
na Avenida Helio Prates, QNM 34, Área Especial 01, M Norte, Taguatinga/DF, Bacia 

Hidrográfica do Rio Descoberto, Unidade Hidrográfica Ribeirão Ribeirão das Pedras. 

Processo SEI nº 0197-000120/2017.

Outorga/SRH nº 187/2020. Gisele dos Santos Ferreira Alves, transferir a outorga de 

direito de uso de água subterrânea, concedida a Maria Ferreira Calado, CPF/CNPJ nº 

085.579.034-21, pelo Despacho/SRH nº 583, de 04 de Novembro de 2014, por meio de 

um poço manual para fins de abastecimento humano, criação de animais e irrigação, 

localizado no Assentamento Betinho, Conjunto D, Chácara 09, Brazlândia/DF, Bacia 

Hidrográfica do Rio Descoberto, Unidade Hidrográfica Ribeirão Ribeirão Rodeador. 

Processo SEI nº 00197-00004570/2019-28.

Outorga/SRH nº 192/2020. Antônio Carlos do Nascimento, outorga de direito de uso de 

água subterrânea, por meio de um tubular, para fins de irrigação, localizado no 

Assentamento Betinho, Conjunto C, Chácara 47-A , Brazlândia /DF, Bacia Hidrográfica 

do Rio Descoberto, Unidade Hidrográfica Alto Rio Descoberto. Processo SEI nº 00197-

00004492/2019-61.

Outorga/SRH nº 193/2020. José Maria do Nascimento, outorga de direito de uso de água 

subterrânea, por meio de um tubular, para fins de irrigação, localizado no Assentamento 

Betinho, Conjunto D, Chácara 18 A , Brazlândia/DF, Bacia Hidrográfica do Rio 

Descoberto, Unidade Hidrográfica Ribeirão Rodeador. Processo SEI nº 00197-

00004577/2019-40.

Outorga/SRH nº 199/2020. La Bromélia de Brasília LTDA, modifica a outorga de direito 

de uso de água subterrânea concedida pelo ato de Outorga/SRH n.º 110, de 15 de fevereiro 

de 2019, referente a um poço tubular, para fins de abastecimento humano e irrigação, 

localizado no endereço Núcleo Rural Taquara, Chácara nº 15, Planaltina/DF, Bacia 

Hidrográfica do Rio São Bartolomeu, Unidade Hidrográfica Rio Pipiripau. Processo SEI 

nº 00197-00000006/2019-36.

HUDSON ROCHA DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

PORTARIA Nº 41, DE 06 DE JULHO DE 2020

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 

atribuições que lhe conferem os incisos I e III, do parágrafo único do art. 105, da Lei 

Orgânica do Distrito Federal, no que não conflitar com o Decreto nº 39.610, de 1º janeiro 

de 2019 e pelo disposto no Decreto nº 40.015, de 14 de agosto de 2019; Considerando a 

necessidade de aprovar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - 

PDTIC da SETRAB, com ações para a modernização de sua base tecnológica e de sua 

infraestrutura informacional; Considerando a necessidade de aprovar o Plano Diretor de 

Gestão da Informação e Comunicação - PDGIC da SETRAB, com o objetivo de integrar 

os sistemas informatizados, uniformizar procedimentos, treinar pessoal e padronizar os 

métodos e rotinas de trabalho da SETRAB; Considerando a necessidade de estabelecer um 

fórum de planejamento e elaboração do PDTIC e do PDGIC, com a participação das 

unidades organizacionais, objetivando o compartilhamento de dados, a transparência das 

informações e a difusão de conhecimentos, para o aprimoramento da sua missão 

institucional e dos serviços prestados aos contribuintes e aos cidadãos; Considerando o 

teor das recomendações do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do 

Distrito Federal e demais órgãos de controle, resolve:

Art. 1º Criar o Comitê de Gestão e Tecnologia da Informação e Comunicação - CGTIC, 

órgão colegiado de decisão sobre políticas, diretrizes e normatização da segurança da 

informação, dos investimentos e das prioridades em infraestrutura e capacitação, para 

melhoria da Governança de Informação da SETRAB.

Art. 2º Compete ao CGTIC:

I - aprovar políticas, normas e diretrizes da SETRAB, com a finalidade de assegurar que 

as ações ligadas à Gestão e Tecnologia da Informação estejam alinhadas com a missão 

institucional desta Secretaria;

II - estabelecer prioridades na execução de projetos de Gestão e Tecnologia da 

Informação, considerando as diretrizes estratégicas da SETRAB e as limitações de 

natureza orçamentária, financeira e patrimonial;

III - aprovar estratégias de acompanhamento, avaliação e fiscalização dos investimentos 

em Gestão e Tecnologia da Informação e de mecanismos para implementação de 

prioridades em demandas globais de tecnologia e informática;

IV - aprovar cronogramas e fiscalizar seu cumprimento para assegurar o alcance das 

metas, prazos e orçamentos estabelecidos para os projetos de Gestão e Tecnologia da 

Informação da SETRAB;

V - acompanhar, periodicamente e de acordo com as diretrizes governamentais 

estabelecidas na área de Gestão e Tecnologia da Informação, o cumprimento das 

diretrizes, das estratégias e dos objetivos definidos na política de Tecnologia da 

Informação do Governo do Distrito Federal;

VI - aprovar a Política de Segurança da Informação e Modelo de Gestão da Informação;

VII - aprovar planos de capacitação de servidores e colaboradores na área de Gestão e 

Tecnologia da Informação; e

VIII - aprovar parcerias com órgãos e entes públicos e privados relativas à troca de dados 

e compartilhamento de soluções de Gestão e Tecnologia da Informação.

Art. 3º O CGTIC da SETRAB tem a seguinte composição:

I - Chefe de Gabinete da SETRAB;

II - Subsecretário de Microcrédito e Empreendedorismo;

III - Subsecretário de Atendimento ao Trabalhador e Empregador;

IV - Subsecretário de Administração Geral;

V - Subsecretário de Micro e Pequena Empresa;

VI - Gerente de Sistemas e Suporte à Tecnologia da Informação.

Parágrafo único. A Presidência do Comitê será exercida pelo Chefe de Gabinete da 

SETRAB.

Art. 4º As reuniões presenciais do CGTIC serão convocadas pelo presidente e deverão ter 

quórum mínimo de 50% de seus integrantes.

Parágrafo único. As pautas das reuniões deverão ser aprovadas previamente pelo Chefe de 

Gabinete da SETRAB.

Art. 5º As Deliberações serão tomadas por maioria simples.

§1º Poderão participar das reuniões, na qualidade de ouvintes ou colaboradores, 

representantes de qualquer unidade organizacional da SETRAB.

§2º Poderão ser convidados a participar das reuniões do CGTIC, a juízo do seu 

Presidente, para subsidiar suas deliberações, representantes de órgãos ou entidades 

públicas e privadas, bem como consultores técnicos, inclusive servidores públicos em 

exercício.

§3º A participação no CGTIC é considerada como de relevante interesse público e não 

enseja qualquer tipo de remuneração.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

THALES MENDES FERREIRA

CONTROLADORIA GERAL

PORTARIA Nº 121, DE 08 DE JULHO DE 2020

Dispõe sobre os procedimentos e diretrizes de avaliação quanto à aplicação e 

efetividade dos programas de integridade das pessoas jurídicas que celebrem contrato, 

consórcio, convênio, concessão, parceria público-privada e qualquer outro instrumento 

ou forma de avença similar, inclusive decorrente de contratação direta ou 

emergencial, pregão eletrônico e dispensa ou inexigibilidade de licitação, com a 

administração pública direta ou indireta do Distrito Federal em todas as esferas de 

poder, de acordo com a Lei nº 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, e dá outras 

providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO 

FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 105 

da Lei Orgânica do Distrito Federal,

Considerando as disposições contidas na Lei nº 6.112, de 2 de fevereiro de 2018, 

alterada pela Lei nº 6.308, de 13 de junho de 2019, e

Considerando a disciplina do parágrafo único do art. 3º do Decreto nº 40.388, de 14 

de janeiro de 2020, resolve:

Art. 1º Disciplinar os procedimentos e diretrizes de avaliação quanto à aplicação e 

efetividade dos programas de integridade das pessoas jurídicas que celebrarem 

contratos, consórcios, convênios, concessões ou parcerias público-privadas e qualquer 

outro instrumento ou forma de avença similar, inclusive decorrente de contratação 

direta ou emergencial, pregão eletrônico e dispensa ou inexigibilidade de licitação 

com a administração pública direta ou indireta do Distrito Federal, de acordo com a 

Lei nº 6.112, de 02 de fevereiro de 2018.

§ 1º O cumprimento dos parâmetros referidos no art. 6º da Lei nº 6.112, de 02 de 

fevereiro de 2018, dar-se-á pela:

I - existência de programa de integridade, comprovada pela apresentação do Relatório 

de Perfil e do Relatório de Conformidade do Programa, nos termos do art. 2º do 

Decreto nº 40.388, de 14 de janeiro de 2020;

II - aplicação e efetividade de programa de integridade, por avaliação realizada pela 

Subcontroladoria de Governança e Compliance - SUGOV, da Controladoria-Geral do 

Distrito Federal - CGDF, com base na presunção de veracidade das informações do 

Relatório de Perfil e do Relatório de Conformidade do Programa, dos documentos 

apresentados e constatações, nos termos desta Portaria.

§ 2º Para fins desta Portaria, o termo “pessoa jurídica” será utilizado para designar 

genericamente todas as sociedades empresárias e simples, personificadas ou não, 

independentemente da forma de organização ou modelo societário adotado, fundações,
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associações civis e sociedades estrangeiras, regularmente constituídas e que tenham 

sede, filial ou representação no território brasileiro.

Art. 2º Compete à Subcontroladoria de Governança e Compliance - SUGOV, da 

Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF:

I – analisar a suficiência das informações e documentos e manifestar-se acerca da 

regularidade do Relatório de Perfil e do Relatório de Conformidade, nos termos do 

roteiro estabelecido no art. 4º do Decreto nº 40.388, de 14 de janeiro de 2020;

II- realizar a avaliação de que trata o inciso II do § 1º do artigo anterior, mediante 

critério da dupla visita, sendo:

a) a primeira, voltada para a confirmação das informações prestadas e dos documentos 

apresentados, além de orientação quanto ao saneamento de eventuais desconformidades 

apontadas no Relatório de Perfil e do Relatório de Conformidade;

b) a segunda, voltada para identificar a implementação das orientações, o saneamento 

das desconformidades apontadas e a realização de outras constatações, inclusive por 

meio de entrevistas a funcionários e colaboradores.

III - elaborar relatório circunstanciado, que deverá ser apresentado ao Secretário de 

Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, para apreciação e deliberação, e sua 

posterior remessa à autoridade competente (órgão contratante), indicando:

a) que o programa de integridade cumpre os parâmetros estabelecidos na Lei nº 

6.112/2018, no Decreto nº.40.388/2020 e nesta Portaria, considerando que as 

informações contidas no Relatório de Perfil e no Relatório de Conformidade do 

Programa demonstram a veracidade dos atos e fatos ensejadores da avaliação.

b) que o programa de integridade é meramente formal ou não cumpre os parâmetros 

estabelecidos na Lei nº 6.112/2018, no Decreto nº 40.388/2020 e nesta Portaria, 

mostrando-se ineficaz para mitigar o risco de ocorrência de atos lesivos contra a 

Administração Pública Distrital.

IV - responder às solicitações de informação das pessoas jurídicas e dos órgãos e 

entidades da administração pública direta ou indireta do Distrito Federal quanto a 

dúvidas relacionadas à Lei n.º 6.112, de 2 de fevereiro de 2018.

§ 1º O disposto no inciso II não se aplica às hipóteses de intempestividade na 

implementação do programa de integridade e de constatação de situações de elevado 

grau de risco que, a critério da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF, 

requeiram providências imediatas.

§ 2º A Subcontroladoria de Governança e Compliance - SUGOV excluirá do processo 

de avaliação a pessoa jurídica que:

I - não preencher integralmente o Relatório de Perfil e o Relatório de Conformidade e 

não enviar as informações e os documentos comprobatórios;

II - não corrigir as inconsistências no Relatório de Perfil e no Relatório de 

Conformidade no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, conforme o caso.

§ 3º No caso de pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico, caso a 

Subcontroladoria de Governança e Compliance - SUGOV verifique que as pessoas 

jurídicas possuem o mesmo programa de integridade, este será analisado conjuntamente 

e será elaborado relatório único de avaliação.

Art. 3º A avaliação do programa de integridade, quanto à aplicação e efetividade, 

observará a ordem cronológica de recebimento do Relatório de Perfil e do Relatório de 

Conformidade e seguirá os seguintes critérios de priorização baseados em riscos:

I – porte e proporcionalidade do volume total de contratos de uma mesma pessoa 

jurídica;

II – valor de contrato, consórcio, convênio, concessão, parceria público-privada e 

qualquer outro instrumento ou forma de avença similar, de acordo com a Lei nº 6.112, 

de 2 de fevereiro de 2018;

III - pessoa jurídica que já possua certificação voluntária, por meio de um organismo 

certificador independente ou reconhecimento público com o direito de uso da marca ou 

selo de programa de fomento da cultura de ética e de integridade.

Parágrafo único. A pedido de autoridade competente do órgão contratante e 

considerada a complexidade e relevância da contratação, o Secretário de Estado 

Controlador-Geral do Distrito Federal poderá determinar a imediata avaliação da 

aplicação e efetividade do programa de integridade.

Art. 4º A avaliação máxima quanto à aplicação e efetividade do programa de 

integridade é de 100 (cem) pontos, divididos entre seis áreas, da seguinte forma:

I- 25 (vinte e cinco) pontos para Comprometimento da Alta Direção e Compromisso 

com a Ética;

II - 20 (vinte) pontos para Políticas e Procedimentos;

III - 20 (vinte) pontos para Comunicação e Treinamento;

IV - 10 (dez) pontos para Canais de Denúncia e Remediação;

V - 15 (quinze) pontos para Análise de Risco e Monitoramento; e

VI - 10 (dez) pontos para Transparência e Responsabilidade Social.

§ 1º A avaliação será realizada de forma gradual durante os anos de 2020 e 2021,

considerando adequado, para fins da aplicação do disposto na Lei nº 6.112/2018, o 

programa de integridade que:

I – no segundo semestre de 2020, obtiver pontuação igual ou superior a 55 (cinquenta 

e cinco) pontos e que tenha obtido, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) da 

pontuação em cada área do questionário;

II – no primeiro semestre de 2021, obtiver pontuação igual ou superior a 60 (sessenta) 

pontos e que tenha obtido, no mínimo, 30% (trinta por cento) da pontuação em cada 

área do questionário.

III – no segundo semestre de 2021, obtiver pontuação igual ou superior a 65 (sessenta 

e cinco) pontos e que tenha obtido, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) da 

pontuação em cada área do questionário.

§ 2º A partir de 2022, será considerado adequado, para fins da aplicação do disposto 

na Lei nº 6.112/2018, o programa de integridade que obtiver pontuação igual ou 

superior a 70 (setenta) pontos e que tenha obtido, no mínimo, 40% (quarenta por 

cento) da pontuação em cada área do questionário.

§ 3º O programa de integridade que não alcançar o percentual mínimo em cada uma 

das áreas, ainda que na somatória tenha obtido a pontuação estipulada nos §§ 1º e 2º, 

será considerado inadequado para fins da aplicação do disposto na Lei nº 6.112/2018.

Art. 5º Na avaliação do programa de integridade, quanto à aplicação e efetividade, a 

Subcontroladoria de Governança e Compliance – SUGOV observará o 

comprometimento da alta gestão e dos funcionários, a análise, o monitoramento, a 

mitigação de riscos e a revisão constante do programa de integridade pela pessoa 

jurídica, devendo restar caracterizada a existência de:

I - programa de integridade adequado ao perfil da pessoa jurídica, estruturado e 

aplicado conforme a necessidade, sendo monitorado, revisado e atualizado, observado 

ainda:

a) existência de área responsável pelo programa de integridade na estrutura 

organizacional da pessoa jurídica, com atribuições estabelecidas em documento formal;

b) constatação de programa de integridade efetivo, com as devidas adaptações à 

legislação;

c) comprovação de autonomia da área responsável pelo programa de integridade;

d) existência de certificação voluntária, por meio de organismo certificador 

independente ou reconhecimento público com direito de uso da marca ou selo de 

programa de fomento da cultura de ética e de integridade.

II - efetivo engajamento da alta direção com o programa de integridade, evidenciada 

pelo fornecimento de condições para o bom funcionamento do programa, como 

recursos humanos, físicos e financeiros, observado ainda:

a) comprovação de mudança de cultura, com resultados concretos dentro da 

organização quanto ao comportamento de gestores, colaboradores e terceiros;

b) comprovação de capacitação e aperfeiçoamento, contínuos, dos funcionários da área 

responsável pelo programa de integridade;

c) evidência de ações de incentivo, capacitação e conscientização dos demais 

funcionários e colaboradores.

III - auditoria interna, responsável por confirmar a eficácia e eficiência dos controles 

internos, observado ainda:

a) comprovação de implementação de resultados das medidas de integridade capazes de 

gerenciar riscos;

b) existência de testes periódicos dos controles criados, provocando simulações com as 

situações de risco e estimulando o sistema de controle a se manifestar, de forma a 

medir a efetividade dos controles;

c) existência de mecanismos internos de penalidades.

IV - estratégias e procedimentos para gerenciamento de riscos e de conformidades 

realizados por gerência e controles internos, para supervisão e manutenção do 

programa de integridade, observado ainda:

a) evidência de que houve diminuição de riscos negativos e potencialização de riscos 

positivos e tomada de providências que reduzam sanções;

b) comprovação de divulgação ao público externo, pela internet, do canal de denúncia, 

do código de ética e do código de conduta, ou documentos equivalentes, em língua 

portuguesa.

§ 1º A Subcontroladoria de Governança e Compliance - SUGOV avaliará 

negativamente quando:

I - for constatado que o programa de integridade é meramente formal (de fachada ou 

superficial);

II - não constatadas as causas para a avaliação positiva de que trata o §1º;

III - área responsável pelo programa de integridade for terceirizada;

IV - houver acúmulo de outras funções por parte dos funcionários da área responsável 

pelo programa de integridade.

§ 2º A Subcontroladoria de Governança e Compliance – SUGOV verificará, a partir de 

informações prestadas ou obtidas por fontes externas de pesquisa, se existem
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investigações em curso ou decisões, judiciais ou administrativas, envolvendo a pessoa 

jurídica ou membros da alta direção, incluídos os de sua controladora, relacionados à 

prática de atos de corrupção ou de fraudes em licitação e contratos administrativos.

§ 3º No caso de informações positivas, relacionadas ao disposto no § 2º deste artigo, a 

pessoa jurídica será questionada a respeito dessas informações e prestará esclarecimentos 

sobre as medidas adotadas, no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, para que a 

Subcontroladoria de Governança e Compliance - SUGOV possa avaliar os impactos na 

análise do programa de integridade.

§ 4º Poderá, ainda, ser realizada pesquisa de percepção sobre a aplicação e efetividade do 

programa de integridade com os funcionários e colaboradores da pessoa jurídica, 

garantidos o anonimato e a confidencialidade dos dados, conforme orientações e tratativas 

expedidas pela Subcontroladoria de Governança e Compliance - SUGOV durante o 

processo de avaliação.

Art. 6º Da decisão de que trata a alínea “b” do inciso III do art. 2º, cabe pedido de 

reconsideração ao Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, com a 

finalidade de apreciar se o programa de integridade cumpre os parâmetros estabelecidos 

na Lei nº 6.112/2018, no Decreto nº 40.388/2020 e nesta Portaria.

Parágrafo único. O pedido deve ser apresentado no prazo de 15 dias úteis, contado, 

conforme o caso, da data:

I - do recebimento da notificação formal pela pessoa jurídica;

II - da entrega da notificação, por meio de ferramenta digital que forneça evidência técnica 

quanto à sua autoria, conteúdo, cronologia de envio, entrega e tomada de conhecimento 

pelo destinatário;

III - da publicação na imprensa oficial do ato de cientificação da pessoa jurídica.

Art. 7º São obrigações da pessoa jurídica que submete programa de integridade à 

avaliação, quanto à aplicação e efetividade:

I – garantir a veracidade e atualização de todas informações prestadas e documentos 

enviados à Subcontroladoria de Governança e Compliance - SUGOV;

II – prestar os esclarecimentos necessários, quando solicitados, e no prazo determinado 

pela Subcontroladoria de Governança e Compliance - SUGOV ou pelo Secretário de 

Estado Controlador-Geral do Distrito Federal;

III – observar os prazos estabelecidos e garantir o envio de formulários, informações e 

quaisquer outros documentos para a Subcontroladoria de Governança e Compliance - 

SUGOV, zelando pela obtenção das respectivas confirmações de recebimento;

IV – possibilitar acesso à equipe da Subcontroladoria de Governança e Compliance - 

SUGOV às instalações, aos funcionários e aos documentos referentes às medidas que 

demonstram o seu comprometimento com a ética e integridade;

V – evitar envolver-se em situações ou denúncias que ensejem dúvidas ou 

questionamentos sobre seu compromisso com a ética e a integridade;

VI - responsabilizar e punir funcionário e dirigente da pessoa jurídica que tenha praticado 

atos antiéticos e ilegais.

Art. 8º Dar-se-á publicidade no Portal da Transparência do Distrito Federal e no sítio 

institucional da Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF, nos termos do art. 2º da 

Portaria CGDF nº 53, de 6 de março de 2020, à empresa com programa de integridade 

considerado adequado aos parâmetros estabelecidos na Lei nº 6.112/2018, no Decreto nº 

40.388/2020 e nesta Portaria.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

PAULO WANDERSON MOREIRA MARTINS

DEFENSORIA PÚBLICA

PORTARIA Nº 199, DE 09 DE JULHO DE 2020
O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, no uso de sua competência atribuída pelo artigo 7º, da Lei Distrital nº 6.482, de 
09 de janeiro de 2020, e, ainda, o constante no Processo nº 00401-00012224/2020-11, resolve:
Art. 1º Aprovar, na forma dos quadros anexos I e II, o cancelamento e a suplementação de recursos do Quadro de Detalhamento da Despesa da Defensoria Publica do Distrito Federal, 
aprovado pela Portaria nº 31, de 03 de fevereiro de 2020, da DPDF.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

JOÃO CARNEIRO AIRES
 

ANEXO I
R$1,00

48. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO
REDUÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO NATUREZA ID USO FONTE DETALHADO TOTAL

03.122.8211.8502.0099
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL DA DEFENSORIA 
PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

319011 0 100 2.000.000 2.000.000

TOTAL | 2.000.000

             

 

ANEXO II
R$1,00

48. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO
ACRÉSCIMO

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO NATUREZA ID USO FONTE DETALHADO TOTAL

28.846.0001.9041.0121
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA 
- DISTRITO FEDERAL

31.90.94 0 100 2.000.000 2.000.000

  2.000.000
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