
PÁGINA 42 Nº 76, quarta-feira, 24 de abril de 2019Diário Oficial do Distrito Federal

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico h t t p : / / w w w. i n . g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l
pelo código 50012019042400042

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

i) Imobilizado:
Está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzida a depreciação acumulada feita através do método linear de acordo com a de vida útil econômica dos bens.
j) Intangível:
Compreende no total de gastos auferidos com o desenvolvimento da marca da empresa e de seus produtos. Ressalta-se que pela impossibilidade de mensuração da vida útil da marca 
empresarial a mesma não sofreu amortização no período.
k) Valoração de Ativos e Passivos:
Em conformidade com critérios estabelecidos nas CPC 01 e 12, não houve movimentação a título de “Ajustes a Valor Presente” ou “Redução no Valor Recuperável do Ativo” em 
seus ativos e passivos.

Ilmo. Srs.
Diretores e Acionistas
Padrão - iX Informática Sistemas Abertos S/A

PARECER DO AUDITOR INDEPENDENTE

Examinamos o Balanço Patrimonial da empresa PADRÃO - iX INFORMÁTICA SISTEMAS ABERTOS S/A levantado em 31.12.2018 e a respectivas Demonstrações do Resultado,
de Lucros e Prejuízos Acumulados, das Mutações do Patrimônio Líquido e Fluxo de Caixa, relativas ao ano findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua administração.
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
Nosso exame foi efetuado de acordo com as normas de auditorias geralmente aceitas e, consequentemente, inclui as provas nos registros contábeis e outros procedimentos de auditoria 
que julgamos necessários nas circunstâncias.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima citadas representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da PADRÃO- iX INFORMÁTICA SISTEMAS 
ABERTOS S/A, em 31.12.2018, os resultados de suas operações, de Lucros e Prejuízos Acumulados, das Mutações do Patrimônio Líquido e Fluxo de Caixa correspondem ao ano 
findo naquela data, de acordo com. os Princípios Fundamentais de Contabilidade emanadas pela Legislação Societária aplicados com uniformidade.
Goiânia-GO, 11 de abril de 2019.

SEBASTIÃO FELIPE FERREIRA
Auditor – CRC/GO: 11530

CPF: 169.929.971-49

Paulo Henrique Nogueira Negri                                                                                           Felix Marcondes Marcondes Grijó
Diretor Presidente e Financeiro                                                                                       CRC- 11595/O-9-DF

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
INSTRUÇÕES PARA A ELEIÇÃO, NO DISTRITO FEDERAL, DE CONSELHEIROS FEDERAIS,
EFETIVO E SUPLENTE, AO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - GESTÃO 2019/2024. O
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere a Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, alterada pela Lei nº 11.000
de 15/12/2004, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, e com fundamento na
Resolução CFM nº 2.182/2018, publicada no D.O.U, de 12/7/2018, que dispõe sobre as instruções
para a eleição, em todos os estados e no Distrito Federal, de conselheiros federais, efetivos e
suplentes, ao Conselho Federal de Medicina - Gestão 2019/2024, da amplo conhecimento que: 1 - O
prazo de inscrições de chapas inicia-se às 8 (oito) horas do dia 27 de maio de 2019 e termina às 18
(dezoito) horas do dia 05 de junho de 2019. 2 - As eleições realizar-se-ão nos dias 27 (vinte e sete)
e 28 (vinte e oito) de agosto de 2019, das 8 (oito) às 20 (vinte) horas. 3 - O processo eleitoral de
votação ocorrerá somente na forma presencial. 4 - As eleições serão realizadas por voto direto e
secreto, não sendo permitido o uso de procuração. 5 - O voto será obrigatório, sendo exigida a
apresentação de documento de identidade pessoal do médico, que esteja em pleno gozo de seus
direitos políticos e profissionais, inscrito no Conselho Regional de Medicina do DF. Será, contudo,
facultativo para médicos com mais de 70 anos. 6 - O médico inscrito em mais de um Conselho
Regional deverá votar em pelo menos um deles. 7 - Podem ser eleitos e eleitores os médicos inscritos
primária e secundariamente no Conselho Regional de Medicina do DF. 8 - O médico que não esteja
quite com o Conselho Regional de Medicina do DF estará impedido de votar e de ser votado. 9 -
O médico inscrito exclusivamente como "médico militar", nos termos do art. 4º da Lei nº 6.681/1979,

estará impedido de votar e de ser votado. 10 - O médico estrangeiro, regularmente inscrito no
Conselho Regional de Medicina do DF, desde que atendidas as demais condições da Resolução CFM
nº 2.182/2018, poderá votar e ser votado, a teor da Lei nº 13.445/2017. 11 - Será aplicada a multa
prevista em lei para o médico que não votar, salvo causa justificada ou impedimento a ser declarado
até 60 dias após o encerramento da eleição. 12 - Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos pela
Secretaria do Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal, sito ao SIG - Setor de Indústrias
Gráficas, Quadra 01, Centro Empresarial Parque Brasília, 2º Andar, Salas 201/202 - Zona Industrial
- CEP: 70.610-410 - Brasília-DF. Tel: (61) 3322-0001. Endereço eletrônico: crmdf@crmdf.org.br,
FARID BUITRAGO SÁNCHEZ - Presidente do CRM-DF.

DAR 396/2019

CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal

- Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a Licença de Operação Nº 049/2019, para atividade de Posto

Revendedor de Combustíveis, na QI 28 Lote 01 PAG, Lago Sul/DF, processo nº

00391.00017884/2017-03. RIVELINO BRAGA P. DE SOUZA, Diretor-Presidente.

DAR-400/2019

CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal

- Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a Licença de Operação Nº 045/2019, para atividade de Posto

Revendedor de Combustíveis, na SQN 210 Bloco A PAG, Asa Norte/DF, processo nº

00391.00015758/2017-14. Rivelino Braga P. de Souza, Diretor-Presidente.

DAR-401/2019

PUJANTE TRANSPORTES LTDA

AVISO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal
- Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a Licença de Operação nº 29/2019, para a atividade de
(Transportes Rodoviário de Cargas Perigosas - TRCP), no (SIA Trecho 4, lote 1130, bloco E, sala
101, parte A, Brasilia/DF), Processo: 00391-00019594/2017-96). (PUJANTE TRANSPORTES
LT D A ) .

DAR-402/2019



 


