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1. Data, hora e local: No dia 20 de abril de 2021, às 14h30, reuniram-se, via uso do aplica vo
whatsApp, o Conselho Fiscal da DF Gestão de Ativos.

2. Convocação: Convocação, nos termos do artigo 24, do Estatuto Social.

3. Presença: Presentes à reunião a totalidade dos conselheiros: Gercina de Souza Santos, Hélio Sabino
de Sá e Paulo Roberto Souza de Proença Gomes.

4. Mesa: Presidente: Gercina de Souza Santos; Secretário: Hélio Sabino de Sá.

5. Ordem do Dia: a) proposta de renovação contratual  contendo as cláusulas necessárias ao
aditamento em questão visando à celebração do 4º Termo Adi vo ao Contrato 02/2017,
doc. 59839387; b) Emissão de opinião técnica sobre  o Balancete Mensal rela vo ao mês março de
2021, doc. 59612032 ; e, c) Assuntos gerais.

6. Deliberações: Após exame e discussão, decidiu-se à unanimidade de votos, aprovar o balancete
mensal rela vo ao mês de março de 2021, balancete analí co das operações havidas entre
01/03/2021 a 31/03/2021 (59612032), por considerarem regular a documentação que serviu de base
para os registros contábeis e adequadas as consignações de todas as transações ocorridas no mês.

6.3 Tratando da requisição de manifestação contida no Memorando nº 2 (59839387) quanto ao teor do
ajuste avençado no 4º Termo Adi vo ao CONTRATO Nº 002/2017, rela vo à execução de serviços
técnicos especializados em Auditoria Independente: este Conselho Fiscal entende pela con nuidade
da execução dos serviços, necessários por força de Lei, tendo em vista que  o valor proposto se
encontra compa vel, e ainda compa vel com a responsabilidade incidente sobre o Profissional Perito-
Contador, a seguir descritos:

[...]

TERMO ADITIVO (59842593)

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em remuneração aos serviços
contratados, o valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) em cinco
parcelas de R$ 1.540,00 (um mil, quinhentos e quarenta reais) a saber:

A primeira parcela até cinco dias da apresentação da nota fiscal e do
boleto de pagamento posterior à assinatura deste termo aditivo;

A segunda parcela após a entrega do relatório referente às análises dos
documentos do primeiro trimestre de 2021;

A terceira parcela após a entrega do relatório referente às análises dos
documentos do segundo semestre de 2021,

A quarta parcela após a entrega do relatório referente às análises dos
documentos do terceiro semestre de 2021, e

A quinta parcela após a entrega do relatório referente às análises dos



documentos do    quarto semestre de 2021, desde que os relatórios
estejam em condições de liquidação de pagamento.   

[...]          

Quanto à con nuidade operacional, cumpre consignar a mesma nota constante da Ata nº 15
(57464014):

Cumpre-nos salientar a preocupação dos membros deste Conselho Fiscal,
fato também observado na Notas Explica vas da Administração às
Demonstrações no item nº 4 – Con nuidade Operacional, e no Relatório
dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis (2020),
dos  quais constam registros de que a Companhia se encontra desde 2015
em fase pré-operacional, não havendo até a presente data definição de
quando poderá realizar a aquisição de direitos creditórios, nem tampouco
a data para a emissão de valores mobiliários a serem u lizados como
instrumento de captação de recursos a serem u lizados na finalidade para
a qual fora criada a Sociedade Empresarial.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata que, depois
de lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Cer fico que a presente ata é descrição fiel dos
assuntos tratados.

 Brasília, 20 de abril de 2021.

Gercina de Souza Santos

Conselheira Presidente

                    Hélio Sabino de Sá                        

      Conselheiro  - Secretário da Mesa 

          Paulo Roberto Souza de Proença Gomes

Conselheiro
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