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Photon Participações S.A.
CNPJ/MF: 24.743.728/0001-71
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2016 (Em reais)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Balanço Patrimonial: Passivo
Notas
2016 Demonstração do Resultado
Notas
2016
Capital
Circulante
28.413 Despesas operacionais: Despesas gerais e administrativas 5 (28.613) (Passivo a Descoberto)
Capital
social a
Prejuízos
Contas a pagar
3 28.413 Prejuízo líquido do exercício
(28.613)
2016
Notas social integralizar acumulados
Total
Patrimônio líquido
(28.413) Demonstração do Resultado Abrangente
(28.613) Saldos em 31/12/2015
Capital social subscrito
4
500 Prejuízo líquido do exercício
- Capital social inicial
4
500
(300)
200
Capital Social a integralizar
4
(300) Outros resultados abrangentes
(28.613) Resultado do exercício
5
(28.613) (28.613)
Resultado do exercício
(28.613) Resultado abrangente do exercício
500
(300)
(28.613) (28.413)
Total do passivo e patrimônio líquido
- 4. Patrimônio líquido: 4.1. Capital social: O capital social em 31/12/2016 Saldos em 31/12/2016
é de R$500,00, composto por 500 ações ordinárias, normativas e sem valor Demonstração do Fluxo de Caixa
2016
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto operacional: A Photon Participações S.A. (“Sociedade”), nominal. Sendo que R$200,00 foram integralizados em moeda corrente e o Fluxo de caixa das atividades operacionais
é uma sociedade anônima de capital fechado integrante do Grupo Atlas restou R$300,00 a integralizar no prazo de 12 meses a contar do dia 6/05/2016. Prejuízo líquido do exercício
(28.613)
Renewable Energy (“Grupo”), com sede na cidade de São Paulo, Estado A composição dos cotistas da Sociedade em 31/12/2016 é como segue:
Ajuste para reconciliar o lucro (prejuízo) líquido com
2016
de São Paulo, na Rua São Tomé, 86, 8º andar, conjuntos 81, sala 1, Vila
o caixa gerado pelas atividades operacionais
250 Redução (aumento) nos ativos operacionais: Contas a pagar 28.413
Olímpia. A Sociedade foi constituída em 6/05/2016, com o objetivo de atuar Sueli de Fátima Ferretti
250 Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais
como uma holding para o Grupo no Brasil, tendo participação no capital de Cleber Faria Fernandes
(200)
500
outras sociedades empresariais ou não empresariais, como sócia, acionista Total do capital social
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
500
ou quotista, bem como a participação em empreendimentos comerciais e Capital social subscrito
Integralização de capital
500
(300)
industriais, seja no Brasil e/ou no exterior. Durante o exercício de 2016, a Capital social a integralizar
(300)
200 Integralização de capital
Sociedade esteve em período pré-operacional, sendo que não iniciou suas Capital social integralizado
200
operações. A Sociedade também não tem ativos, instrumentos ﬁnanceiros Cada ação corresponde a um voto nas deliberações sociais. Os sócios se Caixa líquido proveniente das atividades de ﬁnanciamento
e/ou empregados, e no ano de 2016 incorreu em despesas administrativas comprometem a integralizar o capital subscrito, em moeda corrente nacional, Em 15/05/2017, foi realizada Assembleia Geral Extraordinária, na qual foi
de manutenção da Sociedade. No ano de 2017, a Photon iniciou atividades em até 12 (doze) meses, a contar da data da constituição da Companhia. aprovado o aumento de capital social de R$15.150.500 para R$37.650.500,
tendo adquirido 100% de participação nas empresas SunEdison Brasil 4.2. Reserva legal: A reserva legal é constituída anualmente como desti- representando um aumento, portanto, de R$22.500.000, mediante a emissão
Desenvolvimento de Proj. e Ger. Energ. Ltda., Central Fotovoltaica Juazeiro nação de 5% do lucro líquido do exercício, e não poderá exceder a 20% do de 29.764.359 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, subscritas
Solar I SPE Ltda., Central Fotovoltaica Juazeiro Solar II SPE Ltda., Central capital social. A reserva legal tem por ﬁm assegurar a integridade do capital e integralizadas pela Brasil Solar Fundo de Investimento em Participações.
Fotovoltaica Juazeiro Solar III SPE Ltda., Central Fotovoltaica Juazeiro Solar social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar 25/05/2017: Empresas adquiridas: SunEdison Brasil Desenvolvimento de
IV SPE Ltda., Central Fotovoltaica São Pedro II Ltda. e Central Fotovoltaica o capital. Em 31/12/2016, a Sociedade não possuía saldo de reserva legal Proj. e Ger. Energ. Ltda., Central Fotovoltaica Juazeiro Solar I SPE Ltda.,
São Pedro IV Ltda. 2. Políticas contábeis: 2.1. Base para preparação e por apresentar prejuízos acumulados.
Central Fotovoltaica Juazeiro Solar II SPE Ltda., Central Fotovoltaica
2016 Juazeiro Solar III SPE Ltda., Central Fotovoltaica Juazeiro Solar IV SPE
apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações ﬁnan- 5. Despesas gerais e administrativas
5.621 Ltda. Valor de aquisição: USD3,068,080 equivalentes a BRL10.042.646 com
ceiras da Companhia para os exercícios ﬁndos em 31/12/2016 e 2015 foram Despesas com publicidade
420 base na taxa de conversão estabelecida no contrato de compra e venda de
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis Despesas com tradução
20.738 participações, sendo o valor de USD 800,000 destinado à constituição de
adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos, interpretações e Despesas com contabilidade
200 saldo de garantia (“Escrow”) depositado em conta conjunta perante o Banco
as orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Despesas com material de escritório
1.634 Citi, e com liberação e destinação regida pelo mesmo contrato de compra e
As demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas no curso normal dos negó- Despesas diversas
28.613 venda a ser liberado com base nos termos do contrato de compra e venda
cios. A Administração não identiﬁcou nenhuma incerteza relevante sobre a Total
capacidade da Companhia e da continuidade das atividades nos próximos 12 Durante o exercício de 2016, a Sociedade esteve em período pré- de participações e o contrato de garantia. 19/07/2017: Empresas adquiridas:
meses. Para atender às disposições societárias (CPC 26 (R1)), a Companhia operacional incorrendo em somente despesas administrativas para Central Fotovoltaica São Pedro II Ltda. e Central Fotovoltaica São Pedro IV
apresentou a demonstração do resultado abrangente em suas demonstra- manutenção da Sociedade. 6. Eventos subsequentes: Em 23/01/2017, foi Ltda. Valor de aquisição: USD3,000,000 equivalentes a BRL9.524.598 com
ções ﬁnanceiras. A Companhia não possui outros resultados abrangentes, realizada Assembleia Geral Extraordinária, na qual foi aprovado o aumento base na taxa de conversão estabelecida no contrato de compra e venda
além do resultado do exercício. A Administração da Companhia autorizou a de capital social de R$500 para R$150.500, representando um aumento, de participações, sendo o valor de USD800,000 destinado à constituição
conclusão da elaboração dessas demonstrações ﬁnanceiras em 13/08/2017. portanto, de R$150.000, mediante a emissão de 150.000 ações ordinárias, de saldo de garantia (“Escrow”) depositado em conta conjunta perante o
2.2. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras: nominativas, sem valor nominal, subscritas e integralizadas pela Brasil Solar
Banco Citi, e com liberação e destinação regida pelo mesmo contrato de
As demonstrações ﬁnanceiras da Sociedade são mensuradas usando a Fundo de Investimento em Participações. Em 24/02/2017, o Grupo Atlas
compra e venda de ser liberado com base nos termos do contrato de compra
moeda do principal ambiente econômico no qual a Sociedade atua (“moeda Renewable Energy adquiriu 100% de participação em distintos ativos na
e venda de participações e o contrato de garantia. Em 1º/08/2017, foi
funcional”). As demonstrações ﬁnanceiras da Sociedade foram elaboradas América Latina como parte do plano para a formação de uma carteira de
realizada Assembleia Geral Extraordinária, na qual foi aprovado o aumento
tendo como moeda funcional e de apresentação o Real (R$). 2.3. Contas projetos solares fotovoltaicos e de investimento para a região. Dentro desse
a pagar: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, contexto, o grupo adquiriu a opção de compra para ativos no Brasil a qual de capital social de R$37.650.500 para R$107.650.500, representando um
quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias era passível de ser exercida durante o ano 2017. A opção de compra foi aumento, portanto, de R$70.000.000, mediante a emissão de 95.757.503
exercida em 25/05/2017 e 19/07/2017 por meio da compra pela Photon de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, subscritas pela Brasil
e cambias incorridos até as datas dos balanços.
3. Contas a pagar
2016 100% da participação societárias nas seguintes empresas: Em 2/03/2017, Solar Fundo de Investimento em Participações. Este aumento deverá ser
Despesas com publicidade
5.621 foi realizada Assembleia Geral Extraordinária, na qual foi aprovado o integralizado em até 12 meses a contar 1º/08/2017.
Diretoria
Despesas com tradução
420 aumento de capital social de R$150.500 para R$15.150.500, representando
Sérgio Guimarães de Mello Brandão - CPF: 089.623.928-44
Despesas com contabilidade
20.738 um aumento, portanto, de R$15.000.000, mediante a emissão de
Bruno Marques de Moraes - CPF: 372.415.078-43
Despesas diversas
1.634 15.000.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, subscritas e
Osmar Aurélio Lujan - Contador - CRC: 1SP160203/O-1
Total
28.413 integralizadas pela Brasil Solar Fundo de Investimento em Participações.
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Cotistas da Photon Participações S.A.. São Pau- responsável pela avaliação da capacidade de a Sociedade continuar ope- falsiﬁcação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entenlo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras da Photon rando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
Participações S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com
em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, demonstrações ﬁnanceiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar o objetivo de expressarmos opinião sobre a eﬁcácia dos controles internos
do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos a Sociedade e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas
de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, bem como as correspondentes nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em responsáveis pela governança da Sociedade e suas controladas são aque- pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Adminossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras acima referidas apresentam les com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial demonstrações ﬁnanceiras Responsabilidade do auditor pela auditoria evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
e ﬁnanceira da Photon Participações S.A. em 31 de dezembro de 2016, das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança eventos ou condições que possam levantar dúvida signiﬁcativa em relação à
o desempenho de suas operações e os seus respectivos ﬂuxos de caixa razoável de que as demonstrações ﬁnanceiras, tomadas em conjunto, estão capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que
para o exercício ﬁndo naquela data, de acordo com as práticas contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações ﬁnanceiras ou
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a incluir modiﬁcação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
demonstrações ﬁnanceiras”. Somos independentes em relação à Companhia As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade operacional. •
e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam inﬂuenciar, dentro Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
no Código de Ética Proﬁssional do Contador e nas normas proﬁssionais emi- de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas ﬁnanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações ﬁnanceiras
tidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais com base nas referidas demonstrações ﬁnanceiras. Como parte da auditoria representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos
evidência de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa exercemos julgamento proﬁssional e mantemos ceticismo proﬁssional ao longo com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
opinião. Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações da auditoria. Além disso: • Identiﬁcamos e avaliamos os riscos de distorção alcance planejado, da época da auditoria e das constatações signiﬁcativas
financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada relevante nas demonstrações ﬁnanceiras, independentemente se causada de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcativas nos controles
apresentação das demonstrações ﬁnanceiras de acordo com as práticas por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em internos que identiﬁcamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 17 de agosto de 2017.
contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada
ERNST & YOUNG
Ronaldo Aoki
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras e suﬁciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
Auditores Independentes S.S.
Sócio
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
CRC-2SP015199/O-6
CRC-1SP244601/O-2
ou erro. Na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a Administração é já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio,

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - CTO Especializado da Assist Farmacêut (CEAF) Campinas
CNPJ nº 61.699.567/0054-02
REGULAMENTO DE COMPRAS
Capítulo I - Finalidade: $UWLJR2SUHVHQWHUHJXODPHQWRWHPSRU¿QDOLGDGHQRUPDWL]DUDVDo}HVGR6HUYLoRGH WRHPHPRULDOGHVFULWLYRDFLPDGHSRGHUiVHUSURFHGLGRGHFRQFRUUrQFLDSRGHUmRRXDLQGDGDVQHFHV
&RPSUDVGR&72(VSHFLDOL]DGRGD$VVLVWrQFLD)DUPDFrXWLFD 63'0&($)&DPSLQDV EHPFRPRHVWDEHOHFHU VLGDGHVDVHUHPDWHQGLGDVSHORSUHVWDGRUGHVHUYLoRFRPRSRUH[HPSORKRUiULRGHIXQFLRQDPHQWRUHFXUVRVKX
FULWpULRVSDUDDFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVYLVDQGR JDUDQWLURVSULQFtSLRVGDPRUDOLGDGHHFRQRPLFLGDGHLPSHVVRDOL PDQRVHQYROYLGRVPDWHULDLVDVHUHPHPSUHJDGRVHFRQVXPLGRVHRXWURV§ Único: O processo convocatório de
GDGHLVRQRPLDHGHPDLVDHVWHVFRUUHODWRVSHOD8QLGDGHGH)DUPiFLD$UWLJR&DUDFWHUL]DPRVFRPRFRPSUDD fornecedor para valores até R$ 79.999,99 será procedido de cotação e acima de R$ 80.000,00 será publicado em
DTXLVLomRRXFRQWUDWDomRUHPXQHUDGDGHPDWHULDLVGHFRQVXPRPHGLFDPHQWRVHTXLSDPHQWRVPpGLFRVHJrQHURV MRUQDOGHJUDQGHFLUFXODomRRXGLiULRR¿FLDOGDXQLmR$UWLJR3DUDDFHOHEUDomRGHFRQWUDWRDHPSUHVDYHQFH
DOLPHQWtFLRVDOpPGDSUHVWDomRGHVHUYLoRVSRUSHVVRDVItVLFDVHMXUtGLFDVCapítulo II - Das compras: Artigo 3º GRUDGHYHUiDSUHVHQWDUFySLDGRFRQWUDWRVRFLDOFDUWmRGHLQVFULomRQR&DGDVWUR*HUDOGH&RQWULEXLQWHGR0LQLV
$VFRPSUDVVHUmRUHDOL]DGDVSRUSUR¿VVLRQDOKDELOLWDGRFRQWUDWDGRSHOD,QVWLWXLomRTXHWHUiVXDVDWULEXLo}HVH WpULRGD)D]HQGDHRXWURVGRFXPHQWRVGHDFRUGRFRPRWLSRGHFRQWUDWR$UWLJR6HUmRFOiXVXODVQHFHVViULDV
FRPSHWrQFLDVGHVFULWDVQRPDQXDOGHSURFHGLPHQWRVGD8QLGDGHGH)DUPiFLD$UWLJR$VFRPSUDVVHUmRHIHWXD SDUDFRQVWDUGRVFRQWUDWRV2EMHWR3UD]RGHHQWUHJD9LJrQFLD3UHoR'HYHUHVHUHVSRQVDELOLGDGHVGDV
GDVDSyVFRWDomRGHSUHoRVHDXWRUL]DGDVSHOR6XSHULQWHQGHQWHQRWRFDQWHDSUHoRVTXDQWLGDGHHTXDOLGDGHGRV SDUWHV5HVFLVmR)RUR)RUPDHFRQGLo}HVCapítulo VI - Da contratação de obras: $UWLJR$VPRGDOLGD
SURGXWRV$VFRWDo}HVSRGHUmRVHUUHDOL]DGDVYLDWHOHIRQHIDFVLPLOHHRXPHLRHOHWU{QLFR HPDLOFRPXQLGDGHGH GHVGHFRQWUDWDomRGHREUDVVHUmRGHWHUPLQDGDVDWUDYpVGRVVHJXLQWHVOLPLWHVWHQGRHPYLVWDRYDORUHVWLPDGRGD
FRPSUDVRX3RUWDO(OHWU{QLFR Capítulo III - Dos procedimentos de compras: $UWLJR3DUDDDTXLVLomRGHEHQV FRQWUDWDomR&RQYLWH $Wp57RPDGDGHSUHoR $FLPDGH5DWp&RQFRU
HVHUYLoRVVHID]QHFHVViULRRFXPSULPHQWRGDVVHJXLQWHVHWDSDV(PLVVmRGDVROLFLWDomRGHFRPSUDV6HOHomR UrQFLD $FLPD GH $UWLJR  3DUD D UHDOL]DomR GH REUDV GHYHUmR VHU HODERUDGRV SUHYLDPHQWH RV
GHIRUQHFHGRUHV$SXUDomRGDPHOKRURIHUWDSUHoRFRQGLo}HVGHSDJDPHQWRFRQGLo}HVORJtVWLFDVGHDWHQGHUDR SURMHWRVEiVLFRVHH[HFXWLYRVEHPFRPRRFURQRJUDPDItVLFR¿QDQFHLURGHDFRUGRFRPRVFULWpULRVHOLPLWHVGDV
SHGLGRHPWHUPRVGDTXDQWLGDGHGDTXDOLGDGHHRSUD]RGHHQWUHJD(PLVVmRGDRUGHPGH&RPSUD 2&  WDEHODVGHSUHoRVYLJHQWHVQRPHUFDGRHDLQGD3URMHWREiVLFRFRQMXQWRGHHOHPHQWRVQHFHVViULRVHVX¿FLHQWHV
$SURYDomRGDFRPSUDSHORGLUHWRU&RQ¿UPDomRGDFRPSUDFRPIRUQHFHGRUHV$UWLJR$VROLFLWDomRGHFRPSUD FRPQtYHOGHSUHFLVmRDGHTXDGRSDUDFDUDFWHUL]DUDREUDRXRFRPSOH[RGHREUDVHODERUDGRFRPEDVHQDVLQGLFD
GHYHUiSDUWLUGDV8QLGDGHVGH)DUPiFLDFRQWHQGRDVVHJXLQWHVLQIRUPDo}HV'HVFULomRGREHPRXVHUYLoRDVHU o}HVGRVHVWXGRVWpFQLFRVSUHOLPLQDUHVTXHDVVHJXUHPDYLDELOLGDGHWpFQLFDHRDGHTXDGRWUDWDPHQWRGRLPSDFWR
DGTXLULGR(VSHFL¿FDo}HVWpFQLFDV4XDQWLGDGHDVHUDGTXLULGD5HJLPHGDFRPSUDURWLQDRXXUJrQFLDÒQLFR DPELHQWDOGRHPSUHHQGLPHQWRHTXHSRVVLELOLWHDDYDOLDomRGRFXVWRGDREUDHGH¿QLomRGRVPpWRGRVHGRSUD]R
$VFRPSUDVGRVEHQVGHXVRIUHTXHQWHLVWRpRVGHURWLQDHRVSDGURQL]DGRVSDUWLUmRVHPSUHGDVXQLGDGHVGH GHH[HFXomR3URMHWRH[HFXWLYRFRQMXQWRGHHOHPHQWRVQHFHVViULRVHVX¿FLHQWHVjH[HFXomRFRPSOHWDGDREUD
HVWRTXH$UWLJR6HUiFRQVLGHUDGRUHJLPHGHFRPSUDXUJHQWHDDTXLVLomRGHPDWHULDOHRXVHUYLoRFRPLPHGLDWD GHDFRUGRFRPDVQRUPDVSHUWLQHQWHVGD$%17&URQRJUDPDItVLFR¿QDQFHLURGRFXPHQWRFRQWHQGRDSUHYLVmRGH
QHFHVVLGDGHGHXWLOL]DomRÒQLFR$8QLGDGHGH)DUPiFLDUHTXLVLWDQWHGHYHUiMXVWL¿FDUSRUHVFULWRDFRPSUDGH SUD]RGHH[HFXomRGHFDGDHWDSDGDREUDHUHVSHFWLYRGHVHPEROVR¿QDQFHLUR$UWLJR1DHODERUDomRGRVSUR
XUJrQFLD$UWLJR$VHOHomRGHIRUQHFHGRUHVGHEHQVHVHUYLoRVGHYHUiVHUFULWHULRVDOHYDQGRVHHPFRQVLGHUD MHWRVEiVLFRVHH[HFXWLYRGHYHUmRVHUFRQVLGHUDGRVRVVHJXLQWHVUHTXLVLWRV6HJXUDQoD)XQFLRQDOLGDGHHDGH
omRDLGRQHLGDGHDTXDOLGDGHGRVPDWHULDLVRXGRVVHUYLoRVRIHUHFLGRVRVSUHoRVDVVLPFRPRJDUDQWLDGHHQWUH TXDomRDRLQWHUHVVHS~EOLFR(FRQRPLDQDH[HFXomRFRQVHUYDomRHRSHUDomR(FRQRPLDQDH[HFXomRFRQVHU
JDIDFLOLGDGHGHPDQXWHQomRIDFLOLGDGHGHUHSRVLomRHGLVSRQLELOLGDGHGHDWHQGLPHQWRGHXUJrQFLDTXDQGRQH YDomRHRSHUDomRVHPSUHMXt]RGDREUDRXGRVHUYLoR$FHVVLELOLGDGH$GRomRGDVQRUPDVWpFQLFDVDGHTXDGDV
FHVViULD§ Único:$8QLGDGHGH)DUPiFLDSRGHUiDTXDOTXHUWHPSRGHVFODVVL¿FDUDSURSRVWDRXGHVTXDOL¿FDUR $YDOLDomRGHFXVWRGH¿QLomRGHPpWRGRVHSUD]RGHH[HFXomR$UWLJR2SURFHVVRGHFRQWUDWDomRGHHPSUH
SURSRQHQWHVHPTXHDHVVHFDLEDGLUHLWRDLQGHQL]DomRRXUHHPEROVRQDKLSyWHVHGHYLUDWRPDUFRQKHFLPHQWRGH VDGHYHUiREHGHFHUDVVHJXLQWHVHWDSDV3XEOLFDomR6HOHomR(GLWDO TXDQGRQHFHVViULRiDOoDGD $SURYD
IDWRRXFLUFXQVWkQFLDTXHGHVDERQHVXDLGRQHLGDGH¿QDQFHLUDHWpFQLFDRXFRPSURPHWDVXDFDSDFLGDGHGHSURGX omRWpFQLFD$SXUDomRGDPHOKRUSURSRVWD&HOHEUDomRGRFRQWUDWR$UWLJR3DUDDHVFROKDGDVHPSUHVDVTXH
omRUHODWLYRjHQWUHJDHTXDOLGDGHGRVSURGXWRV$UWLJR3DUDDDSXUDomRGRPHOKRUSUHoRGHYHUmRVHUFRWDGRV LUmRSDUWLFLSDUGDVHOHomRGHYHUmRVHUFRQVLGHUDGRVRUHJLPHGHFRQWUDWDomRDLGRQHLGDGHGDHPSUHVDDTXDOLGD
QRPtQLPRIRUQHFHGRUHVTXDQGRDVFRPSUDVWLYHUHPXPYDORUDFLPDGH5§ 1º: 3DUDDVFRPSUDV GHSUD]RGHHQWUHJDHRPHQRUFXVWR$UWLJR$VHPSUHVDVSDUWLFLSDQWHVGHYHUmRDSUHVHQWDUSURSRVWDGHH[H
UHDOL]DGDVHPUHJLPHGHXUJrQFLDVHPSUHTXHSRVVtYHOVHUmRIHLWDVao menosFRWDo}HVYLDWHOHI{QLFDIDFVtPLOH FXomRGDREUDQRVPROGHVGRSURMHWRGHH[HFXomRDWUDYpVGHXPFURQRJUDPDGHH[HFXomRGDREUDHRFXVWRWRWDO
HRXPHLRHOHWU{QLFRVHPSUHFRPDSURYDomRGR6XSHULQWHQGHQWH§ 2º: )LFDH[FOXtGDGHFRWDomRTXDQGRREHP 'HYHUmRDLQGDDSUHVHQWDURVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV&ySLDGRFRQWUDWRVRFLDOUHJLVWUDGRQDMXQWDFRPHUFLDORXQR
RXVHUYLoRSRVVDVHUIRUQHFLGRSRUXP~QLFRIRUQHFHGRUHPIDFHGHHVSHFL¿FDomRH[LVWHQWHFRPDGHYLGDFRP yUJmRFRPSHWHQWH&ySLDGRVWUrV~OWLPRVEDODQoRV&HUWLG}HVS~EOLFDVGHLQH[LVWrQFLDGHGpELWR PXQLFLSDLV
SURYDomRLVWRpGRFXPHQWRTXHDWHQGDRFDUiWHUGHH[FOXVLYLGDGH$UWLJR'HYHUiVHUDSUHVHQWDGRDR6XSHULQ HVWDGXDLVIHGHUDLV,166)*76 &HUWLGmRIRUHQVH FHUWLG}HVGD-XVWLoD)HGHUDO&RPXPGHGLVWULEXLo}HV&tYHLV
WHQGHQWHSDUDDSURYDomRGHFRPSUDUHODWyULRFRQVWDQGRQRPtQLPR1RPHGREHPRXVHUYLoRDVHUDGTXLULGR H[HFXWLYRV¿VFDLVIDOrQFLDUHFXSHUDomRMXGLFLDOHSURWHVWR $SUHVHQWDomRGDLQVFULomRMXQWRDR&5($~QLFR
)RUPD GD DSUHVHQWDomR FRPSULPLGR DPSROD OLWUR SDFRWH HWF   &RQVXPR PHQVDO  3UHoR RIHUWDGR PHQRU VRPHQWHSDUWLFLSDUmRGDVHOHomRDVHPSUHVDVTXHDWHQGHUHPWRGRVRVUHTXLVLWRVGRSUHVHQWHLQFLVR$UWLJR2
SUHoRGDFRWDomR 4XDQWLGDGHDXWRUL]DGDSDUDFRPSUD§ Único:$VFRWDo}HVVHUmRVHPSUHDSUHVHQWDGDVSHORV FRQWUDWRGHHPSUHLWDGDUHJXODUVHiSHODVVXDVFOiXVXODVSHORGLUHLWRFLYLOHSHORVSULQFtSLRVGDWHRULD3ROtWLFDGH
IRUQHFHGRUHVSRUHVFULWRIDFVtPLOHRXSRUPHLRHOHWU{QLFRGHYHQGRDVPHVPDVVHUHPDUTXLYDGDVQR6HUYLoRGH FRQWUDWRV$UWLJR$H[HFXomRGDREUDGHYHUiVHU¿VFDOL]DGDGHPRGRVLVWHPiWLFRHSHUPDQHQWHSHOD,QVWLWXLomR
&RPSUDVSHORSUD]RGHDQRVCapítulo IV - Das compras de pequeno valor: $UWLJR6HUiFRQVLGHUDGR GHPDQHLUDDID]HUFXPSULUULJRURVDPHQWHRVSUD]RVFRQGLo}HVHHVSHFL¿FDo}HVSUHYLVWDVQRFRQWUDWRHQRSURMHWR
FRPSUDGHSHTXHQRYDORUDVDTXLVLo}HVIHLWDVDWpRYDORUPi[LPRGH5$UWLJR$VFRPSUDVGHSH GHH[HFXomR$UWLJR&DEHUiDRJHVWRUGDREUD5HMHLWDURVVHUYLoRVRXPDWHULDLVTXHQmRFRUUHVSRQGDPjV
TXHQRYDORUHVWmRGLVSHQVDGDVGRFXPSULPHQWRGDVIRUPDOLGDGHVH[LJLGDVSDUDFRPSUDVDFLPDGHVVH³TXDQWXP´ FRQGLo}HVHHVSHFL¿FDo}HVHVWDEHOHFLGDV9HUL¿FDUVHRVYDORUHVFREUDGRVFRUUHVSRQGHPDRVVHUYLoRVHIHWLYD
QmRVHH[LPLQGRHQWUHWDQWRGDGHYLGDFRPSURYDomRGHFRQWDVRXVHMDR3HGLGRGH&RPSUDVR4XDGURGH3UH PHQWHH[HFXWDGRVHSUD]RVHVWDEHOHFLGRV$FRPSDQKDURULWPRGHH[HFXomRGDREUD(PLWLUSDUHFHU¿QDODR
oRVDVVLQDGRSHORUHVSRQViYHOGHFRPSUDVHDDXWRUL]DomRGR6XSHULQWHQGHQWHQDRUGHPGHIRUQHFLPHQWRCapí- WpUPLQRGDREUDCapítulo VII - Das disposições gerais: $UWLJR&RPRWRGDVDVFRPSUDVGHEHQVHVHUYLoRV
tulo V - Da Contratação De Serviço: $UWLJR3DUD¿QVGRSUHVHQWH5HJXODPHQWRFRQVLGHUDVH6HUYLoRWRGD GHYHUmRVHUHPLWLGDVSHORIRUQHFHGRUQRWD¿VFDOGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGDRXH[FHSFLRQDOPHQWHHPFRPSUDVGH
FRQVWUXomR UHIRUPD DPSOLDomR IDEULFDomR UHFXSHUDomR PDQXWHQomR UHDOL]DGDV FRP PmRGHREUD SUySULD GD SHTXHQRYDORUUHFLERGDWDGRHDVVLQDGRQRYDORUWRWDOGDFRPSUD$UWLJR2VYDORUHVHVWDEHOHFLGRVQRV$UWLJRV
)DUPiFLDGHWHUFHLURVSHVVRDItVLFDRXMXUtGLFD$UWLJR2VVHUYLoRVFRQWUDWDGRVFRPYDORUGHDWp5 HGHVWH5HJXODPHQWRSRGHUmRSHULRGLFDPHQWHVHUHPUHYLVWRVHDWXDOL]DGRVSHOD*HUrQFLDGDV8QLGDGHV
SRGHUmR WHU VXD VROLFLWDomR GH SURSRVWDV DWUDYpV GD PRGDOLGDGH ³FDUWD FRQYLWH´ DR IRUQHFHGRU $FLPD GH 5 GH)DUPiFLD$UWLJR2VFDVRVRPLVVRVRXGXYLGRVRVQDLQWHUSUHWDomRGHVWH5HJXODPHQWRVHUmRUHVROYLGRV
FRQWHPSODQGRRWLSRRSRUWHDFDUDFWHUtVWLFDGRVHUYLoRDVHUUHDOL]DGRSRGHUiVHUSURFHGLGRGHSURMH SHOD*HUrQFLDGDV8QLGDGHVGH)DUPiFLD$UWLJR(VWH5HJXODPHQWRHQWUDHPYLJRUQDGDWDGHVXDSXEOLFDomR
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