência expressa na Portaria nº 07 de 26.02.2015, publicada no
DODF nº 46 de 06/03/2015, pág.: 23. Publique-se e encaminhe-se o presente processo
ao FAC/SEC para os demais procedimentos administrativos. Em 17 de abril de 2015.
Luís Guilherme Almeida Reis - Secretário de Estado de Cultura.
EXTRATO DO TERMO DE AJUSTE Nº 024/2015
PROCESSO: 150.002.831/2014; DAS PARTES: DF/SC/FAC X ALICE FÁTIMA MARTINS. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 024/2015; DO
OBJETO: O presente termo de ajuste tem por objeto o fomento à produção e montagem
mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “BREVIDADES” de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R$ 7.500,00 (sete mil, quinhentos reais) que serão
liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta
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no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria
do Programa de Trabalho - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 170; DA VIGÊNCIA:
O presente termo de ajuste entrará em vigência a partir da data de sua assinatura, com
duração de 730 (setecentos e trinta dias); DO EXECUTOR: COMISSÃO PERMANENTE
DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DO FAC, p/ cedente: LUIS GUILHERME ALMEIDA
REIS P/ Beneficiário: ALICE FÁTIMA MARTINS, Testemunhas: GILDÁSIO HENRIQUE SAMPAIO e JOSÉ RODRIGUES RAMOS FILHO.

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
CENTRO DE CÁLCULOS, EXECUÇÕES E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS
DIRETORIA DE SUPORTE ADMINISTRATIVO
PARCELAMENTO DE CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA Nº 36/2015.
Processo: 020.002.016/2015. Partes: DF/PG x ELISÂNGEL EVANGELISTA DA SILVA.
Objeto: O contrato tem por objeto a concessão de parcelamento de crédito de natureza
não tributária da Fazenda Pública do Distrito Federal, a título de honorários advocatícios,
conforme decisão constante no processo em referência. VALOR: R$ 16.498,08 (dezesseis
mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos), em 48 (quarenta e oito) parcelas
de R$ 343,71 (trezentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos). VIGÊNCIA: 48
(quarenta e oito) meses, contados da data da publicação. ASSINATURA: 16 de abril de
2015. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: ADAMIR DE AMORIM FIEL, na qualidade de
Procurador-Chefe do Centro de Cálculos, Execuções e Cumprimento de Sentenças/PG/DF e
pelo (a) signatário (a), ELISÂNGEL EVANGELISTA DA SILVA. Brasília – DF, 17/04/2015.
PARCELAMENTO DE CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA Nº 37/2015.
Processo: 271.001.585/2013. Partes: DF/PG x LARISSA BEATRICE GRANCIERO
BARBOSA. Objeto: O contrato tem por objeto a concessão de parcelamento de crédito de
natureza não tributária da Fazenda Pública do Distrito Federal, a título de ressarcimento,
conforme decisão constante no processo em referência. VALOR: R$ 14.987,52 (catorze
mi, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), em 60 (sessenta)
parcelas de R$ 249,79 (duzentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contados da data da publicação. ASSINATURA: 13
de abril de 2015. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: ADAMIR DE AMORIM FIEL,
na qualidade de Procurador-Chefe do Centro de Cálculos, Execuções e Cumprimento
de Sentenças/PG/DF e pelo (a) signatário (a), LARISSA BEATRICE GRANCIERO
BARBOSA. Brasília – DF, 17/04/2015.
PARCELAMENTO DE CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA Nº 41/2015.
Processo: 020.002.005/2015. Partes: DF/PG x CARLOS ALBERTO DA SILVA E CARVALHO. Objeto: O contrato tem por objeto a concessão de parcelamento de crédito de
natureza não tributária da Fazenda Pública do Distrito Federal, a título de honorários
advocatícios, conforme decisão constante no processo em referência. VALOR: R$
974,96 (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos), em 08 (oito)
parcelas de R$ 121,87 (cento e vinte e um reais e oitenta e sete centavos). VIGÊNCIA:
08 (oito) meses, contados da data da publicação. ASSINATURA: 16 de abril de 2015.
SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: ADAMIR DE AMORIM FIEL, na qualidade de
Procurador-Chefe do Centro de Cálculos, Execuções e Cumprimento de Sentenças/PG/
DF e pelo (a) signatário (a), CARLOS ALBERTO DA SILVA. Brasília – DF, 17/04/2015.

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2015.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL TORNA PÚBLICO que no
dia 04 de maio de 2015, às 09:00h, fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO – do tipo
Menor preço global, através do sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto:
Contratação de empresa para aquisição de refil (elemento filtrante de microfibra de
polipropileno de densidade graduada) compatível com purificador de água modelo FR
600 da marca IBBL, para atender as necessidades desta Defensoria Pública do Distrito
Federal – DPDF, conforme as especificações e condições estabelecidas no Edital e seus
Anexos. Valor Total Estimado: R$ 5.872,20 (cinco mil oitocentos e setenta e dois reais e
vinte centavos). Programa de Trabalho: 03.122.6009.8517.9632, Fonte: 100. Processo:
401.000.098/2015. Para retirada do Edital e seus anexos, o licitante deverá comparecer
portando PEN DRIVE para gravação, na sala 510, do Edifício Zarife – Setor Comercial
Sul, Quadra 04, Bloco A, Lote 22/24, 5º Andar, Asa Sul, Brasília - DF, no horário de 9h
às 11h e 30min e de 14h às 17h e 30 min. Caso a retirada do Edital seja online estará
disponível através do sítio: www.defensoria.df.gov.br. Brasília, 17 de abril de 2015.
CAROLINE HORTMANN S. MORAIS
Pregoeira
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INEDITORIAIS
LOOK IN DOOR - PLACAS DE SINALIZAÇÃO S/A
Endereço: SIG/Sul, QD 02, N°340, Bloco 02, Térreo, Sala 214 Brasília/DF, CEP: 70.610-901 CNPJ/MF 06.294.612/0001-10
Demonstrações contábeis do Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2.014

Senhores Acionistas,
Atendendo às disposições legais e estatutárias, a administração da LOOK IN DOOR - PLACAS DE SINALIZAÇÃO S/A submete à apreciação dos senhores as Demonstrações
Contábeis da Companhia relativa ao exercício encerrado em 31/12/2014.
1- CONTEXTO OPERACIONAL
LOOK IN DOOR - PLACAS DE SINALIZAÇÃO S/A (“Look InDoor”) é uma empresa domiciliada no Brasil, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado,
localizada no SIG/Sul, Quadra 02, Lote 340, parte, Bloco 02, Térreo, Sala 214 – CEP: 70.610-901 – Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.294.612/0001-10, tendo como
principais atividades: a prestação de serviços de veiculação de publicidade através de locação de engenhos publicitários, quais sejam: monitores de LCD e Plasma e painéis fixos para
exibição de propaganda ao público.
2- BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis estão expressas em Reais (sem centavos) e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância às disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), alterada pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, e aos Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC,
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e os
Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
BALANÇO PATRIMONIAL
Descrição
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
(BR GAAP)
(IRFS e BR GAAP)
ATIVO
(BR GAAP)
(IRFS e BR GAAP)
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
CIRCULANTE
Receita Operacional Líq.
6.597.439
7.369.662
16.420.323
7.863.698
Caixa e Equival. de Caixa
328.394
125.765
374.317
135.620 Custo das Vendas
(4.540.211) (3.448.546)
(6.482.891) (3.480.926)
Clientes
2.605.077 3.249.506
8.632.880
3.746.430 LUCRO OPERAC. BRUTO
2.057.228
3.921.116
9.937.432
4.382.772
Impostos a Recuperar
168.869
49.902
178.908
49.902 Receitas (Despesas) Operac.
Despesas Antecipadas
32.152
15.486
32.152
15.486
Comerciais
(2.766.705) (1.629.209)
(3.962.199) (1.755.178)
Administrativas
(772.630) (1.120.166)
(1.258.367) (1.120.166)
261.217
261.217
Caução Contratual
Equivalência Patrimonial
2.824.011
16.191
Outros créditos
12.695
30.337
12.695
30.337
Outras Resultados Operac.
2.759
(314.046)
(10.962)
(314.046)
3.147.187 3.732.213
9.230.952
4.238.992
(712.565) (3.047.230)
(5.231.528) (3.189.390)
NÃO-CIRCULANTE
REALIZÁV. LONGO PRAZO
RESULTADO
1.344.663
873.886
4.705.904
1.193.382
Partes Relacionadas
29.258
- OPERACIONAL
Antecipação de Dividendos
389.113
- Resultado Financeiro
Adiant. p/Futuro Aum.de
Receitas Financeiras
42.607
71.015
54.726
71.015
210.263
Capital
Despesas Financeiras
(713.587)
(608.699)
(879.043)
(608.869)
210.263
29.258
389.113
(670.980)
(537.684)
(824.317)
(537.854)
INVESTIMENTOS
4.220.202
25.191
IMOBILIZADO, LÍQUIDO
2.052.668 2.162.122
4.103.503
2.162.122
673.683
336.202
3.881.587
655.528
10.700
- Lucro do Exercício Antes
INTANGÍVEL, LÍQUIDO
6.483.133 2.216.571
4.503.316
2.162.122 dos Tributos
TOTAL DO ATIVO
9.630.320 5.948.784
13.734.268
6.401.114
Imposto de Renda e Contr.
(77.763)
Controladora
Consolidado
(66.072)
(1.092.921)
Social-Corrente
PASSIVO
(BR GAAP)
(IRFS e BR GAAP)
Lucro do Exercício Antes
673.683
270.130
2.788.666
577.765
2014
2013
2014
2013
das Participações
CIRCULANTE
Empréstimos e
Participações Acionistas
1.625.733 1.397.865
1.832.382
1.397.865
(307.635)
Financiamentos
(2.114.983)
Minoritários
Fornecedores
246.497
304.144
1.621.543
430.113 Lucro Líquido do Exercício
673.683
270.130
673.683
270.130
Remun. e Encargos Sociais
742.288
248.267
742.288
248.267
Parcelamentos de Tributos
111.922
16.503
111.922
16.503
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Obrigações Fiscais
41.421
74.729
1.077.945
92.455
Total Patr.
Particip.
Total Patr.
2.767.861 2.041.508
5.386.080
2.185.203
Descrição
Capital
Prejuízos
Líquido
Não
Líq.
NÃO-CIRCULANTE
Social
Acumulados
Controladora
Control.
Consolid.
EXÍGÍVEL LONGO PRAZO
Saldos em 31
Empréstimos e
829.427
738.812
829.427
738.812
de Dezembro
Financiamentos
4.000.000 (3.645.947)
354.053
354.053
de 2012
418.283
Parcelamentos de Tributos
418.283
Partes Relacionadas
3.830.883 2.058.281
2.890.844
2.058.281
Lucro do
270.130
270.130
Outras Obrigações
486.000
486.000
486.000
486.000
270.130
Exercício
Participação de
5.564.593 3.283.093
4.624.554
3.283.093
NãoPATRIMÔNIO LÍQUIDO
308.635
308.635
Controladores
Capital Social
4.000.000 4.000.000
4.000.000
4.000.000
Saldos em 31
(2.702.134) (3.375.817)
(2.702.134) (3.375.817)
Prejuízos Acumulados
de Dezembro
4.000.000 (3.375.817)
624.183
308.635
932.818
de 2013
1.297.866
624.183
624.183
1.297.866
Lucro do
Particip. de Não2.425.768
308.635
673.683
673.683
673.683
Exercício
Controladores
Participação
de
Total do Patrimônio
1.297.866
624.183
3.723.634
932.818
NãoLíquido
2.117.133
2.117.133
Controladores
TOTAL DO PASSIVO
9.630.320
5.948.784
13.734.268
6.401.114
Saldos em 31
de Dezembro
4.000.000 (2.702.134)
1.297.866 2.425.768
3.723.634
de 2014
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SINDICATO DOS INSTRUTORES E EMPREGADOS EM AUTO
ESCOLA E MOTO ESCOLA E CFC-A, B E AB DO DISTRITO
FEDERAL-SIEAME/DF

LOOK IN DOOR - PLACAS DE SINALIZAÇÃO S/A
Endereço: SIG/Sul, QD 02, N°340, Bloco 02, Térreo, Sala 214 Brasília/DF,
CEP: 70.610-901 CNPJ/MF 06.294.612/0001-10
Demonstrações contábeis do Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2.014
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Controladora
Consolidado
(BR GAAP)
(IRFS e BR GAAP)
Descrição
2014
2013
2014
2013
A - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro Líquido Do Exercício
673.683
270.130
673.683
270.130
Ajuste de Receita / Despesa que não afetam o Caixa:
Depreciação e Amortização
814.046
640.603
1.137.568
640.603
(2.824.011) (16.191)
Equivalência Patrimonial
Subtotal ajuste ao lucro
(1.336.282)
894.542
1.811.251
910.733
Variações nos Ativos e Passivos
(Aumento) Redução em Contas a
644.429 (766.030)
(4.886.450) (766.030)
Receber
(Aumento) Redução em Outros
(67.037)
342.467
(255.926)
342.467
Ativos
577.392 (423.563)
(5.142.376) (423.563)
=> Variação dos Ativos
Aumento (Redução) em
Fornecedores
Aumento em Remunerações e
Encargos
Aumento (Redução) em
Parcelamento de Tributos
Aumento (Redução) em
Obrigações Fiscais
=> Variação dos Passivos
Caixa gerado (consumido) nas
atividades operacionais

(57.647) (126.753)

1.191.430

(126.753)

-

494.021

-

513.702 (237.253)

513.702

(237.253)

(33.308)

53.713

985.490

53.713

916.768 (310.293)

3.184.643

(310.293)

157.878

(146.482)

176.877

494.021

160.686

B - FLUXO DE CAIXA - ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aumento Investimentos
(1.371.000)
(9.000)
(704.592) (627.183)
(961.816)
Aquisições do Ativo Imobilizado
Aquisições do Ativo Intangível
(10.700)
Caixa consumido nas
(2.075.592) (636.183)
(972.516)
atividades de investimentos

(627.183)
(627.183)

C- FLUXO DE CAIXA - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Movimentação líquida de
318.483 (691.197)
525.132 (706.533)
Empréstimos
Movimentação líquida de Partes
1.801.860 1.190.547
832.563 1.190.547
Relacionadas
Caixa gerado pelas atividades
2.120.343
499.350
1.357.695
84.014
de financiamentos
AUMENTO DE CAIXA E
EQUIVALENTES A CAIXA
CAIXA E EQUIVAL. A CAIXA
Saldo inicial
Saldo final
Variação no exercício

202.629

23.853

238.697

33.708

125.765
328.394
202.629

101.912
125.765
23.853

135.620
374.317
238.697

01.912
35.620
3.708

NOTA : As demonstrações contábeis referente ao exercício findo em 31 de dezembro de
2014 foram auditadas pela Baker Tilly Brasil Auditores Independentes.
As Demonstrações Contábeis da Companhia estão publicadas no Jornal Correio Braziliense
na data de 06/04/2015.
Diretores Estatutários
Evaristo de Oliveira
Leonardo Guilherme Moisés
Rodrigo de Almeida Martins
DAR-429/2015.

Contador
José Francisco Viana de Sousa
CRC - DF n° 8491/O-2
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ASSEMBLEIA GERAL
CONVOCA, na forma do Estatuto, a categoria do SIEAME-DF., para Assembléia Geral
Extraordinária-AGE, a realizar-se no dia 23/04/2015, às 19:00h em 1ª convocação com numero
estabelecido pelo Estatuto, e em 2ª convocação às 19h30min com qualquer número, a ser realizada na ÁREA DE TREINAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTE NILSON NELSON, com a
seguinte pauta: a) Avaliação da contraproposta apresentada pelo sindicato patronal do percentual
de reajuste; b) apresentação da prestação de contas de 2013/2014 para aprovação. Brasília-DF,
17/04/2015 – Antonio de Sá Viana. Presidente.
DAR-432/2015.

LATICÍNIOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
RENOVAÇÃO
Torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recurso Hídricos do distrito
Federal – Brasília Ambiental – IBRAM, a Licença de Operação a título de Renovação da Licença
de Operação n° 050/ 2011, para atividade de laticínio e derivados na chácara 15, Núcleo Rural
Monjolo, Recanto das Emas, DF, processo nº 190.000.395/2006. Foi determinada a elaboração de
Estudo Ambiental. Claudia Franciane Pereira Toledo, Médica Veterinária, Responsável Técnica.
DAR-433/2015.

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE
CARNE FRESCA EM GERAL E SEUS SIMILARES
NO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE CARNE FRESCA
EM GERAL E SEUS SIMILARES NO DISTRITO FEDERAL – SECOMCAR/DF, no gozo de
suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os empregados da categoria para participar
da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia, 24/04/2015, às 09:00 horas em 1ª
convocação, com um terço dos empregados, ou em 2ª convocação , às 10:00 horas, na sede do
sindicato, localizado no SCS QD 06 ED. JOSE SEVERO 2º ANDAR SALA 211 com qualquer
número de presentes, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Elaboração e discussão
da pauta de reivindicação a ser apresentada a Categoria Econômica; b) concessão de amplos
poderes à Diretoria do Sindicato SECOMCAR/DF para estabelecer negociação junto ao sindicato patronal, celebrar Convenções Coletivas de Trabalho e Acordos Coletivos com vigência
a partir de 01/05/2015; c) Autorizar a instauração de Dissídios Coletivos, no caso de fracasso
nas negociações coletivas, bem como a celebrações de acordo nos autos deste; d) Discussão e
deliberação sobre estabelecimento de Contribuição Assistencial e ou confederativa para toda a
categoria, associados ou não ao sindicato; e) Assuntos Gerais. Telefone: 3226-4717 Brasília-DF,
17 de abril de 2015. EVANDRO DE PAULA - Presidente.
DAR-434/2015.

SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL E A ASSOCIAÇÃO DOS
PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL convocam os Procuradores do Distrito Federal,
Procuradores de Assistência Judiciária do Distrito Federal, ativos, inativos, sindicalizados ou
não, associados ou não, a comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL. A Assembleia Geral tem o
objetivo de deliberar sobre: 1.Definição de critérios para distribuição dos honorários advocatícios. Esta ocorrerá no dia 28/04/2015 (terça-feira), às 15h, na sede do Sindicato - SRTVN 702
Edifício Brasília Radio Center, Sala 3001/3118 Ala B, Asa Norte - Brasília/DF. Brasília/DF, 17
de abril de 2015. Ney Natal de Andrade Coelho, Presidente SINDPROC e Fábio Capell Farias
Silva, Presidente – em exercício, APDF.
DAR-435/2015.
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D.A. LOGÍSTICA S.A.
CNPJ 00.001.164/0001-33
SCIA QD 08 CJ 08 LT 04 Cidade Estrutural-DF CEP 71.250-710

Demonstrações Contábeis do Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2.014

Senhores Acionistas,
Atendendo às disposições legais e estatutárias, a administração da D.A. Logística S.A. submete à apreciação dos senhores as Demonstrações Contábeis da Companhia referentes
ao ano de 2014.
CONTEXTO OPERACIONAL
D.A. Logística S.A. é uma empresa domiciliada no Brasil, integrante do Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados, constituída sob a forma de sociedade anônima
de capital fechado, localizada no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento, Quadra 08, Conjunto 08, Lote 04, CEP: 71.250-710, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
00.001.164/0001-33, tendo como principais atividades: a prestação de serviços publicitários em geral, abrangendo todos os tipos de propaganda, consistentes na edição, produção,
inserção e ou veiculação de publicidade nos meios de comunicação, jornais, rádios e televisão, livros, folhetos, tabloides, encartes e, ainda corretagem e intermediação de negócios;
representação comercial; produção, promoção e exploração, inclusive através de locações ou sub-locações de shows, concursos, reportagens jornalísticas, fotográficas, eventos esportivos
profissionais, amadores e educacionais, artísticos e culturais; pesquisas de mercado e de opinião pública, por conta própria ou de terceiros; consultoria e assessoria jornalística a empresas
privadas ou órgãos governamentais; prestação de serviços de telemarketing realizado por central de atendimento telefônico (call center); prestação de serviços gráficos, impressão de
jornais, revistas, tabloides; serviços de transporte, distribuição e comercialização de cargas, jornais, revistas, livros e outras publicações; serviços de recepção, portaria, vigilância
desarmada, conservação e manutenção, podendo para tanto contratar profissionais legalmente habilitados, que se tornarem necessários a consecução de seus objetivos.
BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis estão expressas em Reais, sem centavos, e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância às disposições
contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6404/76) nas alterações trazidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09 e os Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Clientes
Impostos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Outros créditos
NÃO-CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Partes Relacionadas
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos
Outros créditos
INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO, LÍQUIDO
INTANGÍVEL, LÍQUIDO
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos
Fornecedores
Remuneração e Encargos Sociais
Parcelamentos de Contribuições
Obrigações Fiscais
Dividendos a Pagar
NÃO-CIRCULANTE
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e Financiamentos
Parcelamentos de Contribuições
Partes Relacionadas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reserva de Capital
Reserva Legal
Reserva de Lucros a Realizar
Prejuízos Acumulados
TOTAL DO PASSIVO

Controladora
(BR GAAP)
2014
2013
267.457
20.140
2.369.147
11.698
25.860
2.694.302

285.311
64.473
2.303.112
22.541
22.707
2.698.144

1.799.641
2.252.628
66.182
161.617
49.059
48.559
1.914.882
2.462.804
1.059.210
1.060.065
5.924.228
6.693.376
29.782
46.899
8.928.102
10.263.144
11.622.404
12.961.288
Controladora
(BR GAAP)
2014
2013
1.377.630
382.564
375.023
276.874
77.522
3.294
2.492.907

1.466.145
482.140
1.592.932
107.783
115.943
3.294
3.768.237

701.167
990.890
98.186
1.790.243

1.195.765
205.900
98.186
1.499.851

1.500.000
10
300.000
9.567.882
(4.028.638)
7.339.254
11.622.404

1.500.000
10
300.000
9.567.882
(3.674.692)
7.693.200
12.961.288

Controladora
(BR GAAP)
2014
2013

Descrição
Receita Operacional Líquida

1.625.961

8.094.948

Custo das Vendas
LUCRO OPERACIONAL BRUTO

(911.748)
714.213

(10.416.823)
(2.321.875)

Receitas (Despesas) Operacionais
Administrativas
Outros Resultados Operacionais

(394.469)
(14.090)

(984.621)
42.329

(408.559)

(942.292)

305.654

(3.264.167)

10.414
(670.014)
(659.600)

23.993
(434.518)
(410.525)

(353.946)

(3.674.692)

(353.946)

(3.674.692)

RESULTADO OPERACIONAL
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras

Resultado do Exercício Antes dos Tributos
Resultado Líquido do Exercício

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Descrição
Saldos em 31
de Dezembro
de 2012
Resultado do
Exercício
Saldos em 31
de Dezembro
de 2013
Resultado do
Exercício
Saldos em 31
de Dezembro
de 2014

Capital
Social

Reser.
Capital

1.500.000

10

Reserva
Legal

Reserva
de
Lucro

300.000 9.567.882

Prejuízos
Acumul.

Total
Patrimônio
Líquido

-

11.367.892

(3.674.692) (3.674.692)
1.500.000

1.500.000

10

10

300.000

9.567.88

300.000 9.567.882

(3.674.692)

7.693.200

(353.946)

(353.946)

(4.028.638)

7.339.254
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D.A. LOGÍSTICA S.A.
CNPJ 00.001.164/0001-33
SCIA QD 08 CJ 08 LT 04 Cidade Estrutural-DF CEP 71.250-710
Demonstrações Contábeis do Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2.014
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Controladora
(BR GAAP)
Descrição
2014
2013
A - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado Líquido do Exercício
(353.946) (3.674.692)
Ajustes de Receita/Despesas que não afetam o Caixa:
Depreciação e Amortização
479.964
472.178
Ganho líquido na alienação de ativo imobilizado
390.101
50.932
Subtotal ajuste ao lucro

516.119 (3.151.582)

Variações nos Ativos e Passivos
Redução em Contas a Receber
(Aumento) Redução em Outros Ativos
=> Variação dos Ativos
Aumento (Redução) em Fornecedores
Aumento (Redução) em Remunerações e Encargos
Aumento em Parcelamento de Contribuições
Redução em Outras Contas a Pagar
=> Variação dos Passivos
Caixa gerado (consumido) pelas atividades
operacionais

44.333
36.590

519.739
(215.157)

80.923

304.582

(99.576)
(1.217.909)
954.081
(38.421)

382.910
339.143
313.683
-

(401.825)

1.035.736

195.217 (1.811.264)

B - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Redução em Investimentos
Aquisições do Ativo Imobilizado

855
(83.800) (1.120.727)

Caixa consumido pelas atividades de
investimentos

(82.945) (1.120.727)

C- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Movimentação líquida de Empréstimos
Movimentação líquida de Partes Relacionadas

(583.114)
452.987

(144.378)
2.992.554

Caixa gerado (consumido) pelas atividades de
financiamentos

(130.126)

2.848.176

(17.854)

(83.815)

285.311
267.457
(17.854)

369.126
285.311
(83.815)

REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A
CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA
Saldo inicial
Saldo final
Variação no exercício

Diretores Estatutários
Evaristo de Oliveira
Leonardo Guilherme L. Moisés
Paulo César de Oliveira Marques
DAR-430/2015.

Contador Responsável
José Francisco Viana de Sousa
CRC-DF nº 8491/O-2
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SINDICATO DOS TRABALHADORES BOMBEIROS
PROFISSIONAIS DO DISTRITO
FEDERAL - SINDBOMBEIROS/DF
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDBOMBEIROS/DF - CNPJ: 07.316.380/0001-17, por seu Presidente, no uso de suas
atribuições legais e estatutárias, convoca todos os seus filiados em dias com suas obrigações,
para a Assembleia Geral, que será realizada no dia 23 de abril de 2015, ás 19h30 em primeira
chamada, com 51% dos associados e 20h30 em segunda chamada, com qualquer número dos
presentes, no endereço QR 378, Conjunto R, Área Especial nº 3, Itapoã, Brasília/DF, para deliberar única e exclusivamente sobre o disposto nos Arts. 21, “k”, 24, “e” e 45, §1º, alínea b, do
Estatuto Social da entidade, no tocante aos exercícios de 2012, 2013 e 2014. Brasília/DF, 17 de
abril de 2015. Marcondes Alves Barbosa, Presidente.
DAR-436/2015.

INESC – INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS
EDITAL DE SELEÇÃO Nº. 10/2015
CONVÊNIO Nº 07/2014.
PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA
RESULTADO FINAL
O INESC torna pública a relação do(a) candidato(a) selecionado(a) no Processo Seletivo para a
contratação de Estatístico(a) para ações de análises e diagnósticos de catadores(as) de materiais
recicláveis – Convênio no 007/2014 celebrado entre SEDESTxINESC que integra o Programa
Pró-Catador do Distrito Federal: integração e apoio às entidades parceiras das ações de Fomento
para a Organização e o Desenvolvimento de Cooperativas Atuantes com Resíduos Sólidos –
Convênio 774265/2012 celebrados entre SENAES/MTExSEDEST/GDF.
Candidato(a) Selecionado(a):
1.

RENATA CLARISSE CARLOS DE ANDRADE

OBSERVAÇÃO: A Equipe do Projeto Pró Catador irá entrar em contato com o candidato(a)
selecionado(a) para tratar da contratação e início das atividades.
Brasília/DF, 17 de abril de 2015
IARA PIETRICOVSKY DE OLIVEIRA/JOSÉ ANTÔNIO MORONI
Colegiado de Gestão
FILANTROPIA-60/2015.

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
CHAMAMENTO Nº 077/2015
PROCESSO: 2015.11.1627.00
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 27/04/2015 as 18:00 horas, estará recebendo, por
meio eletrônico, no site www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento n° 077/2015,
cujo objeto é aquisição de produtos para saúde padronizados (agulhas), por meio de Sistema
de Registro de Preço, visando atender as necessidades 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 N° 33.390/11. Brasília, 17 de Abril de 2015. Bruno
Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos, ICIPE/HCB.
ATO DE CANCELAMENTO
CHAMAMENTO Nº 054/2015
O Coordenador de Suprimentos do Hospital da Criança de Brasília José Alencar – HCB torna
público aos interessados, o cancelamento do processo nº 2015.11.1598.00, que originou o Chamamento n° 054/2015 publicado no DODF Nº 44, Pág. 28 em 04/03/2015, cujo objeto é aquisição
de produtos para a saúde (luvas) para atender a demanda do Hospital da Criança de Brasília
José Alencar - HCB. Este ato de cancelamento encontra respaldo no Art.6° do Decreto Distrital
33.390/11, bem como na Cláusula 20.8 do Ato de Chamamento e nos despachos exarados nos
autos do processo 2015.11.1598.00. Brasília, 17 de Abril de 2015. Bruno Monteiro da Rocha
Pitta Coordenação de Suprimentos ICIPE/HCB.
FILANTROPIA-61/2015.
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DIÁRIOS ASSOCIADOS PRESS S.A
CNPJ 00.605.329/0001-86
SIG Quadra 02 nº 340 – Parte, Bloco 1, Salas 1 e 2 CEP: 70.610-901
Demonstrações Contábeis do Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2.014

Senhores Acionistas,
Atendendo às disposições legais e estatutárias, a administração da Diários Associados Press S.A submete à apreciação dos senhores as Demonstrações Contábeis da Companhia
referentes ao ano de 2014.
CONTEXTO OPERACIONAL
Diários Associados Press S/A (“controladora” ou “Companhia”) é uma empresa integrante do Condomínio Acionário das Emissoras e Diários Associados, domiciliada no
Brasil, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado e que tem como principais atividades: a captação, produção, distribuição e comercialização de informação
multimídia, tais como fotografias, charges, ilustrações, infografias, textos e audiovisual, entre outros, bem como a venda de serviços noticiosos, pesquisas e reportagens, assessoria,
consultoria e capacitação técnica nas áreas de gestão da informação, organizacional, de negócios, de documentos, do conhecimento e de tecnologia da informação, e pesquisas de mercado
e de opinião pública. A sociedade tem sua sede localizada no Setor de Indústrias Gráficas, quadra 02, nº 340 - Parte, Bloco 1, Salas 1 e 2, CEP: 70.610-901, Brasília-DF.
BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis estão expressas em Reais e foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância às disposições contidas na
Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6404/76) nas alterações trazidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, nas regras e regulamentos emitidos pela "Comissão de Valores Mobiliários"
- CVM e os Pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis consolidadas foram
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os Pronunciamentos do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

ATIVO

BALANÇO PATRIMONIAL
Controladora
(BR GAAP)
2014
2013

CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes a Caixa
Aplicações Financeiras
Clientes
Impostos a Recuperar
Despesas Antecipadas
Outros créditos

Reapresentado

6.206
25.865
127.287
159.358

NÃO-CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Partes Relacionadas
2.479.365
Outros créditos
353.860
2.833.225

8.741
50.047
15.992
125.776
300
200.856

Consolidado
(IRFS e BR GAAP)
2014
2013

Reapresentado

334.600
2.630.942
296.156
32.152
12.695
3.306.545

134.507
50.047
3.265.497
175.678
15.486
291.854
3.933.069

2.644.591
353.860
2.998.451

614.731
214.123
828.854

632.352
3.860
636.212

INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO, LIQUIDO
INTANGÍVEL, LÍQUIDO

7.775.992
67.010
547.170
11.223.397

7.304.404
85.043
574.934
10.962.832

4.330.827
2.119.678
7.304.031
14.583.390

135.806
2.247.166
7.331.795
10.350.979

TOTAL DO ATIVO

11.382.755

11.163.688

17.889.935

14.284.048

PASSIVO
CIRCULANTE
Empréstimos e Financiamentos
Fornecedores
Remuner. e Encargos Sociais
Parcelamentos de Tributos
Obrigações Fiscais

Controladora
(BR GAAP)
2014
2013

Reapresentado

25.764
21.123
46.887

NÃO-CIRCULANTE
EXÍGÍVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos e Financiamentos
Parcelamentos de Tributos
Partes Relacionadas
15.764.510
Outras Obrigações
937.908
16.702.418
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
79.844
Reserva Capital
1
Prejuízos Acumulados
(5.446.395)
(5.366.550)
Part. de Não-Controladores
Total do Patrimônio Líquido (5.366.550)
TOTAL DO PASSIVO
11.382.755

3.989
174.121
2.922
181.032

Consolidado
(IRFS e BR GAAP)
2014
2013

Reapresentado

1.625.733
246.497
768.052
111.922
62.544
2.814.748

1.397.865
308.134
422.387
16.503
77.651
2.222.540

15.713.071
1.162.909
16.875.980

829.427
418.283
17.730.759
1.073.908
20.052.377

738.811
15.729.857
1.298.909
17.767.577

79.844
1
(5.973.169)
(5.893.324)
(5.893.324)
11.163.688

79.844
1
(5.446.395)
(5.366.550)
389.360
(4.977.190)
17.889.935

79.844
1
(5.973.169)
(5.893.324)
187.255
(5.706.069)
14.284.048

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO
Controladora
Consolidado
(BR GAAP)
(IRFS e BR GAAP)
Descrição
2014
2013
2014
2013
Receita Operacional
Líquida
Custo das Vendas

293.210

717.826

6.890.649

8.087.488

(207.465)

(966.699)

(4.747.676)

(4.415.246)

2.142.973

3.672.242

(2.766.705)
(802.634)

(1.629.209)
(1.142.198)

-

(325.276)

2.824.011

16.191

2.759

(1.442.620)

(742.569)
1.400.404

(4.523.112)
(850.870)

2.544
(246.240)
(243.696)

45.406
(716.931)
(671.525)

73.560
(854.940)
(781.380)

526.774 (1.779.361)

728.879

(1.632.250)

-

-

(66.072)

526.774 (1.779.361)

728.879

(1.698.322)

526.774 (1.779.361)

526.774

(1.779.361)

-

202.105

81.039

526.774 (1.779.361)

728.879

(1.698.322)

Resultado Operacional
85.745
(248.873)
Bruto
Receitas (Despesas) Operacionais
Comerciais
Administrativas
(30.004)
(22.032)
Estimativa para Perdas
Futuras
Equivalência
471.578
187.321
Patrimonial
Outras Resultados
- (1.452.081)
Operacionais
441.574 (1.286.792)
Resultado operacional
527.319 (1.535.665)
Resultado Financeiro
Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Resultado do Exercício
Antes dos Tributos

2.799
(3.344)
(545)

IR e Contr. Social
Resultado Líquido do
Exercício
Atribuível a:
Acionista da Companhia
Particip. de Acionista
não Controladores

-

-

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CONTROLADORA

Descrição
Saldos em 31 de Dezembro de 2012
Resultado do Exercício
Saldos em 31 de Dezembro de 2013
Resultado do Exercício
Saldos em 31 de Dezembro de 2014

Capital
Social

Reserva Lucros ou
Total
de
Prejuízos Patrimônio
Capital Acumulados
Líquido

79.844

1

79.844

1

79.844

1

(4.193.808)
(1.779.361)
(5.973.169)
526.774
(5.446.395)

(4.113.963)
(1.779.361)
(5.893.324)
526.774
(5.366.550)
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DIÁRIOS ASSOCIADOS PRESS S.A
CNPJ 00.605.329/0001-86
SIG Quadra 02 nº 340 – Parte, Bloco 1, Salas 1 e 2 CEP: 70.610-901
Demonstrações Contábeis do Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2.014
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Controladora
Consolidado
(BR GAAP)
(IRFS e BR GAAP)
Descrição
2014
2013
2014
2013
Reapresentado

Reapresentado

A - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado Do Exercício
Atribuído Aos Acionistas
526.774 (1.779.361)
728.879 (1.698.322)
Da Companhia
Ajustes de Receita/Despesa que não afetam o Caixa:
Depreciação e
45.797
46.949
859.843
687.553
Amortização
Equivalência Patrimonial
(471.578)
(187.321)
(2.824.011)
(16.191)
Subtotal ajuste ao
100.993 (1.919.733)
(1.235.289) (1.026.960)
lucro
Variações nos Ativos e Passivos
(Aumento) Redução em
(9.873)
20.718
634.556 (246.907)
Contas a Receber
(Aumento) Redução em
(360.239)
(18.201) (532.986)
48.836
Outros Ativos
=> Variação dos
38.963
(339.521)
616.355 (779.893)
Ativos
Redução em Fornecedores
(3.989)
(75.941)
(61.637) (202.694)
Aumento (Redução) em
513.702 (237.254)
Parcelamento de Impostos
Aumento (Redução) em
105.557 (1.353.923)
(355.157) (1.508.486)
Outras Contas a Pagar
=> Variação dos
(359.146) (1.584.427)
557.622 (1.793.871)
Passivos
Caixa consumido nas
(219.190) (3.843.681)
(61.312) (3.600.724)
atividades operacionais
B - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aumento de Investimentos
(10) (346.611)
(1.371.010)
(55.786)
Movimentação do Ativo
- 10.236.340
(704.592) 9.578.703
Imobilizado
Caixa gerado
(consumido) nas
(10)
9.889.729
(2.075.602)
9.522.917
atividades de
investimentos
C- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Movimentação líquida de
374.643
318.484
Empréstimos
Movimentação líquida de
216.665
(6.427.839)
2.018.523
Partes Relacionadas
Caixa gerado
(consumido) pelas
216.665
(6.053.196)
2.337.007
atividades de
financiamentos
Aumento (Redução) de
Caixa e Equivalentes A
(2.535)
Caixa
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA
Saldo inicial
8.741
Saldo final
6.206
Variação no exercício
(2.535)
Diretores Estatutários
Evaristo de Oliveira
Leonardo Guilherme L. Moisés
Paulo César Oliveira Marques
DAR-431/2015.

(664.971)
(5.153.553)
(5.818.524)

(7.148)

200.093

103.669

15.889
8.741
(7.148)

134.507
334.600
200.093

30.838
134.507
103.669

Contador
José Francisco Viana de Sousa
CRC-DF nº 8491/O-2
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BRASÍLIA EMPRESA DE SEGURANÇA S/A
CNPJ Nº 02.730.521/0001-20
BALANÇO PATRIMONIAL
encerrado em 31/12/2014
ATIVO

29.186.701,59

ATIVO CIRCULANTE
Disponível
Créditos Circulantes
Outros Créditos
Estoques
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado

24.917.083,93
3.216.505,91
19.730.738,56
1.483.582,79
486.256,67
4.269.617,66
1.892.853,13
269.292,80
2.107.471,73

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial totalizando
em seu ATIVO e PASSIVO R$ 29.186.701,59 (Vinte e nove milhões, cento
e oitenta e seis mil, setecentos e um reais e cinquenta e nove centavos).

PASSIVO

410.928,46

Obrigações Tributárias

784.673,07

Obrigações com Pessoal

8.583.884,12

Empréstimos e Financiamentos

3.442.032,30

Outros Débitos Circulantes

337.512,73

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

8.185.569,33

Obrigações Tributárias

7.305.221,03

Empréstimos e Financiamentos

880.348,30

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

7.442.101,58

Capital Social

7.000.000,00

Reservas de Capital

399.759,08

Prejuizos Acumulados

-957.657,50

Adiantamentos p/Aumento Capital

1.000.000,00

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
Prestação de Serviços
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Impostos Incidentes
Glosas
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
(-) CUSTO DA RECEITA
Custo dos Serviços Prestados
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
Pessoal
Material
Serviços de Terceiros
Depreciação
Tributos
(-) Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Resultado na Venda de Imobilizado
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO
Tributos s/lucro
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

91.220.461,62
91.220.461,62
9.428.346,37
7.887.371,16
1.540.975,21
81.792.115,25
64.833.292,02
64.833.292,02
16.958.823,23
14.059.543,41
2.775.000,22
438.698,64
5.196.335,91
305.152,86
1.036.451,82
-39.106,78
4.349.010,74
-2.000,00
2.899.279,82
1.975.873,27
923.406,55

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

VALOR - R$
923.406,55

305.152,86
1.228.559,41
-191.393,30
-241.286,80
-1.483.582,79
-1.669.583,22
-288.755,29
64.699,74
1.675.210,70
2.139.243,82
1.337,72
1.234.449,99
1.234.449,99
-31.089,49
-31.089,49
2.475.889,88
-1.391.677,66
2.000.000,00
1.862.269,47
-3.075.312,81
-215.641,41
1.544.408,68
-3.757.319,74
-557.383,59
645.976,91
2.570.529,00
3.216.505,91

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1 – HISTÓRICO DA SOCIEDADE - Brasília Empresa de Segurança
S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado, fundada em 17
de março de 1987, sob a denominação social de Brasília Empresa de
Segurança Ltda, cujo objetivo social está concentrado na prestação de
serviços especializados de segurança armada e desarmada e a outros
serviços atinentes à preservação de bens e valores. Estabelecida no SIA
SUL Quadra 06, Bloco A, Lotes nº 05/15, Térreo, – Brasília/DF. Seu
Capital Social é de R$ 7.000.000,00 (Sete milhões de reais) totalmente
integralizado em moeda corrente do país, dividido em 7.000.000
(Sete milhões) de ações de capital pertencentes aos acionistas:
GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES
S/A, MAURO CÉSAR ALVES LACERDA e EUGÊNIO CÉSAR
ALVES LACERDA.
1.1 – INCORPORAÇÃO SOCIETÁRIA - Em setembro de 2014
foi realizada a incorporação da empresa LEMA SEGURANÇA LTDA
inscrita no CNPJ nº 02.092.555/0001-36. A data base da incorporação
foi fixada em 30 de setembro de 2014, tomando-se por base o
balanço patrimonial encerrado naquela data, instrumento utilizado
para avaliação do patrimônio líquido da sociedade, considerado pelo
valor contábil, de acordo com o laudo de avaliação, firmado por três

DAR-437/2015.

13.559.030,68

Fornecedores

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Resultado do exercício
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO
ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Depreciação e Amortização
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS
MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS
Aumento em Contas a Receber
Aumento nos Estoques
Aumento em Outros Créditos Circulantes
Aumento no Realizável não Circulante
Redução em Fornecedores
Aumento em Obrigaçoes Tributárias
Aumento em Obrigações com Pessoal
Aumento em Obrigações Tributárias de Longo Prazo
Ajustes de Exercícios Anteriores
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS
Aquisição de Imobilizado
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTOS
Aumento em Empréstimos e Financiamentos Circulantes
R edução em Emprestimos e Financiamentos não Circulantes
Aumento de Capital Social por incorporação
Aumento das Reservas de Capital por incorporação
Absorção de Prejuizos acumulados por incorporação
Provisões IRPJ/CSLL diferidas
Reversão de Provisões
Distribuição de lucros
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTOS
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Levantado em 31/12/2014

29.186.701,59

PASSIVO CIRCULANTE
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Discriminação
Saldo em 31/12/2012
Adiant. p/futuro aumento Capital
Ajustes de Exercícios Anteriores
Lucro no Exercício
Constituição da Reserva Legal
Distribuição de lucros
Saldo em 31/12/2013
Constituição da Reserva Legal
Distribuição de lucros
Ajustes de Exercícios Anteriores
Lucro no período jan a set/2014
Saldo em 30/09/2014 - Incorporação
Aumento de capital por incorporação Lema
Distribuição de lucros
prejuizo no periodo out a dez/2014
reversão de provisoes
provisões irpj/csll
aumento de reservas por incorporação
aumento de prejuizos por incorporação
Saldo em 31/12/2014

Capital
5.000.000,00

Adiant. p/Futuro
Aumento Capital
0,00
1.000.000,00

5.000.000,00

5.000.000,00
2.000.000,00

1.000.000,00

7.000.000,00

1.000.000,00

peritos contadores, que integrou os documentos de incorporação. O
patrimônio da sociedade incorporada correspondeu ao valor total de R$
5.936.783,46 (cinco milhões, novecentos e trinta e seis mil, setecentos
e oitenta e três reais e quarenta e seis centavos) constituído de ativos e
passivos, apurados segundo o valor contábil, em 30/09/2014, que estão
elencados em anexo ao laudo de avaliação dos peritos contadores.
2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS As demonstrações contábeis estão elaboradas em conformidade com
as Normas Brasileiras de Contabilidade e com as normas aplicáveis da
legislação tributária vigente.
3 – DIRETRIZES CONTÁBEIS - a) – Apuração do Resultado
– O Resultado Econômico da sociedade está apurado obedecendo
ao princípio fundamental de contabilidade da competência; b) –
Empréstimos Concedidos – São constituídos por contratos de mútuo,
tendo como mutuários os seguintes:
MUTUÁRIOS
Mauro César Alves Lacerda
Eugênio César Alves Lacerda
TOTAL

1.000.000,00

SALDO ACUMULADO
2.075.562,61
985.961,37
3.061.523,98

c) - Ativo Imobilizado – É formado pelos bens destinados à
manutenção dos objetivos sociais da sociedade. Está avaliado pelo
preço de custo e depreciado pelo método linear, utilizando o limite
das taxas admitidas pela legislação vigente. d) – Passivo – O curto
prazo é constituído das obrigações com fornecedores e provisões para
encargos trabalhistas, previdenciários, tributários e empréstimos. O
longo prazo é constituído de outras obrigações tributárias e também de
empréstimos; e) - Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo –
São constituídos por contratos com Instituições Financeiras, conforme
tabelas abaixo:
BANCOS
VALOR R$
OBSERVAÇÕES
Banco BRB S/A
913.043,52 Empréstimo CCB
Banco BRB S/A
2.920,64 Conta Garantida
Banco Bradesco S/A
17.544,75 Conta Garantida
Banco Volkswagen
240.354,66 Financiamento Veículos
Banco Bradesco
506.283,95 Conta Garantida
Banco BRB
1.755.076,59 Empréstimo CCB
Banco Safra S/A
6.808,19 Conta Garantida
TOTAL
4.110.494,08

Reservas
de Capital
0,00

Reservas de
Lucros
779.089,27

202.570,47

-353.995,63
4.051.409,48
-202.570,47
-2.317.550,00
1.956.382,65

202.570,47
197.188,61

399.759,08

2.408.847,20
1.337,72
3.768.111,02
3.316.984,19

399.759,08

-1.370.000,00
-3.020.365,62
1.544.408,68
-215.641,41
1.862.269,47
-3.075.312,81
-957.657,50

Patrimônio
Líquido
5.779.089,27
1.000.000,00
-353.995,63
4.051.409,48
0,00
-2.317.550,00
8.158.953,12
197.188,61
-2.408.847,20
1.337,72
3.768.111,02
9.716.743,27
2.000.000,00
-1.370.000,00
-3.020.365,62
1.544.408,68
-215.641,41
1.862.269,47
-3.075.312,81
7.442.101,58

f) - Conta Corrente Financeira – Passivo – Refere-se à transferência
de numerários para sócios e empresas coligadas, tendo como mutuantes
as empresas abaixo:
MUTUANTES
Artec Par
TOTAL

SALDO ACUMULADO
337.512,73
337.512,73

g) - Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo – São
constituídos por contratos com Instituições Financeiras, conforme
tabelas abaixo:
BANCOS
BANCO BRB S/A
BANCO VOLKSWAGEN
TOTAL

VALOR R$
OBSERVAÇÕES
760.869,48 Empréstimo CCB
119.478,82 Financiamento de Veículos
880.348,30

h) - Outras Obrigações Tributárias REFIS– Refere-se aos débitos
inclusos no Programa Excepcional, totalizando o valor de R$
7.305.221,03 (Sete milhões, trezentos e cinco mil, duzentos e vinte e
um reais e três centavos); i) – Métodos de Tributação de Imposto
de Renda – A empresa está submetida ao método de tributação pelo
lucro real, com apuração mensal através de Balanço ou Balancete
de suspensão/redução. j) – Dividendos mínimos Obrigatórios –
Contabilizados na conta Reservas Especiais, dentro do Patrimônio Líquido,
de acordo com o § 4º do Art. 202 da Lei n º 6.404/76;
k) - Demonstração do Resultado do Exercício - contempla a
movimentação consolidada dos períodos antes da incorporação da empresa
LEMA SEGURANÇA LTDA, ou seja, de 01/01/2014 até 30/09/2014, bem
como a movimentação após incorporação de 01/10/2014 até 31/12/2014.
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BALANÇO PATRIMONIAL
encerrado em 31/12/2014

ATIVO

188.633.726,54

ATIVO CIRCULANTE

129.019.790,21

Disponivel

702.876,33

Créditos Circulantes

92.107.470,64

Estoques

36.209.443,24

ATIVO NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Investimentos

59.613.936,33
16.325.713,08
7.639.800,54

Imobilizado

12.469.422,71

Intangível

23.179.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial totalizando
em seu ATIVO e PASSIVO R$ 188.633.726,54 (Cento e oitenta e oito
milhões, seiscentos e trinta e três mil, setecentos e vinte e seis reais e
cinquenta e quatro centavos).

CONSTRUTORA ARTEC S/A
CNPJ Nº 00.086.165/0001-28

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações Tributárias
Obrigações com Pessoal
Empréstimos e Financiamentos
Adiantamentos de Clientes
Obrigações por Aportes em SCPs
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Obrigações Tributárias
Empréstimos e Financiamentos
Débitos c/Empresas Ligadas
Adiantamentos de Clientes
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Reservas de Capital
Ajustes de Avaliação Patrimonial
Reservas de Lucros

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO
FLUXO DE CAIXADASATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do período
1.413.865,46
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO
ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Depreciação e Amortização
6.491.650,92
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS
MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO
7.905.516,38
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS
Aumento no Conta a receber
-14.050.793,47
Aumento nos Estoques
-745.305,42
Redução nos Fornecedores
-5.732.089,00
Aumento em Obrigações Tributárias
2.181.359,47
Redução em Obrigações Trabahistas
-463.687,24
Ajustes de Exercícios Anteriores
465.919,42
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES
-18.344.596,24
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
-10.439.079,86
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS
Aquisição de Imobilizado
-5.033.761,06
Aumento em Participação societária
-12.471.323,21
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS
-17.505.084,27
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTOS
Redução em empréstimos e financiamentos de curto prazo
-7.347.753,72
Aumento em outros empréstimos de curto prazo
22.318,23
Aumento em Obrigações Tributárias Não Circulantes 2.778.897,38
Aumento em Obrigações por Aportes em SCPs
7.229.002,88
Aumento em empréstimos e financiamentos de longo prazo
4.755.478,91
Aumento em Débitos c/Empresas Ligadas
15.247.206,32
Aumento emAdiantamento de Clientes em contratos de longo prazo 4.131.010,16
Redução em interferências passivas de SCPs
-2.443.911,33
Distribuição de lucros
-915.000,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTOS
23.457.248,83
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES
-4.486.915,30
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO
5.189.791,63
SALDO NO FINAL DO PERÍODO
702.876,33
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1 – HISTÓRICO DA SOCIEDADE - Construtora Artec S/A. é uma
sociedade anônima de capital fechado, fundada em 16 de outubro
de 1969, sob a denominação social de Construtora Artec Ltda. cujo
objetivo social está concentrado na construção civil em geral e a matriz
está estabelecida no SIA/SUL Trecho 06, Bloco A, nº 05/15 - mezanino
Brasília/DF. Seu Capital Social é de R$ 23.169.000,00 (vinte e três
milhões, cento e sessenta e nove mil reais) totalmente integralizado, em
moeda corrente do país, dividido em 23.169.000 (vinte e três milhões,
cento e sessenta e nove mil) ações pertencentes aos sócios: GAMA
CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S/A e RCC
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
- As demonstrações financeiras estão elaboradas em conformidade com
as Normas Brasileiras de Contabilidade e com as normas aplicáveis da
legislação tributária vigente;
3 - DIRETRIZES CONTÁBEIS - a) Apuração do Resultado – O
Resultado Econômico da sociedade está apurado obedecendo ao

DAR-438/2015.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DO EXERCÍCIO - Levantado em 31/12/2014
188.633.726,54
40.911.664,28
22.468.290,43
4.395.896,16
2.395.869,91
4.400.286,67
22.318,23
7.229.002,88
53.360.230,92
3.995.414,62
24.592.478,03
16.382.333,45
8.390.004,82
94.361.831,34
23.169.000,00
807.517,77
42.275.025,25
28.110.288,32

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
Prestação de Serviços
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
Receitas de Participação em Consórcios
Resultados de Equivalência Patrimonial
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Impostos Incidentes
Glosas
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
(-) CUSTO DA RECEITA
Custo dos Serviços Prestados
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
Pessoal
Material
Serviços de Terceiros
Depreciação
Tributos
(-) Receitas Financeiras
Despesas Financeiras
Resultados de Equivalência Patrimonial
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
Lucro Líquido por ação

110.103.681,91
110.103.681,91
76.271.113,04
71.183.527,73
5.087.585,31
9.609.526,13
9.352.218,35
257.307,78
176.765.268,82
146.450.779,23
146.450.779,23
30.314.489,59
28.900.624,13
2.834.446,73
418.749,53
4.566.549,12
6.491.650,92
86.617,60
-125.229,52
11.812.738,67
2.815.101,08
1.413.865,46
1.413.865,46
R$ 0,06

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Discriminação
Saldo em 31/12/2012
Ajuste de Exercícios anteriores
Lucro no exercício
Constituição da Reserva Legal
Distribuição de lucros
Saldo em 31/12/2013
Ajuste de Exercícios anteriores
Lucro no exercício
Constituição da Reserva Legal
Reversão de provisão IRPJ/CSLL
Distribuição de lucros
Saldo em 31/12/2014

Capital
23.169.000,00

Reservas de
Capital
0,00

Bradesco
BIC Banco
BIC Banco
Banco Mercantil do Brasil
Banco Safra
BIC Banco
Caterpilar Financiamentos
total

Reservas de
Lucros
20.194.084,23
-4.314.552,81
14.736.489,79
-736.824,49
-2.663.000,00
27.216.196,72
-365.433,72
1.413.865,46
-70.693,28
831.353,14
-915.000,00
28.110.288,32

736.824,49
23.169.000,00

736.824,49

42.275.025,25

70.693,28
23.169.000,00

807.517,77

princípio fundamental de contabilidade da competência; b) Crédito
de Venda de Imóveis – Com saldo acumulado de R$ 13.710.800,00
este, compõe-se de R$ 9.500.000,00 que refere-se à venda de salas e
lojas comerciais contratadas com a empresa SIM – Indústria de Móveis
Ltda.( para construção e recebimentos futuros ) e R$ 4.210.800,00 que
refere-se a compra e venda de 1/3 da gleba de terras com 09 alqueires ou
43,56 hectares no lugar denominado FERCAL – Fazenda Sobradinho
– DF, para assentamento de unidades habitacionais com recebimento
futuro; c) Venda de Serviços a Receber – Compõe, o saldo desta
conta os créditos de faturamento e os relativos a direitos contingentes
em demanda judicial, conforme processo nº 1998.01.1.064925-8,
ARTEC/CAESB; no valor de R$ 1.028.332,8; .d) Almoxarifado
– O almoxarifado é formado por material de consumo e material de
construção; e) Imobilizado – O Ativo Imobilizado é formado pelos
bens destinados à manutenção dos objetivos sociais da sociedade
e está avaliado pelo preço de aquisição e depreciado pelo método
linear, utilizando o limite das taxas admitidas pela legislação tributária
vigente; f) Passivo – O Passivo da sociedade é de curto e longo prazo e é
constituído das obrigações com fornecedores e provisões para encargos
trabalhistas, previdenciários, tributários correntes, empréstimos e conta
corrente financeira;
g) Instituições Financeiras – Empréstimos constituídos junto aos
bancos conforme demonstração:
Bancos

Ajustes Aval
Patrim.
42.275.025,25

Valor R$
495.014,74
498.847,83
394.246,80
1.941.657,93
125.938,23
855.456,21
89.124,93
4.400.286,67

Observações
Conta Garantida
Conta Garantida
Conta Garantida
Conta Garantida
Conta Garantida
Empréstimo
CCB
Empréstimo
CCB

h) Débitos com Empresas Ligadas - Conta Corrente Financeira
- refere-se à débitos com partes relacionadas das coligadas: Brasília
Empresa de Segurança S/A R$ 6.586.060,42 Sanart Const. e Com. S/A
no valor de R$ 222.766,19; Eugênio César Alves Lacerda no valor de
R$ 877.013,50; Consult-brás Consultoria Técnica de Brasília Ltda no
valor de R$ 7.984.062,61; Lema Segurança Ltda R$ 32.952,17; Mauro

42.275.025,25

Patrimônio
Líquido
85.638.109,48
-4.314.552,81
14.736.489,79
0,00
-2.663.000,00
93.397.046,46
-365.433,72
1.413.865,46
0,00
831.353,14
-915.000,00
94.361.831,34

César Alves Lacerda R$ 86.266,53; Gama Consultoria Financeira e
Participações S/A R$ 32.669,27; e Explora Part. Em Tecnologia e Sist.
Informação Ltda R$ 341.646,92; i) Empréstimos e Financiamentos
à Longo Prazo – referem-se a Financiamentos e Arrendamento
Mercantil conforme demonstração:
Bancos
Banco Safra
Caixa Ecônomica Federal
Banco BRB
CEF - CCB
Total

Valor R$
41.250,00
852.350,46
20.129.596,15
3.450.000,00
24.473.196,61

Observações
Emprestimo CCB
Emprestimo CCB
Emprestimo CCB
Emprestimo CCB

j) Capital Social – O Capital Social é composto de 23.169.000 (vinte
e três milhões, cento e sessenta e

nove mil) ações totalizando R$

23.169.000,00 (vinte e três milhões, cento e sessenta e nove mil
reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, assim
distribuído:
Sócios Subscritos
Gama Consult. Financ.
e Participações S/A
RCC Empreendimentos
e Participações S/A
Total

Qtd. Ações

Valor Ações R$ Percentual

18.535.200

18.535.200,00

80,00%

4.633.800
23.169.000

4.633.800,00
23.169.000,00

20,00%
100,00%

k) Ajustes de Avaliação – Referem-se à reavaliação dos lotes 10,
20, 30, 40 e 50 do SGO/N Quadra 03, avaliação do terreno da área
reservada nº 03 do Setor Industrial do Gama/DF e reavaliação de
máquinas e veículos.
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