
SEQ.
 Natureza da 

Contrato

No. do 

Contrato
No. Processo

Unidade 

Administrativa

No. DODF,  

Data de 

Publicação e 

No. da Pág. 

Do valor e da forma de pagamento
Valor Mensal 

(R$)

Valor Total 

(R$)

Data 

Início 

Data 

Término
Beneficiário

1

Termo de 

Parcelamento de 

Crédito de 

Natureza não 

Tributária

005/2015 070.001.023/2013 DIOFIC/SUAG

DODF nº 61 de 

27/03/15,

pág. 136

O contribuinte recolherá aos cofres do Distrito Federal o valor 

de R$ 8.571,23 (oito mil, quinhentos e setenta e um reais e 

vinte e três centavos) parcelas de R$ 142,86 (cento e 

quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos).

R$ 142,86 R$ 8.571,23 18/03/15 17/03/20

Associação dos Aquicultores e 

Pescadores Artesanais da Região 

Integrada de Desenvolvimento de Distrito 

Federal e Entorno 

HAJAPEIXE-RIDE/DF

CNPJ: 14.216.098/0001-23

2

Termo de 

Parcelamento de 

Crédito de 

Natureza não 

Tributária

32/2016

070.001.571/2015, 

070.002.089/2015 e 

070.001.389/2016

DIOFIC/SUAG

DODF nº 193 de 

11/10/16, 

pág. 66

O contribuinte recolherá aos cofres do Distrito Federal o valor 

de R$ 8.972,94 (oito mil novecentos e setenta e dois reais e 

noventa e quatro centavos) em 30 (trinta) parcelas sendo a 

primeira parcela no valor de R$ 299,33 (duzentos e noventa e 

nove reais e trinta e três centavos) e 29 (vinte e nove) 

parcelas no valor de R$ 299,09 (duzentos e noventa e nove 

reais e nove centavos).

Primeira de 

R$299,33 + 29 

parcelas de 

R$299,09

R$ 8.972,94 07/10/16 06/04/19
Laticínios Araguaia Indústria e Comércio 

CNPJ: 03.233.973/0001-69  

3

Termo de 

Parcelamento de 

Crédito de 

Natureza não 

Tributária

19/2016
070.000.340/2016 

070.000.527/2016
DIOFIC/SUAG

DODF nº 151 de 

09/08/16,

 pág. 37

O contribuinte recolherá aos cofres do Distrito Federal o valor 

de R$ 5.981,96 (cinco mil novecentos e oitenta e um reais e 

noventa e seis centavos), sendo a primeira parcela no valor de 

R$ 142,74 (cento e quarenta e dois reais e setenta e quatro 

centavos) e 41 (quarenta e uma) parcelas no valor de R$ 

142,42 (cento e quarenta e dois reais e quarenta e dois 

centavos). 

Primeira de 

R$142,74 + 41 

parcelas de 

R$142,42

R$ 5.981,96 04/12/16 03/06/20
Laticínios Araguaia Indústria e Comércio 

CNPJ: 03.233.973/0001-69  

4

Termo de 

Parcelamento de 

Crédito de 

Natureza não 

Tributária

06/2017 070.001.753/2017 DIOFIC/SUAG

DODF nº 99 de 

25/05/17,

pág. 38

O contribuinte recolherá aos cofres do Distrito Federal o valor 

de R$ 2.990,98 (dois mil novecentos e noventa reais e 

noventa e oito centavos) em 19 (dezenove) parcelas no valor 

de R$ 157,42 (cento e cinquenta e sete reais e quarenta e dois 

centavos),cada parcela.

R$ 157,42 R$ 2.990,98 18/05/17 10/12/18
Laticínios Araguaia Indústria e Comércio 

CNPJ: 03.233.973/0001-69  

5

Termo de 

Parcelamento de 

Crédito de 

Natureza não 

Tributária

133/2017 030.003.751/2000 DIOFIC/SUAG

DODF nº 209 de 

31/10/17, 

pág. 39

O contrinuinte recolherá aos cofres do Distrito Federal o 

montante de R$4.647,95 (quatro mil seiscentos e quarenta e 

sete reais e noventa e cinco centavos), posto que já ocorreu o 

recolhimento R$232,40 (duzentos e trinta e dois reais e 

quarenta centavos) correspondendo a 5% do valor 

consolidado, conforme fl.106 do processo em epígrafe, o 

restante  será recolhido em 29 (vinte e nove) parcelas, sendo 

a primeira parcela no valor de R$ 152,27( cento e cinquenta e 

dois reais e vinte e sete centavos) e 28 (vinte e oito) parcelas 

no valor de R$152,26 ( cento e cinquenta e dois reais e vinte e 

seis centavos). 

Primeira de 

R$152,27 + 28 

parcelas de 

R$152,26  

R$ 4.647,95 25/10/17 25/04/20 Jair Pereira de Lima
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6

Termo de 

Parcelamento de 

Crédito de 

Natureza não 

Tributária

154/2018 00070-00013436/2018-45 DIOFIC/SUAG

DODF nº 106 de 

06/06/18,

 pág. 32

O contribuinte recolherá aos cofres do Distrito Federal o 

montante de R$ 2.954,19 (dois mil novecentos e cinquenta e 

quatro reais e dezenove centavos), posto que já ocorreu o 

recolhimento de R$ 147,71 (cento e quarenta e sete reais e 

setenta e um centavos) correspondendo a 5% do valor 

consolidado, conforme fl. 18 do documento SEI 7955210 do 

processo em epígrafe, o restante será recolhido em 18 

(dezoito) parcelas, sendo a primeira parcela no valor de R$ 

156,01 (cento e cinquenta e seis reais e um centavo) e 17 

(dezessete) parcelas no valor de R$ 155,91 (cento e cinquenta 

e cinco reais e noventa e um centavos)

Primeira de 

R$156,01 + 17 

parcelas de 

R$155,91

R$ 2.954,19 04/06/18 04/01/20
Clube do Cavalo de Brasília

CNPJ: 04.636.456/0001-01

7

Termo de 

Parcelamento de 

Crédito de 

Natureza não 

Tributária

151/2018 00070-00012741/2018-10 DIOFIC/SUAG

DODF nº 109 de 

11/06/18,

 pág. 38

O contribuinte recolherá aos cofres do Distrito Federal o 

montante de R$ 6.357,87 (seis mil trezentos e cinquenta e 

sete reais e oitenta e sete centavos), posto que já ocorreu o 

recolhimento de R$ 317,89 (trezentos e dezessete reais e 

oitenta e nove centavos) correspondendo a 5% do valor 

consolidado, conforme doc. SEI id 6984388 e 7292649 do 

processo em epígrafe, o restante será recolhido em 30 (trinta) 

parcelas, sendo a primeira parcela no valor de R$ 201,41 

(duzentos e um e quarenta e um centavos) e 29 (vinte e nove) 

parcelas no valor de R$ 201,33 (duzentos e um reais e trinta e 

três centavos)

 Primeira de 

R$201,41 + 29 

parcelas de 

R$201,33

R$ 6.357,87 08/06/18 08/01/21
Associação Rural Vargem Bonita

CNPJ: 06.059.697/0001-52

8

Termo de 

Parcelamento de 

Crédito de 

Natureza não 

Tributária

153/2018 00070-00013289/2018-11 DIOFIC/SUAG

DODF nº 109 de 

11/06/18,

 pág. 39

O contribuinte recolherá aos cofres do Distrito Federal o 

montante de R$ 54.928,56 (cinquenta e quatro mil novecentos 

e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), posto que já 

ocorreu o recolhimento de R$ 2.746,43 (dois mil setecentos e 

quarenta e seis reais e quarenta e três centavos) 

correspondendo a 5% do valor consolidado, conforme doc. 

SEI id 7761580 do processo em epígrafe, o restante será 

recolhido em 60 (sessenta) parcelas, sendo a primeira parcela 

no valor de R$ 869,83 (oitocentos e sessenta e nove reais e 

oitenta e três centavos) e 59 (cinquenta e nove) parcelas no 

valor de R$ 869,70 (oitocentos e sessenta e nove reais e 

setenta centavos)

 Primeira de 

R$869,83 + 59 

parcelas de 

R$869,70

R$ 54.928,56 07/06/18 07/07/23

Associação de Equitação e Redeas da 

Granja do Torto - AERGT

CNPJ: 16.549.358/0001-08

9

Termo de 

Parcelamento de 

Crédito de 

Natureza não 

Tributária

155/2018 00070-00013559/2018-86 DIOFIC/SUAG

DODF nº 113 de 

15/06/18,

 pág. 55

 O contribuinte recolherá aos cofres do Distrito Federal o 

montante de R$ 272.796,40 (duzentos e setenta e dois mil, 

setecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), posto 

que já ocorreu o recolhimento de R$ 13.639,82 (treze mil, 

seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos) 

correspondendo a 5% do valor consolidado, o restante será 

recolhido em 60 (sessenta) parcelas, sendo a primeira parcela 

no valor de R$ 4.319,65(quatro mil trezentos e dezenove reais 

e sessenta e cinco centavos) e 59 (cinquenta e nove) parcelas 

no valor de R$ 4.319,27 (quatro mil trezentos e dezenove reais 

e vinte e setecentavos).

 Primeira de 

R$4.319,65 + 

59 parcelas de 

R$4.319,27   

R$ 272.796,40 13/06/18 13/07/23
EBF Indústria, Comércio e Serviços 

CNPJ: 38.013.199/0001-65



10

Termo de 

Parcelamento de 

Crédito de 

Natureza não 

Tributária

157/2018 00070-00013827/2018-60 DIOFIC/SUAG

DODF nº 127 de 

06/07/18,

 pág. 76

 O contribuinte recolherá aos cofres do Distrito Federal o 

montante de R$ 3.433,24 (três mil quatrocentos e trinta e três 

reais e vinte e quatro centavos), posto que já recolheu o valor 

de R$ 171,66 (cento e setenta e um reais e sessenta e seis 

centavos) correspondendo a 5% do valor consolidado e o 

restante será recolhido em 22  vinte e duas) parcelas, sendo a 

primeira parcela no valor de R$ 148,33 (cento e quarenta e 

oito reais e trinta e três centavos) e 21 (vinte e uma) parcelas 

no valor de R$ 148,25 (cento e quarenta e oito reais e vinte e 

cinco centavos).

 Primeira de 

R$ 148,33 + 

21 parcelas de 

R$148,25  

R$ 3.433,24 05/07/18 05/06/20 Geomá Urçulino de Farias

11

Termo de 

Parcelamento de 

Crédito de 

Natureza não 

Tributária

156/2018 00070-00013690/2018-43 DIOFIC/SUAG

DODF nº 120 de 

26/06/18,

 pág. 56

 O contribuinte recolherá aos cofres do Distrito Federal o 

montante de R$ 3.659,46 (três mil seiscentos e cinquenta e 

nove reais e quarenta e seis centavos), posto que já ocorreu o 

recolhimento de R$ 182,97 (cento e oitenta e dois reais e 

noventa e sete centavos) correspondendo a 5% do valor 

consolidado, o restante será recolhido em 22 (vinte e duas) 

parcelas, sendo a primeira parcela no valor de R$ 158,07 

(cento e cinquenta e oito reais e sete centavos) e 21 (vinte e 

uma) parcelas no valor de R$ 158,02 (cento e cinquenta e oito 

reais e dois centavos)

 Primeira de 

R$ 158,07 + 

21 parcelas de 

R$158,02  

R$ 3.659,46 21/06/18 21/05/20

Sindicato dos Criadores de Ovinos e 

Caprinos do Distrito Federal

SINCCO/DF

CNPJ: 05.928.192/0001-14

12

Termo de 

Parcelamento de 

Crédito de 

Natureza não 

Tributária

158/2018 00070-00013560/2018-19 DIOFIC/SUAG

DODF nº 113 de 

15/06/18,

 pág. 55

 O contribuinte recolherá aos cofres do Distrito Federal o 

montante de R$ 6.806,60 (seis mil oitocentos e seis reais e 

sessenta centavos), posto que já ocorreu o recolhimento de 

R$ 340,33 (trezentos e quarenta reais e trinta e três centavos) 

correspondendo a 5% do valor consolidado, o restante será 

recolhido em 40 (quarenta) parcelas, sendo a primeira parcela 

no valor de R$ 161,53 (cento e sessenta e um reais e 

cinquenta e três centavos) e 39 (trinta e nove) parcelas no 

valor de R$ 161,66 (cento e sessenta e um reais e sessenta e 

seis centavos)

 Primeira de 

R$161,53 + 39 

parcelas de 

R$161,66

R$ 6.806,60 14/06/18 14/11/21
Associação Cavaleiros Solidários

CNPJ: 17.860.006/0001-31


