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EMPRESA: AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.
CNPJ: 09.313.969/0001-97
CEI: 51.223.22746/78
PRAZO ESTIMADO: 54 meses (com previsão de término em 31/12/2018)
NOME DO PROJETO: Projeto na área de infraestrutura de transporte ro-
doviário. Consiste na recuperação, manutenção, monitoramento, conservação,
operação, ampliação e melhorias da Rodovia Litoral Sul (BR-116/376/PR e
BR-101/SC - Trecho Curitiba - Florianópolis que compreende o Contorno
Leste de
Curitiba (BR-116), a BR-376 e a BR-101 e o contorno de Florianópolis que
ainda será construído, fazendo a ligação da capital paranaense ao município de
Palhoça, no Estado de Santa Catarina, com extensão de 382,3 quilômetros.
NÚMERO DA PORTARIA DE AUTORIZAÇÃO: Portaria nº 29/2014 do
Ministério dos Transportes
SETOR DE INFRAESTRUTURA: Transportes

Art.2° - Nos casos de aquisição com suspensão do PIS e da
COFINS, a pessoa jurídica vendedora ou prestadora de serviços deve
fazer constar na nota fiscal, conforme determina o art. 11 do Decreto
nº 6.144, de 2007:

1) O número da portaria ministerial que aprovou o projeto;
2) O número do ato declaratório que concedeu a habilitação

ao REIDI à empresa adquirente; e, conforme o caso, a expressão:
a) "Venda de bens com suspensão do PIS/Pasep e da CO-

FINS - Decreto nº 6.144, de 03/07/2007, art. 2º, inciso I"; ou,
b) "Venda de serviços com suspensão do PIS/Pasep e da

COFINS - Decreto nº 6.144, de 03/07/2007, art. 2º, inciso I".
Art. 3° - A suspensão de que trata o art. 1º pode ser usu-

fruída nas aquisições no mercado interno ou nas importações rea-
lizadas nas condições daquele artigo no período de cinco anos, con-
tados da data da entrada em vigor deste Ato Declaratório Executivo,
conforme o art. 3º do Decreto nº 6.144, de 2007.

Art. 4º - Concluída a participação da Habilitada no projeto,
deverá ser solicitado o cancelamento da presente habilitação no prazo
de trinta dias, contados da data em que adimplido o objeto do con-
trato, conforme art. 9º do Decreto nº 6.144, de 2007.

Art. 5° - A presente habilitação poderá ser cancelada "ex
officio" pela Autoridade Fiscal em caso de inobservância, por parte
da beneficiária, de quaisquer dos requisitos que condicionaram a
concessão do regime.

Art. 6º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na
data de publicação no DOU.

KLEBS GARCIA PEIXOTO JUNIOR

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No- 31,
DE 14 DE MAIO DE 2014

Concede Registro Especial de Importador
de bebidas alcoólicas do contribuinte que
específica.

O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL BRASIL EM
JOINVILLE, no uso da atribuição que lhe confere o art. 3º da Ins-
trução Normativa SRF nº 1.432, de 26 de dezembro de 2013, e tendo
em vista o disposto nos artigos 268, 272, 274 e 280 do Decreto nº
4.544, de 26 de dezembro de 2002, que regulamenta a cobrança do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e face ao que consta do
processo administrativo nº 10920.722151/2013-17, declara:

Art. 1º Inscrito no Registro Especial de Importador de pro-
dutos descritos no Anexo I da IN/RFB 1432, de 2013, sob o número
09202/031, o estabelecimento relacionado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: PARTER TRADING IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA

CNPJ/MF nº: 09.291.672/0001-78
ENDEREÇO: Rua Evaristo da Veiga, nº 134 - 6º Andar -

Bairro Glória - Joinville/SC - CEP 89216-215
Art. 2º O estabelecimento inscrito fica obrigado ao cum-

primento das normas previstas na IN RFB n.º 1432 e demais atos
normativos que regem a matéria, sob pena de cancelamento do re-
gistro nos termos do art. 8º da mesma instrução.

Art. 3º Este Ato Declaratório Executivo entra em vigor na
data de publicação no DOU.

KLEBS GARCIA PEIXOTO JUNIOR

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

PORTARIA No- 261, DE 13 DE MAIO DE 2014

Estabelece regra de transição para a ob-
servância dos Procedimentos Contábeis Es-
pecíficos constantes do Manual de Conta-
bilidade Aplicada ao Setor Público para os
exercícios de 2013 e 2014.

O SUBSECRETÁRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA
DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 22 do Decreto nº
7.482, de 16 de maio de 2011, e no art. 10 da Portaria do Ministro de
Estado da Fazenda nº 244, de 16 de julho de 2012, e

Considerando o disposto no § 2º do art. 50 da Lei Com-
plementar nº 101, de 4 de maio de 2000;

Considerando o disposto no inciso I do art. 17 da Lei nº
10.180, de 6 de fevereiro de 2001, e no inciso I do art. 6º do Decreto
nº 6.976, de 7 de outubro de 2009, que conferem à Secretaria do
Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda a condição de órgão
central do Sistema de Contabilidade Federal;

Considerando as competências do órgão central do Sistema
de Contabilidade Federal, estabelecidas no art. 18 da Lei nº 10.180,
de 2001, no art. 7º do Decreto nº 6.976, de 2009, e nos incisos XIV,
XXI, XXII e XXIII do art. 21 do Anexo I do Decreto nº 7.482, de 16
de maio de 2011;

Considerando a necessidade de elaborar o Balanço do Setor
Público Nacional previsto no inciso VII do art. 18 da Lei nº 10.180,
de 2001, com base no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a
ser utilizado por todos os entes da Federação, conforme o disposto no
inciso II do art. 1º da Portaria do Ministro de Estado da Fazenda nº
184, de 25 de agosto de 2008; e

Considerando a Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de
2013, que dispõe sobre regras gerais acerca das diretrizes, normas e
procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vis-
tas à consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, sob a mesma base conceitual,
resolve:

Art. 1º Os Procedimentos Contábeis Específicos - PCE con-
forme dispostos na Parte III da 5ª edição do Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público - MCASP são de observância facultativa
nos exercícios de 2013 e 2014.

Parágrafo único. Os PCE descritos na Portaria STN nº 634,
de 19 de novembro de 2013, serão de observância obrigatória a partir
da vigência da 6ª edição do MCASP.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

GILVAN DA SILVA DANTAS

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA No- 866, DE 14 DE MAIO DE 2014

Dispõe sobre a atuação da Força Nacional
de Segurança Pública em apoio ao Estado
de Pernambuco.

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 11.473, de 10
de maio de 2007, no Decreto nº 5.289, de 29 de novembro de 2004,
na Portaria nº 3.383, de 24 de outubro de 2013, no Acordo de
Cooperação Federativa da Força Nacional de Segurança Pública ce-
lebrado entre a União e o Estado de Pernambuco nº 013/2008 de 20
de março de 2009; e

Considerando a manifestação expressa do Governador do
Estado de Pernambuco, quanto à necessidade do emprego da Força
Nacional de Segurança Pública (FNSP), com o propósito de apoiar o
Governo do Estado de Pernambuco frente à paralisação dos policiais
militares, resolve:

Art. 1º Autorizar o emprego da Força Nacional de Segurança
Pública (FNSP), em caráter episódico e planejado, pelo período ne-
cessário até que cessem os motivos que ensejaram o pedido, a contar
da data de publicação desta portaria, para atuar em ações de pre-
servação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do pa-
trimônio no Estado de Pernambuco.

Art. 2º A operação terá o apoio logístico e a supervisão dos
órgãos de segurança pública do Ente Federado solicitante, nos termos
do convênio de cooperação firmado entre as partes, bem como per-
missão de acesso aos sistemas de informações e ocorrências no âm-
bito da Segurança Pública, durante a vigência da portaria autori-
zativa.

Art. 3° O número de profissionais a ser disponibilizado pelo
Ministério da Justiça obedecerá ao planejamento definido pelos entes
envolvidos na operação.

Art. 4º O prazo do apoio prestado pela FNSP poderá ser
prorrogado, se necessário, conforme o art. 4º, § 3º, inciso I, do
Decreto nº 5.289, de 2004.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JOSÉ EDUARDO CARDOZO

Ministério da Integração Nacional
.

SECRETARIA DE FUNDOS REGIONAIS
E INCENTIVOS FISCAIS

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
E DE RECUPERAÇÃO DE PROJETOS

PORTARIA No- 4, DE 12 DE MAIO DE 2014

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E DE
RECUPERAÇÃO DE PROJETOS - DFRP, no uso das atribuições
que lhe confere o inciso XII do art. 24 da Seção II do Capítulo IV do
anexo VI da Portaria nº 117, de 7 de março de 2012, com base na
Portaria nº 1.913, de 5 de dezembro de 2007 (alterada pela Portaria nº
859, de 12 de dezembro de 2011), e na Ordem de Serviço nº 01, de
16 de outubro de 2013, todas do Ministério da Integração Nacional;

Considerando as análises técnicas constantes do no Relatório
de Acompanhamento Físico-Contábil - REAFC nº 001, de 22 de
janeiro de 2013 (fls. 2 a 18 do Processo nº 59601.000006/2013-83),
do Relatório de Conclusão de Projeto nº 001/2014 (fls. 965 a 967,
frente e verso), de 18 de fevereiro de 2014, da Equipe Técnica da
GRB, os quais atestaram a regularidade do Empreendimento e o
percentual de implantação de 100% para um nível de 100% de re-
cursos financeiros liberados,

Considerando a recomendação favorável à emissão do CEI
feita pela Gerente Regional de Belém, por meio Despacho nº
001/2014 - GRB/DFRP/MI (fls. 972 a 975, frente e verso), de 25 de
fevereiro de 2014, em favor da Empresa CONSTRUAMEC - CONS-
TRUO AGRICULTURA MECANIZADA S.A., inscrita no CNPJ/MF
sob nº 22.983.316/0001-83, com projeto localizado no Município de
Ananindeua, no Estado do Pará,

Sopesando o disposto na manifestação exarada por meio do
Termo de Manifestação nº 05, de 9 de maio de 2014, da Comissão
Consultiva para os Fundos de Investimentos - CCFI, resolve:

Art. 1º - Emitir o CERTIFICADO DE EMPREENDIMEN-
TO IMPLANTADO - CEI, para fins do que dispõe o § 12 do art. 5º
da Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991, com a nova redação que
lhe foi dada pelo art. 4º da Medida Provisória nº 2.199-14, de 24 de
agosto de 2001, em favor da referida Incentivada, que recebeu re-
cursos do Fundo de Investimentos da Amazônia - Finam, nas mo-
dalidades dos artigos 5º e 9º da citada Lei.

Art. 2º - A Empresa Beneficiária fica obrigada a encaminhar
ao DFRP, para fins de avaliação econômica, por um período de dez
anos, cópias das demonstrações financeiras anuais, na conformidade
do art. 176 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a
apresentar os demonstrativos a seguir relacionados, de acordo com os
preceitos do art. 4º da Portaria MI nº 1.913, de 5 de dezembro de
2007:

I - quantidade de emprego direto mantido, comprovada pela
apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, referente ao último mês do exercício social
de cada ano;

II - valores dos tributos recolhidos a título de Imposto Sobre
Serviços - ISS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Prestação
de Serviços - ICMS, Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
e Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI; e

III - quadro de produção e vendas realizadas.
Art. 3º - O não atendimento ao disposto no artigo anterior

representará inadimplência a ser considerada por ocasião da apre-
sentação de pleitos futuros ao Ministério da Integração Nacional.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MAURÍLIO ALVES BARCELOS

Ministério da Justiça
.

CONSELHO ADMINISTRATIVO
DE DEFESA ECONÔMICA

ATA DE DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA No- 53,
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2014

Dia: 14.05.2014
Hora: 10:00
Presidente: Vinícius Marques de Carvalho
Secretário Substituto do Plenário: Paulo Eduardo Silva de Oliveira

A presente ata tem também por fim a divulgação a terceiros
interessados dos atos de concentração protocolados perante o Sistema
Brasileiro de Defesa da Concorrência, nos termos da Lei nº
8.884/1994 e da Lei nº 12.529/2011.

Foram distribuídos pelo sistema de sorteio os seguintes fei-
tos:

A distribuição ocorrerá por compensação, pela atribuição de
peso 02 aos processos a serem distribuídos aos Conselheiros Márcio
de Oliveira Junior e Gilvandro Vasconcelos Coelho de Araújo. Assim,
cada um destes Conselheiros, ao ser sorteado para relatar um processo
receberá também o processo seguinte.

Ato de Concentração nº 08700.010688/2013-83
Requerente: JBS S.A., Rodopa Indústria e Comércio de Ali-

mentos Ltda. e Forte Empreendimentos e Participações Ltda.
Advogados: Barbara Rosenberg, Sandra Terepins, Maria

Amaral de Almeida Sampaio, Sergio Longo
Relator: Conselheiro Márcio de Oliveira Júnior
Processo Administrativo nº 08012.006859/2008-61
Representante: Unimed Natal - Sociedade Cooperativa de

Trabalho Médico
Representada: Clínica de Neurocirurgiões do Rio Grande do

Norte Ltda. - Clineuro
Advogados: Kalina Lígia M. F. de Mendonça França e ou-

tros
Relator: Conselheiro Márcio de Oliveira Júnior

VINÍCIUS MARQUES DE CARVALHO
Presidente do Conselho

PAULO EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA
Secretário do Plenário

Substituto

SUPERINTENDÊNCIA-GERAL

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE-GERAL
Em 14 de maio de 2014

No- 544 - Processo Administrativo nº 08700.008551/2013-69. Re-
presentante: CADE Ex-Officio. Representado: Instituto de Medicina,
Cirurgia e Ginecologia e Hospital Cristo Rei. Advogados: Wagner
Bernardino Sene e Jorge Augusto Polverini. Tendo em vista que o
processo encontra-se devidamente instruído, decido, pois, pelo en-
cerramento da fase instrutória, ficando os Representados notificados
para a apresentação de alegações em 5 (cinco) dias úteis, nos termos
do art. 73 da Lei nº 12.529/2011 c.c. art. 156 do Regimento Interno
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