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EWXYZ[\]̂	_̂	>̀_]Ẑ\	?a_WbWa_WaZW	ĉd\W	Yc	FWê acZ\YfgWc	h]aYaiW]\Ycjkl	jmnopolqrsmkrtl	t	juokpolqsl=Y]vY	AWẁ\Y_̂\Y	AH>HGb]a]x̂yzsnopsnkl	sl	mtnkplqrs{|tl	}opsputorsl	ms	Isozs	~t��rsmkrs	~PjP	�s	�Ikn�sp�os���	��t	ukn�rttpmtn	k	�s�sp{k	�sqronkpos�	tn	NU	mt	mt�tn�rk	mt	RQU�	t	sl	rtl�tuqo�sl	mtnkplqrs{|tl	mk	rtl��qsmk�	mk	rtl��qsmk	s�rsp�tpqt�	msl	n�qs{|tl	mk	�sqron�pok	����omk	t	mkl	}��zkl	mt	usozs	�srs	k	tztru�uok	}opmk	ptlls	msqs�	�tn	uknk	sl	ukrrtl�kpmtpqtl	pkqsl	tz��ousqo�sl�	opu��opmk	k	rtl�nk	msl	�ropuo�sol	�k��qousl	ukpq��tolPyn	pklls	k�opo�k�	sl	mtnkplqrs{|tl	}opsputorsl	suons	rt}tromsl	s�rtltpqsn	smt��smsntpqt�	tn	qkmkl	kl	sl�tuqkl	rt�t�spqtl�	s	�klo{�k	�sqronkpos�	t	}opsputors	ms	Isozs	~t��rsmkrs	~PjP	tn	NU	mt	mt�tn�rk	mt	RQU��	k	mtltn�tp�k	mt	l�sl	k�trs{|tl	t	kl	lt�l	}��zkl	mt	usozs	�srs	k	tztru�uok	}opmk	ptlls	msqs�	mt	sukrmk	ukn	sl	�r�qousl	ukpq��tol	smkqsmsl	pk	�rslo��	s��ou��tol	�l	tpqomsmtl	l��tr�olokpsmsl	�t�s	~��tropqtpm�puos	mt	~t��rkl	Kro�smkl	�~�~yK�P�YcW	bY\Y	̂b]a]x̂Jklls	s�moqkros	}ko	ukpm��oms	mt	sukrmk	ukn	sl	pkrnsl	�rslo�torsl	t	opqtrpsuokpsol	mt	s�moqkrosP	Jkllsl	rtl�kpls�o�omsmtl�	tn	ukp}krnomsmt	ukn	qsol	pkrnsl�	tlq�k	mtluroqsl	ps	lt{�k	s	lt��or�	opqoq��sms	��tl�kpls�o�omsmtl	mk	s�moqkr	�t�s	s�moqkros	msl	mtnkplqrs{|tl	}opsputorsl�P	~knkl	opmt�tpmtpqtl	tn	rt�s{�k	�	Ikn�sp�os�	mt	sukrmk	ukn	kl	�ropu��okl	�qoukl	rt�t�spqtl	�rt�olqkl	pk	I�mo�k	mt	�qous	Krk}ollokps�	mk	Ikpqsmkr	t	psl	pkrnsl	�rk}ollokpsol	tnoqomsl	�t�k	Ikplt��k	�tmtrs�	mt	Ikpqs�o�omsmt�	t	u�n�ronkl	ukn	sl	mtnsol	rtl�kpls�o�omsmtl	�qousl	ukp}krnt	tllsl	pkrnslP	jurtmoqsnkl	��t	s	t�om�puos	mt	s�moqkros	k�qoms	�	l�}ouotpqt	t	s�rk�rosms	�srs	}�pmsntpqsr	pklls	k�opo�kPG̀Z\Yc	]a�̂\eYfgWc	�̀W	YîebYa�Ye	Yc	_Wê acZ\YfgWc	�]aYaiW]\Yc	W	̂	\WXYZ[\]̂	_̂	Ỳ_]Ẑ\j	jmnopolqrs{�k	ms	Ikn�sp�os	�	rtl�kpl��t�	�kr	tllsl	k�qrsl	op}krns{|tl	��t	ukn�rttpmtn	k	�t�sq�rok	ms	jmnopolqrs{�kPJklls	k�opo�k	lk�rt	sl	mtnkplqrs{|tl	}opsputorsl	p�k	s�rsp�t	k	�t�sq�rok	ms	jmnopolqrs{�k	t	p�k	tz�rtllsnkl	��s���tr	}krns	mt	ukpu��l�k	mt	s�moqkros	lk�rt	tllt	rt�sq�rokPyn	ukptz�k	ukn	s	s�moqkros	msl	mtnkplqrs{|tl	}opsputorsl�	pklls	rtl�kpls�o�omsmt	�	s	mt	�tr	k	�t�sq�rok	ms	jmnopolqrs{�k	t�	sk	}s��V�k�	ukplomtrsr	lt	tllt	rt�sq�rok	tlq��	mt	}krns	rt�t�spqt�	opukplolqtpqt	ukn	sl	mtnkplqrs{|tl	}opsputorsl	k�	ukn	pkllk	ukp�tuontpqk	k�qomk	ps	s�moqkros	k��	mt	k�qrs	}krns�	s�srtpqs	tlqsr	molqkruomk	mt	}krns	rt�t�spqtP	~t�	ukn	�slt	pk	qrs�s��k	rts�o�smk�	ukpu��ornkl	��t	��	molqkr{�k	rt�t�spqt	pk	�t�sq�rok	ms	jmnopolqrs{�k�	lknkl	rt��tromkl	s	ukn�pousr	tllt	}sqkP	J�k	qtnkl	psms	s	rt�sqsr	s	tlqt	rtl�toqkP�tl�kpls�o�omsmtl	ms	jmnopolqrs{�k	t	ms	�k�trpsp{s	�t�sl	mtnkplqrs{|tl	}opsputorslj	jmnopolqrs{�k	ms	Ikn�sp�os	�	rtl�kpl��t�	�t�s	t�s�krs{�k	t	smt��sms	s�rtltpqs{�k	msl	mtnkplqrs{|tl	}opsputorsl	mt	sukrmk	ukn	sl	�r�qousl	ukpq��tol	smkqsmsl	pk	�rslo��	s��ou��tol	�l	tpqomsmtl	l��tr�olokpsmsl	�t�s	~��tropqtpm�puos	mt	~t��rkl	Kro�smkl	�~�~yK�	t	�t�kl	ukpqrk�tl	opqtrpkl	��t	t�s	mtqtrnopk�	uknk	ptutll�rokl	�srs	�trnoqor	s	t�s�krs{�k	mt	mtnkplqrs{|tl	}opsputorsl	�o�rtl	mt	molqkr{�k	rt�t�spqt�	opmt�tpmtpqtntpqt	lt	us�lsms	�kr	}rs�mt	k�	trrkPJs	t�s�krs{�k	msl	mtnkplqrs{|tl	}opsputorsl�	s	jmnopolqrs{�k	�	rtl�kpl��t�	�t�s	s�s�os{�k	ms	us�suomsmt	mt	s	Ikn�sp�os	ukpqop�sr	k�trspmk�	mo����spmk�	��spmk	s��ou��t��	kl	sll�pqkl	rt�suokpsmkl	ukn	s	l�s	ukpqop�omsmt	k�trsuokps�	t	k	�lk	mtlls	�slt	ukpq��o�	ps	t�s�krs{�k	msl	mtnkplqrs{|tl	}opsputorsl�	s	p�k	ltr	��t	s	jmnopolqrs{�k	�rtqtpms	�o��omsr	s	Ikn�sp�os	k�	utllsr	l�sl	k�trs{|tl�	k�	p�k	qtp�s	ptp��ns	s�qtrpsqo�s	rts�olqs	�srs	t�oqsr	k	tputrrsntpqk	msl	k�trs{|tlP

�l	rtl�kpl��tol	�t�s	�k�trpsp{s	ms	Ikn�sp�os	l�k	s��t�tl	ukn	rtl�kpls�o�omsmt	�t�s	l��tr�ol�k	mk	�rkutllk	mt	t�s�krs{�k	msl		mtnkplqrs{|tl	}opsputorslPEWcb̂acYd]X]_Y_Wc	_̂	Ỳ_]Ẑ\	bWXY	Ỳ_]Ẑ\]Y	_Yc	_Wê acZ\YfgWc	�]aYaiW]\YcJkllkl	k� tqo�kl	l�k	k�qtr	lt��rsp{s	rs�k��t�	mt	��t	sl	mtnkplqrs{|tl	}opsputorsl�	qknsmsl	tn	ukp �pqk�	tlq�k	�o�rtl	mt	molqkr{�k	rt�t�spqt�	opmt�tpmtpqtntpqt	lt	us�lsms	�kr	}rs�mt	k�	trrk�	t	tnoqor	rt�sq�rok	mt	s�moqkros	ukpqtpmk	pklls	k�opo�kP	~t��rsp{s	rs�k��t�	�	�n	s�qk	p��t�	mt	lt��rsp{s�	nsl	p�k	�ns	�srspqos	mt	��t	s	s�moqkros	rts�o�sms	mt	sukrmk	ukn	sl	pkrnsl	�rslo�torsl	t	opqtrpsuokpsol	mt	s�moqkros	ltn�rt	mtqtuqsn	sl	t�tpq�sol	molqkr{|tl	rt�t�spqtl	tzolqtpqtlP	jl	molqkr{|tl	�kmtn	ltr	mtukrrtpqtl	mt	}rs�mt	k�	trrk	t	l�k	ukplomtrsmsl	rt�t�spqtl	��spmk�	opmo�om�s�ntpqt	k�	tn	ukp �pqk�	�kllsn	op}��tpuosr�	mtpqrk	mt	�ns	�trl�tuqo�s	rs�k��t��	sl	mtuol|tl	tukp�nousl	mkl	�l��rokl	qknsmsl	ukn	�slt	psl	rt}tromsl	mtnkplqrs{|tl	}opsputorslPIknk	�srqt	ms	s�moqkros	rts�o�sms	mt	sukrmk	ukn	sl	pkrnsl	�rslo�torsl	t	opqtrpsuokpsol	mt	s�moqkros�	tztrutnkl	 ���sntpqk	�rk}ollokps�	t	nspqtnkl	utqouolnk	�rk}ollokps�	sk	�kp�k	ms	s�moqkrosP	j��n	mollkM¡	¢mtpqo}ousnkl	t	s�s�osnkl	kl	rolukl	mt	molqkr{�k	rt�t�spqt	psl	mtnkplqrs{|tl	}opsputorsl�	opmt�tpmtpqtntpqt	lt	us�lsms	�kr	}rs�mt	k�	trrk�	��spt snkl	t	tztu�qsnkl	�rkutmontpqkl	mt	s�moqkros	tn	rtl�klqs	s	qsol	rolukl�	�tn	uknk	k�qtnkl	t�om�puos	mt	s�moqkros	s�rk�rosms	t	l�}ouotpqt	�srs	}�pmsntpqsr	pklls	k�opo�kP	�	roluk	mt	p�k	mtqtu{�k	mt	molqkr{�k	rt�t�spqt	rtl��qspqt	mt	}rs�mt	�	nsokr	mk	��t	k	�rk�tpotpqt	mt	trrk�	 �	��t	s	}rs�mt	�kmt	tp�k��tr	k	sqk	mt	��r�sr	kl	ukpqrk�tl	opqtrpkl�	ukp��ok�	}s�lo}ous{�k�	knoll�k	k�	rt�rtltpqs{|tl	}s�lsl	opqtpuokpsolP¡	��qtnkl	tpqtpmontpqk	mkl	ukpqrk�tl	opqtrpkl	rt�t�spqtl	�srs	s	s�moqkros	�srs	��spt srnkl	�rkutmontpqkl	mt	s�moqkros	s�rk�rosmkl	�l	uoru�plq£puosl�	nsl	p�k	ukn	k	k� tqo�k	mt	tz�rtllsrnkl	k�opo�k	lk�rt	s	t}ou�uos	mkl	ukpqrk�tl	opqtrpkl	ms	Ikn�sp�osP¡	j�s�osnkl	s	smt��s{�k	msl	�k��qousl	ukpq��tol	�qo�o�smsl	t	s	rs�ks�o�omsmt	msl	tlqonsqo�sl	ukpq��tol	t	rtl�tuqo�sl	mo����s{|tl	}toqsl		�t�s	jmnopolqrs{�kP¡	Ikpu���nkl	lk�rt	s	smt��s{�k	mk	�lk�	�t�s	jmnopolqrs{�k�	ms	�slt	ukpq��o�	mt	ukpqop�omsmt	k�trsuokps�	t�	ukn	�slt	psl	t�om�puosl	mt	s�moqkros	k�qomsl�	lt	tzolqt	oputrqt�s	rt�t�spqt	tn	rt�s{�k	s	t�tpqkl	k�	ukpmo{|tl	��t	�kllsn	�t�spqsr	m¤�oms	lo�po}ousqo�s	tn	rt�s{�k	�	us�suomsmt	mt	ukpqop�omsmt	k�trsuokps�	ms	Ikn�sp�osP	~t	ukpu��ornkl	��t	tzolqt	oputrqt�s	rt�t�spqt�	mt�tnkl	u�snsr	sqtp{�k	tn	pkllk	rt�sq�rok	mt	s�moqkros	�srs	sl	rtl�tuqo�sl	mo����s{|tl	psl	mtnkplqrs{|tl	}opsputorsl	k�	opu��or	nkmo}ous{�k	tn	pklls	k�opo�k�	lt	sl	mo����s{|tl	}krtn	opsmt��smslP	Jkllsl	ukpu��l|tl	tlq�k	}�pmsntpqsmsl	psl	t�om�puosl	mt	s�moqkros	k�qomsl	sq�	s	msqs	mt	pkllk	rt�sq�rokP	¥kms�os�	t�tpqkl	k�	ukpmo{|tl	}�q�rsl	�kmtn	�t�sr	s	Ikn�sp�os	s	p�k	nsol	lt	nspqtr	tn	ukpqop�omsmt	k�trsuokps�P¡	j�s�osnkl	s	s�rtltpqs{�k	�trs��	s	tlqr�q�rs	t	k	ukpqt¤mk	msl	mtnkplqrs{|tl	}opsputorsl�	opu��lo�t	sl	mo����s{|tl	t	lt	sl	mtnkplqrs{|tl	}opsputorsl	rt�rtltpqsn	sl	ukrrtl�kpmtpqtl	qrspls{|tl	t	kl	t�tpqkl	mt	nsptors	ukn�sq��t�	ukn	k	k� tqo�k	mt	s�rtltpqs{�k	smt��smsPIkn�pousnkVpkl	ukn	kl	rtl�kpl��tol	�t�s	�k�trpsp{s	s	rtl�toqk�	tpqrt	k�qrkl	sl�tuqkl�	mk	s�usput	��spt smk�	ms	��kus	ms	s�moqkros	t	msl	ukplqsqs{|tl	lo�po}ousqo�sl	mt	s�moqkros�	opu��lo�t	sl	t�tpq�sol	mt}ouo�puosl	lo�po}ousqo�sl	pkl	ukpqrk�tl	opqtrpkl	��t	omtpqo}ousnkl	m�rspqt	pkllkl	qrs�s��klP �rsl��os�	RS	mt	}t�trtork	mt	RQU¦§\]iẄYZW\�̂ c̀W=̂ b̂W\c>̀_]Ẑ\Wc	?a_WbWa_WaZWc	 											©̀]ª	>aẐa]̂	ĥccYI�I	R~KQQQU«QT�VS																																																																																																																																																										Ikpqsmkr	I�I	U~KU¦«U«UT�V�

§Y\WiW\	_̂c	>̀_]Ẑ\Wc	>Z̀Y\]Y]c	?a_WbWa_WaZWcjurtmoqsnkl	��t	s	t�om�puos	mt	s�moqkros	k�qoms	�	l�}ouotpqt	t	s�rk�rosms	�srs	}�pmsntpqsr	pklls	k�opo�k	mt	s�moqkros	sq�sros�P	Gb]a]x̂yn	pklls	k�opo�k�	sl	�rk�ol|tl	q�upousl	t	kl	sqo�kl	mt	rtllt��rk	rt�olqrsmkl	psl	mtnkplqrs{|tl	}opsputorsl	t	kl	mtnkplqrsqo�kl	mk	us�oqs�	n�ponk�	mkl	�s�krtl	rtm�qkrtl	ms	ptutllomsmt	mt	uk�trq�rs	msl	�rk�ol|tl	q�upousl�	mkl	ur�moqkl	ukn	rtllt��rsmkrtl	rt�suokpsmkl	s	lopolqrkl	t	mtl�tlsl	ukn	lopolqrkl�	ms	lk���puos	t	mkl	�onoqtl	mt	rtqtp{�k�	uknk	mt}opomkl	pk	�rontork	�sr��rs}k	suons�	ms	Isozs	~t��rsmkrs	~PjP	tn	NU	mt	mt�tn�rk	mt	RQU��	}krsn	t�s�krsmkl�	tn	qkmkl	kl	sl�tuqkl	rt�t�spqtl�	mt	sukrmk	ukn	kl	�ropu��okl	sq�srosol	mo����smkl	�t�k	¢plqoq�qk	�rslo�tork	mt	jq��ros	V	¢�j	t	ukn	sl	pkrnsl	ms	~��tropqtpm�puos	mt	~t��rkl	Kro�smkl	V	~�~yKPG̀Z\̂c	>cc̀aẐcJk	ukpqtzqk	mt	pkllsl	rtl�kpls�o�omsmtl	suons	mtluroqsl�	ukplomtrspmk	s	s�s�os{�k	mt	rolukl	mt	molqkr{�k	rt�t�spqt	pkl	oqtpl	opqt�rspqtl	mk	tluk�k	mt}opomk	pk	�rontork	�sr��rs}k�	qsn��n	s��ousnkl	lt�tuokpsmkl	�rkutmontpqkl	mt	s�moqkros	lk�rt	sl	�sltl	mt	msmkl	}krptuomsl	�t�s	~kuotmsmt	t	�qo�o�smsl	tn	pklls	s�moqkros	sq�sros��	tn	�slt	mt	qtlqtl	s��ousmkl	lk�rt	snklqrslP	Ikplomtrsnkl	��t	kl	msmkl	lt�tuokpsmkl	tn	
pkllkl	qrs�s��kl	l�k	us�s�tl	mt	�rk�kruokpsr	�slt	rs�k��t�	�srs	�trnoqor	��t	kl	rt}tromkl	oqtpl	opqt�rspqtl	mk	tluk�k	mt}opomk	pk	�rontork	�sr��rs}k	tlqt sn	�o�rtl	mt	molqkr{�k	rt�t�spqtP	jmouokps�ntpqt�	qsn��n	s	�srqor	mt	lt�tuokpsmkl	�rkutmontpqkl�	tn	�slt	mt	qtlqtl	s��ousmkl	lk�rt	snklqrsl�	k�ltr�snkl	��t	tzolqt	ukrrtl�kpm�puos	mtlltl	msmkl�	��t	ltr�orsn	mt	�slt	�srs	s��rs{�k	mkl	oqtpl	opqt�rspqtl	mk	tluk�k	mt}opomk	pk	�rontork	�sr��rs}k�	ukn	s��t�tl	tpusnop�smkl	�	~�~yK	�kr	ntok	mkl	rtl�tuqo�kl	¬�smrkl	ylqsq�lqoukl	ukputrptpqtl	sk	tluk�k	ms	s�moqkros	sq�sros��	�srs	k	tztru�uok	s�moqsmk�	tn	lt�l	sl�tuqkl	nsol	rt�t�spqtlP~�k	Ks��k�	RS	mt	}t�trtork	mt	RQU¦§\]iẄYZW\�̂ c̀W=̂ b̂W\c	AW\]f̂c	§\̂�]cc]̂aY]c	©Z_YHj�P	�rspuoluk	®sqsrs��k	UOQQ�	¥krrt	¥kropk~�k	Ks��k	V	~K	V	�rslo�	QSQQUV¦QNIJKL	QRP«O«PN¦̄TQQQUVU¦	 =Y\X̂c	B_̀Y\_̂	A]XY	°W]vW]\YI¢�j	UQS	 ®¢�j	̄R¦
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(a) Com o propósito de uniformizar os gastos dispendidos com a expectativa da receita auferida condicente ao instrumento contratual ENEM nº 12/2016. Nessa regra,
avaliou-se a perspectiva de ingressos de recursos em R$ 117.345 mil, com exclusão de R$ 26.586 mil por consequência do indeferimento clausulado disposto pelo contratante.

31/12/2017 Ajuste 31/12/2017
(apresentado

originalmente)
(reapresentado)

At i v o
Circulante 171.914 ( 26.586 ) 145.328
Caixa e equivalente de caixa 127.109 - 127.109
Clientes (a) 33.376 (26.586) 6.790
Estoques 2.097 - 2.097
Adiantamento a terceiros 645 - 645
Tributos a recuperar 8.401 - 8.401
Outros créditos 286 - 286

Não circulante 32.243 - 32.243
Depósitos judiciais 15.713 - 15.713
Tributos a recuperar 859 - 859
Imobilizado próprio 12.037 - 12.037
Imobilizado cedido 3.634 - 3.634
Total 204.157 ( 26.586 ) 177.571

Passivo
Circulante 54.477 - 54.477
Fo r n e c e d o r e s 46.708 - 46.708
Salários e encargos sociais 4.043 - 4.043
Obrigações fiscais 523 - 523
Provisão para contingências 357 - 357
Contrato de Gestão 1.421 - 1.421
Adiantamento de Clientes 1.425 - 1.425

Não circulante 15.590 - 15.590
Fo r n e c e d o r e s 3.235 - 3.235
Adiantamento de Clientes - - -
Provisão para contingências 3.610 - 3.610
Obrigações com Entidades Governamentais 8.745 - 8.745

Patrimônio Líquido 134.090 ( 26.586 ) 107.504
Superávit acumulado 192.198 (26.586) 165.612
Déficit do exercício (a) (58.108) - (58.108)
Total 204.157 ( 26.586 ) 177.571

(a) Com o propósito de uniformizar os gastos dispendidos com a expectativa da receita auferida condicente ao instrumento contratual ENEM nº 12/2016. Nessa regra,
avaliou-se a perspectiva de ingressos de recursos em R$ 117.345 mil, com exclusão de R$ 26.586 mil por consequência do indeferimento clausulado disposto pelo contratante.
4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

31/12/2018 31/12/2017
Depósitos bancários a vista - sem restrição 177 12
Depósitos bancários a vista - com restrição 1.702 -
Aplicações financeiras - sem restrições 80.760 125.438
Aplicações financeiras - com restrições 1.659 1.659

84.298 127.109

Os recursos financeiros disponíveis em curto prazo estão alocados em bancos conta movimento e em aplicações financeiras. Os investimentos em aplicações financeiras
convencionado com as Instituições Financeiras proporcionaram condições mercadológicas aceitáveis para auferir rendimentos e possibilitar oportunamente o resgate de valores quando
necessário. Os "depósitos e as aplicações financeiras com restrições" provêm de repasses firmados com o Ministério da Educação - MEC, por intermédio do Contrato de Gestão nº 01/2014.

5 CLIENTES

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016
(Reapresentado) (Reapresentado)

Duplicatas a receber bruto 35.454 47.701 141.359
Perda estimada em crédito de liquidação duvidosa (PECLD) (26.848) (40.911) (16.992)

8.606 6.790 124.367

Versam sobre os direitos creditícios consignados no balanço patrimonial, decorrentes da importância contratual auferida na organização e na preparação de eventos ou concursos
públicos sucedidos naquelas ocasiões. Por outro lado, existem circunstâncias razoáveis para minimizar, parcialmente, a PECLD, visto que esses devedores são credores em outras relações
contratuais firmadas com esta entidade, isto é, estabelecer a remissão de direitos e obrigações recíprocos entre as partes dessa relação jurídica. A seguir, listam-se os valores provisionados por
escalonamento temporário, cuja insolvabilidade determina que:

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016
(Reapresentado) (Reapresentado)

A vencer 6.303 - 98.277
Vencidos
Até 30 dias 1.845 5.798 2.417
31 a 60 dias - 69 220
61 a 90 dias 458 655 627
91 a 120 dias - - 78
121 a 150 dias - 231 6.004
151 a 180 dias - - 1.100
Acima de 180 dias 26.848 40.948 32.636
Contas a Receber - Bruto 35.454 47.701 141.359

P EC L D (26.848) (40.911) (16.992)

Contas a Receber - Líquido 8.606 6.790 124.367

Em suma, a movimentação de PECLD, em 31 de dezembro de 2018, revela-se, sinteticamente, que:

Saldo em 31 de dezembro de 2017 (40.911)
Adições (1.221)
Reversões 15.284
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (26.848)
6 ESTOQUES

31/12/2018 31/12/2017
Almoxarifado 1.715 2.097

1.715 2.097
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Evidenciam-se as aquisições de materiais de expediente e de limpeza para uso interno ou para proveito na organização e na preparação de eventos ou concursos públicos.
7 ADIANTAMENTO A TERCEIROS

31/12/2018 31/12/2017
Adiantamento a terceiros 237 645

237 645

São antecipações de valores para aquisição de bens e serviços, cuja concretização se dará oportunamente, mediante comprovação documental.
8 IMPOSTOS E TRIBUTOS A RECUPERAR

31/12/2018 31/12/2017
PIS a recuperar 4 4
COFINS a recuperar 18 18
IRRF a recuperar 16 14
CSLL a recuperar 7 7
ISS a recuperar 15 1
IRRF retido na fonte 64 64
ISS retido na fonte 9.224 8.230
IR s/ Aplicação Financeira 859 859
PCC Retido na Fonte 63 63

10.270 9.260

Circulante 4.875 8.401
Não circulante 5.395 859

Embora este Centro seja possuidor da isenção tributária federal e, paralelamente, esteja pleiteando juridicamente a imunidade tributária, ainda assim ocorrem retenções tributárias
federais e municipais pelos tomadores de serviços em razão do faturamento emitido. Dessa forma, a depender do órgão de administração tributária federal, aguarda-se a deliberação
administrativa a respeito do requerimento expedido, que versa sobre o ressarcimento pecuniário dos créditos tributários indevidos. De outra parte, na seara distrital, o ISS dos valores retidos
tributariamente pelo contratante, somente será convertido em benefício fiscal, caso o instrumento jurídico-processual litigado seja favorável.

9 DEPÓSITOS JUDICIAIS

31/12/2018 31/12/2017
Depósito Judicial 121 16
Depósito Judicial - Tributário 17.751 15.396
Depósito Recursal 673 297
Bloqueio Judicial 3 4

18.548 15.713
São valores depositados e consentidos pelo juízo competente a fim de tornar expressa, transitoriamente, na lide processual, a expectativa do direito requerido pela parte autora.

O reclamado poderá obter o ressarcimento ou indenizar o reclamante, a depender da sentença magistral. Neste ínterim, ocorreram sucessivos desembolsos relativos as demandas jurídicas de
naturezas trabalhista, cível e tributária. Relativamente à matéria tributária, buscou-se suporte na opinião de renomados juristas sobre o tema. A ação movida por este Centro, se propondo a
se estabelecer como Instituição de Educação, segundo consta no art. 150, VI, "c" da Constituição Federal, já alcança a fase de discussão do mérito, porém é de se dizer que somos qualificados
pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, contribuinte do ISS. Por consequência, na atualidade, sem que este Centro desconsidere a exigibilidade no cumprimento de suas
obrigações tributárias acessórias e principal, realizou-se, periodicamente, o recolhimento do imposto sobre o faturamento auferido, por intermédio de depósito judicial, em atendimento aos
meandros processuais, bem como valendo-se das disposições legais abrangidas no fato gerador do imposto. Em suma, a prevenção surge em razão de inibir o Fisco local de qualquer
procedimento voltado a punir este contribuinte, mediante à instituição do crédito tributário associado com o lançamento tributário, visto que o art. 151, II, do Código Tributário Nacional (CTN),
estabelece entre as condições para suspensão do crédito tributário, o depósito do seu montante legal.

10 IMOBILIZADO
O Ativo Imobilizado é composto em função do valor contábil dos bens, ou seja, o custo de aquisição subtraído da depreciação acumulada

Taxa - % 31/12/2017 Aquisições Baixas Depreciação 31/12/2018
Ativo Imobilizado - próprio
Móveis e utensílios 10% 344 5 - (48) 301
Máquinas e equipamentos 10% 2.655 166 - (323) 2.498
Equipamentos de informática 20% 8.331 918 - (2.754) 6.495
Edificações e Instalações 4% 87 - - (3) 84
Veículos 10% - 131 - (2) 129
Imobilizações em Andamento 620 29 - - 649

12.037 1.249 - (3.130) 10.156
Ativo Imobilizado - cedido
Móveis e utensílios 10% 698 - (125) (162) 411
Máquinas e equipamentos 10% 1.978 - (489) (425) 1.064
Equipamentos de informática 20% 869 - (103) (647) 119
Veículos 20% 89 - (23) (66) -

3.634 - (740) (1.300) 1.594

15.671 1.249 (740) (4.430) 11.750
O subgrupo contábil "Ativo imobilizado - próprio" são bens tangíveis e intangíveis utilizado nas atividades de expediente, visando expandir os seus benefícios econômicos.

Periodicamente, as despesas de depreciação e amortização desses bens são reconhecidas, em virtude do uso funcional, segundo os coeficientes percentuais previstos na legislação tributária.
De maneira idêntica, o "Ativo imobilizado - cedido" compõem-se dos bens tangíveis e intangíveis de propriedade da Fundação Universidade de Brasília (FUB), mas sob a posse deste Centro para
uso nas atividades operacionais. O aumento dos benefícios econômicos envolve o uso concomitante desses bens para atendimento das demandas setoriais. Além do que, os seus saldos são
reduzidos economicamente na medida em que foram depreciados ou amortizados funcionalmente.

11 FORNECEDORES

31/12/2018 31/12/2017
Fornecedores circulante 32.363 46.708
Fornecedores não circulante 1.532 3.235

33.895 49.943
Aos fornecedores do grupo circulante são caracterizados os compromissos, de curto prazo, atinentes ao consumo de bens e serviços voltados à organização e à preparação de

eventos ou concursos públicos, como também na manutenção das demais atividades gestoras acerca dos dispêndios laborais e outras despesas previstas orçamentariamente. Já os fornecedores
do grupo não circulante, restringe-se, exclusivamente, àquelas obrigações pendentes de pagamento aos terceiros contratados envolvidos na organização e na preparação de eventos ou
concursos públicos, os quais não efetivaram o direito de saque no momento oportuno. À vista disso, esta entidade manterá os recursos disponíveis nessa rubrica até que o prestador de serviço
solicite tal direito, observados as resoluções prescritivas inerentes à obrigação de fazer previstas no Código Civil vigente.

12 SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS

31/12/2018 31/12/2017
Provisões trabalhistas 2.704 4.043

2.704 4.043
São as exigibilidades laborais apropriadas aos colaboradores celetistas e aos servidores requisitados da Administração Pública Federal. Ressalta-se que as remunerações fixadas aos

colaboradores celetistas estão em consonância com o acordo coletivo vigente, bem como as demais disposições trabalhistas expressas, previstas orçamentariamente. Ademais são reconhecidas,
mensalmente, as estimativas de férias, 13.º salário e seus encargos sociais na proporção de 1/12.

13 OBRIGAÇÕES FISCAIS

31/12/2018 31/12/2017
Obrigações fiscais 315 523

315 523
São as retenções de tributos e encargos sociais incidentes sobre a prestação de serviços contratados e realizados, com o desembolso financeiro em favor dos Órgãos de

Administração Pública Tributária competente.
14 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS

31/12/2018 31/12/2017
Provisões cíveis 776 632
Provisões trabalhistas 7.158 3.335

7.934 3.967

Circulante 319 357
Não circulante 7.615 3.610

7.934 3.967
As provisões para riscos de natureza cível e trabalhista constituídas e agrupadas, continuamente, em curto e longo prazos, decorrem de demandas jurídicas interpostas pelas partes

reclamantes opostas a este Centro. Com efeito, as estimativas de gastos são registradas contabilmente nas demonstrações financeiras, ao passo que a probabilidade de insucesso na defesa das
ações jurídicas seja aparente e demande recursos para suprimento.
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15 CONTRATO DE GESTÃO
É o acordo firmado com o Ministério da Educação (MEC), órgão supervisor do contrato, responsável pelos repasses financeiros mediante a fixação de plano de trabalho e de metas

para com este Centro. Os aportes de recursos são controlados, de modo segregado, em rubricas distintas, a fim de tornar célere as movimentações financeiras e, concomitantemente,
atender o órgão supervisor por intermédio das prestações de contas planejadas.

16 ADIANTAMENTO DE CLIENTES

31/12/2018 31/12/2017
Adiantamento de Clientes 658 1.425

658 1.425
São as arrecadações das taxas de inscrições expressas nos editais dos concursos públicos e dos eventos proferidos, controlados nessa rubrica, e, posteriormente, demonstradas

aos contratantes por meio da prestação de contas e da emissão do documento fiscal subordinado.
17 OBRIGAÇÕES COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS
Refere-se ao compromisso estimado oriundo da cessão onerosa de bens tangíveis e intangíveis, pertencentes à Fundação Universidade de Brasília - FUB, contidos em proposta

para concepção de instrumento contratual, sujeito à ratificação de aceite das partes.
18 RECEITAS

31/12/2018 31/12/2017
Receita 107.303 208.820
Serviços Cancelados (2.160) (31.884)

105.143 176.936
São os ingressos de recursos obtidos na contratação com terceiros, de acordo com a prestação de serviços realizada, na organização e na preparação de eventos ou concursos

públicos, em cumprimento aos objetivos estabelecidos no Estatuto Social.
19 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

31/12/2018 31/12/2017
Serviços de autônomos (35.661) (85.532)
Demais custos (20.214) (22.339)
Pessoal (38.524) (52.263)
Utilidades e serviços (11.528) (22.823)
Despesas gerais (23.317) (61.572)

(129.244) (244.529)

Custos (55.875) (107.871)
Despesas Operacionais (73.369) (136.658)

(129.244) (244.529)
O gasto dispendido, nas rubricas contábeis de custos e despesas, comparativamente, apresentou redução econômica ponderada. Salienta-se nessa análise, dispêndios com a

organização de concursos e eventos e suporte as atividades "meio" deste Centro, atendidos os preceitos orçamentários anteriormente aprovados.
20 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

31/12/2018
Serviços Prestados TJDFT e ENEM / Rescisões contratuais (a) (319)
Contrato de gestão - atualização financeira (b) (239)
Devolução Faturamento - avaliação SDS/PE (c) (1.515)
Indeferimento - avaliação Delegado PC/GO (d) (496)
Ressarcimento Apólice Seguro - avaliação ENEM (e) 480
Locação Bens Móveis (f) 550
Outras receitas e despesas operacionais (200)

(1.739)
Compreendem outras operações auferidas e assumidas por esta entidade, durante este exercício social, assinalados nessas demonstrações financeiras, a fim de estabelecer

conformidade com os pronunciamentos contábeis vigentes, indicando entre os principais fatos contábeis:
a) A fixação de perdas financeiras, em R$ 319 mil, relativas ao não ressarcimento de valores pecuniários pelos prestadores de serviços e pelos colaboradores temporários a este

Centro, em função do pagamento indevido na realização dos concursos do TJDFT e do ENEM e das rescisões contratuais, acontecidas em 2016;
b) O estorno das despesas e receitas financeiras oriundas dos repasses recebidos, em R$ 239 mil, de exercícios anteriores, pertencentes ao convênio firmado com o MEC;
c) A constituição de glosa requerida pela Secretaria de Defesa Social do Estado de Pernambuco (SDS/PE), em 2016, ocasionada pelo montante arrecadado obtido no evento em

relação aos gastos operacionais incorridos, e, por conseguinte, motivando o ressarcimento pecuniário de R$ 1.575 mil;
d) A devolução financeira de R$ 496 mil, decorrente do indeferimento ocorrido na organização e na aplicação de provas do concurso para Delegado da Polícia Civil do Estado

de Goiás, em 2016;
e) Indenização financeira de R$ 480 mil, proveniente de sentença favorável postulada em juízo, concernente a ação protocolada referente ao dispêndio com seguro vinculado,

restritivamente, ao fornecimento de mão-de-obra especializada na organização do ENEM/2014;
f) A locação de bens móveis próprios para outras entidades, em 2018, no valor de R$ 550 mil.

ADRIANA RIGON WESKA
Diretora-Geral

Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e
Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe

RODRIGO SOUZA MARTINS
Contador CRC/DF n. º 027.939/O-2

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Conselheiros do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE Brasília-DF
Conclusão com ressalva
Examinamos as demonstrações contábeis do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE ("Centro"), que compreendem o balanço

patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto quanto aos assuntos mencionados nos parágrafos "Base para conclusão com ressalva", as demonstrações contábeis acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE
("Centro") em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.

Ênfase
Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 15 às demonstrações financeiras, que descreve sobre os recursos do Contrato de Gestão formalizado entre o Centro e o Ministério

da Educação (MEC), órgão supervisor do contrato. O Centro não recebeu os recursos em conformidade com o cronograma estabelecido no Contrato de Gestão. O déficit econômico
apresentado no exercício foi obtido exclusivamente dos contratos firmados com terceiros interessados para realização e organização de eventos e concursos próprios do objeto estatutário
do Centro.

Reapresentação dos valores correspondentes do exercício findo em 31 de dezembro de 2016
Em 08 de fevereiro de 2017, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes que emitiram o relatório de auditoria com opinião com modificações sobre as

demonstrações financeiras do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016.
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 4, o Centro identificou alguns erros em suas demonstrações financeiras de 2017 e 2016 e decidiu pela reapresentação dessas em

atendimento ao CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.
Assim, os valores, consolidados, referentes às demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, foram ajustados e estão sendo reapresentados como

previsto no CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, e CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis. Em função da relevância dos ajustes,
estamos reemitindo, nesta data, a nossa opinião com modificações sobre as referidas demonstrações financeiras consolidadas, que compreendem o balanço patrimonial consolidado, em 31
de dezembro de 2017, bem como as demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, relativas ao exercício findo em 31
de dezembro de 2017, preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalvas
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas

na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação ao Centro, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Conforme descrito na nota explicativa 10, a Fundação Universidade de Brasília - FUB cedeu de forma onerosa diversos bens para o Centro. Ocorre que até a presenta data, o
contrato de cessão onerosa do ativo imobilizado não foi formalizado entre as partes. Não foi possível formar uma opinião quanto à adequação dos valores registrados no ativo imobilizado,
nas obrigações com entidades governamentais no passivo não circulante e no patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018. O Centro não efetuou o levantamento da vida útil-econômica
remanescente desses bens registrados no seu ativo imobilizado, bem como não realizou os testes de recuperabilidade daqueles ativos registrados em 31 de dezembro de 2018.

Conforme apresentado na nota 8, em 31 de dezembro de 2018 o Centro possui tributos a serem recuperados no montante de R$ 10.270 mil. O Centro não nos apresentou um
estudo demonstrando a possibilidade de recuperabilidade desses tributos. Como consequência, não foi possível aplicarmos procedimentos adicionais de auditoria que nos permitissem
concluir sobre a adequação daqueles valores naquela data. As demonstrações financeiras apresentadas não contemplam quaisquer ajustes referentes a este tema. Adicionalmente, o Centro
efetua a retenção e o recolhimento do ISS dos prestadores de serviços somente no Distrito Federal, independentemente do local onde são prestados os serviços.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração do Centro é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse

relatório.
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Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base
no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles

internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Centro continuar operando, divulgando, quando aplicável, os

assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar o Centro
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do Centro são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada

por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao
longo da auditoria. Além disso:

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião.

O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do Centro.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza

relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Centro. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Centro
a não mais se manter em continuidade operacional.

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência e
comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa independência, incluindo quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

TATICCA Auditores Independentes S.S.
CRC 2SP-03.22.67/O-1

São Paulo (SP), 18 de janeiro de 2019.
ADERBAL ALFONSO HOPPE

Sócio
Contador CRC-1SC020036/O-8-T-SP

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) é uma associação civil sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social pelo

Decreto n. º 8.078, de 19 de agosto de 2013, nos termos da Lei n. º 9.637, de 15 de maio de 1998, com o objetivo de realizar atividades de gestão de programas, projetos e apoio técnico
e logístico para subsidiar sistemas de avaliação educacional. Em 2014, foi firmado Contrato de Gestão com o Ministério da Educação (MEC), com a interveniência do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e da Fundação Universidade de Brasília (FUB), reforçando as finalidades definidas em seu estatuto. Em 2018, foram realizadas diversas
reuniões técnicas entre o Cebraspe, o Ministério da Educação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e a Fundação Universidade de Brasília (FUB).
O trabalho resultou na celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº01/2014, que tem por objeto assegurar a continuidade do fomento das atividades previstas no Contrato
de Gestão, mediante o repasse de recursos financeiros para o Cebraspe, a reprogramação de saldo financeiro e a retirada do Inep como interveniente do referido Contato. O repasse de
R$ 1.7000.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), em dezembro de 2018, visa o desenvolvimento de atividades em três linhas de ação: avaliação de materiais, livros e tecnologias
educacionais vinculados ao Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD); avaliação da implementação do Programa de Inovação Educação Conectada; e contribuir para avaliação
de políticas públicas de Educação Superior. O saldo em 31 de dezembro de 2018 é resultado do somatório do saldo remanescente de 2017, o repasse retro mencionado e a receita oriunda
da aplicação financeira ao longo de 2018. Histórico dos valores do Contrato de Gestão: 1) Saldo do exercício anterior: R$ 1.658.548,15; 2) Repasse recebido: R$ 1.700.000,00; 3) Receita
financeira líquida: R$ 279,95; 4) Saldo em 31 de dezembro de 2018: R$ 3.352.828,10.

ADRIANA RIGON WESKA
Diretora-Geral

Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e
Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe

RODRIGO SOUZA MARTINS
Contador CRC/DF nº 027.939/O-2

CENTRO DE PESQUISA DO PANTANAL
EXTRATO DO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DE TERMO DE PARCERIA Nº. 13.0002.00/2012

Custo do Projeto: R$ 1.835.088,00
Local de Realização do Projeto: MT e MS
Data de assinatura do TP: 29 de Dezembro de 2012
Início do Projeto: Dezembro de 2012
Término: Março de 2018
Objetivos: Continuidade ao projeto "Ciência e Sociedade no Pantanal: Integrando Conhecimentos para a Sustentabilidade Socioambiental", visando à sustentabilidade das principais atividades
econômicas do Pantanal, a formação de recursos humanos e o apoio a tomada de decisão para a definição de políticas públicas.
Resultados alcançados: As pesquisas realizadas com o apoio do MCTIC possibilitaram: 1- contribuições para as políticas públicas, com destaque para parecer técnico científico enviado ao
MPF referente a proposta de lei nº 750/2011 - Lei do Pantanal; recomendação técnica ao MP de MT referente aos impactos de drenagens no Pantanal; participação no Grupo de Trabalho-
GT para definição de normativa para o uso de áreas úmidas visando o licenciamento no estado de MT; subsídios técnicos e científicos para a normatização da limpeza de campo devido
à proliferação de lenhosas no Pantanal; avanços no processo de regionalização do Pantanal utilizando conceito de macrohabitats como ferramenta para a gestão ambiental a partir da
realização de oficinas técnicas envolvendo instituições de ensino e pesquisa, órgãos governamentais e não governamentais ligados ao meio ambiente; 2- a partir de pescado de espécies
nativas do Pantanal foram obtidos produtos derivados, como: filé defumado, filé marinado, patê, quibe e hambúrguer. A elaboração destes produtos é tecnologicamente viável, com vida
de prateleira e segurança semelhantes aos convencionais da aquicultura e pesca marinha ; 3- Com relação à conservação de bovinos da raça pantaneira, houve melhoramento na produção
in vitro de embriões, estudos visando a adequação da alimentação dos bovinos em regime de confinamento, tendo sido avaliados o potencial produtivo, a curva de lactação e a qualidade
do leite das vacas pantaneiras; 4- Essa parceria viabilizou a formação de aproximadamente 4 doutores, 18 mestres e 28 graduados, além disso permitiu a produção de importantes
publicações, sendo "Pantanal Legal" (ISBN 9788580092080) e "Marcos Referenciais para a Lei Federal do Pantanal e Gestão de Outras Áreas Úmidas" (ISBN 9788532706041), bem como a
produção de outros materiais informativos; 5- A convite de governo de MT, o CPP ocupa cadeira no Conselho da Reserva da Biosfera do Pantanal, além de outros conselhos, contribuindo
com a sua expertise para formulações de propostas visando o manejo e proteção de recursos naturais.

. Categoria de Despesa Saldo
Anterior

Realizado Diferença

. Componente 1 8.869,46 7.471,71 1.397,75

. Componente 2 7.263,02 4.770,00 2.493,02

. Componente 3 13.840,70 5.451,51 8.389,19

. Componente 4 179,39 0,00 179,39

. Componente 5 19.664,05 1.340,00 18.324,05

. Componente 6 5.334,05 3.997,54 1.336,51

. Componente 7 19.421,75 11.406,05 8.015,70

. Sub-Total 74.572,42 34.436,81 40.135,61

. Rendimentos Líquidos Acumulados 85.406,05 74.013,00 11.393,05

. Total 159.978,47 108.449,81 51.528,66

Nota explicativa: Tendo em vista problemas de ordem técnica na execução via Siconv, no âmbito do TP nº 13.0002.00/2012, devidamente registrados junto ao parceiro e o Ministério do
Planejamento, que resultou na prorrogação da vigência da referida parceria para 30/03/2018, essa publicação visa apresentar a prestação de contas final do saldo no término da vigência
do TP.A diferença apresentada refere-se ao saldo da parceria, cujo valor foi devolvido ao parceiro público em 30/04/2018.
Centro de Pesquisa do Pantanal. Rua Dois nº. 497 - Bairro Boa Esperança
Cep. 78.068-360 - Cuiabá-MT, fone/fax (65) 3627-1887
e-mail: gestão.cpp@gmail.com site www.cppantanal.org.br

ROSENEIDE SOARES DE SOUZA.
Diretora Executiva

http://www.in.gov.br/autenticidade.html



