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Diário Oficial do Distrito Federal
SEÇÃO III
PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 65/2011.
Processo: 001-000.916/2011. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em prestar serviços de treinamento em Web Designer para 13 servidores do Setor de Editoração da Câmara
Legislativa do Distrito Federal, conforme condições e especificações constantes do Termo de
Referência - Anexo I do Edital. Data e horário para recebimento das propostas: às15h do dia
19 de dezembro de 2011. Local da Sessão: Sala da CPL, localizada no Edifício Sede da CLDF,
Eixo Monumental, Praça Municipal, Quadra 02, Lote 05, Térreo Inferior, em Brasília/DF. O
respectivo Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.cl.df.gov.br.
Maiores informações pelo fone/fax (61) 3348.8651.
Brasília-DF, 2 de dezembro de 2011.
DANIEL VICENTE EVALDT DA SILVA
Pregoeiro da CLDF

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 25/2011.
Processo: 360.001.807/2010 – Partes: DF/SEG X BRASCONNET TELECOMUNICAÇÕES
LTDA – Objeto: O contrato tem por objeto serviços de manutenção preventiva e corretiva
por chamado avulso com reposição de peças e equipamentos na central telefônica e seus
componentes, de propriedade da Secretaria de Estado de Governo/Governadoria/GDF, instalada no Palácio do Buriti que atenda também o Anexo do Palácio do Buriti, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital.
Do Procedimento. O presente contrato obedece aos termos do Edital de Licitação de Pregão
Presencial nº 046/2011-PREGÃO/SEPLAN de (fls. 424/467) a qual se adere, da proposta
de (fls. 510/516), e da Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 – Do Valor: R$ 631.107,37 (seiscentos
e trinta e um mil, cento e sete reais e trinta e sete centavos) – Da Dotação Orçamentária:
A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: para prestação de serviços
relativa à manutenção UO:11101, Programa de Trabalho: 04.122.0100.8517.0060 - Natureza
de Despesa 33.90.39, Fonte de Recursos: 100. O empenho inicial é de R$ 18.080,00 (dezoito
mil e oitenta reais), conforme Nota de Empenho: 2011NE00921, emitida em 18/10/2011sob
o evento nº 4000091, na modalidade estimativa. – Da Dotação Orçamentária: A despesa
correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: para fornecimento de peças. UO: 11101,
Programa de Trabalho: 04.122.0100.8517.0060 - Natureza de Despesa 33.90.30, Fonte de
Recursos: 100. O empenho inicial é de R$ 77.016,03 (setenta e sete mil, dezesseis reais e três
centavos), conforme Nota de Empenho: 2011NE00922, emitida em 18/10/2011sob o evento
nº 4000091, na modalidade estimativa. – Da Dotação Orçamentária: A despesa correrá à
conta da seguinte Dotação Orçamentária: para equipamentos. UO:11101, Programa de Trabalho: 04.122.0100.8517.0060 - Natureza de Despesa 33.90.52, Fonte de Recursos: 100. O
empenho inicial é de R$ 62.680,81 (sessenta e dois mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta
e um centavos), conforme Nota de Empenho: 2011NE00923, emitida em 18/10/2011sob o
evento nº 4000091, na modalidade estimativa. – Vigência: O contrato entra em vigência a
partir de 1º de novembro de 2011, vigorando até 31 de outubro de 2012 – Data de Assinatura:
1º de novembro de 2011. Signatários: Pelo Distrito Federal: Paulo Tadeu Vale da Silva, na
qualidade de Secretário de Estado de Governo. Pela Contratada – Wilson Vasconcelos de
Souza, na qualidade de Sócio Administrador.

COORDENADORIA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA convoca a população para a audiência pública
de apresentação do Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre a desafetação das áreas públicas
situadas entre os Lotes C e D, da EQN 707/907 e entre os Lotes B e C, da EQN 708/908, objeto do
Processo nº 141.000.978/2002. A audiência pública será realizada no dia 10 de janeiro de 2012, das
09:00h às 13:00h, no Auditório da Administração Regional de Brasília, localizado no SBN, Quadra
02, Bloco K, Edifício Wagner, 1º Subsolo. A documentação relativa à audiência encontra-se à disposição do público para consulta na Assessoria de Comunicação da Administração Regional de Brasília.
JOSÉ MESSIAS DE SOUZA
Administrador de Brasília
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FESTA DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO GAMA”. Ratifico nos
termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, combinado com a portaria Distrital nº 11
de 26 de março de 2010 para que adquira a eficácia necessária, a inexigibilidade de
Licitação de que trata o presente processo, com fulcro no inciso III do artigo 25 da
mencionada Lei, conforme a justificativa constante dos autos em epígrafe, referente
às Notas de Empenho nº 2011NE00212/2011, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
em favor da empresa SORELLI MARKETING E PRODUÇÕES LTDA ME, Publique-se para os fins pertinentes. Gama-DF, 02 de dezembro de 2011. Adauto de Almeida
Rodrigues – Administrador.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2011.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
DE CEILÂNDIA, DA COORDENADORIA DAS CIDADES, DA SECRETARIA DE
ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, Torna Público o resultado do
julgamento da Tomada de Preços nº 02/2011, processo 138.000.800/2011, do tipo Menor
Preço Global - Por Lote, objetivando a contratação de empresas de engenharia para
construção e reforma de banheiros, praças, quadra poliesportiva e quadra com campo
sintético em diversos pontos de Ceilândia – DF da forma que se segue: a empresa
MG Construtora Ltda foi julgada vencedora dos Lote 01 com o valor global de R$
272.259,38 (duzentos e setenta e dois mil duzentos e cinqüenta e nove reais e trinta e
oito centavos); Lote 02 com o valor global de R$ 257.065,65 (duzentos e cinqüenta e
sete mil sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos); Lote 03 com o valor global
de R$ 191.680,43 ( cento e noventa e um mil seiscentos e oitenta reais e quarenta e
três centavos). A empresa RGM Engenharia Ltda foi julgada vencedora do Lote 04
com o valor global de R$ 462.918,91 quatrocentos e sessenta e dois mil novecentos e
dezoito reais e noventa e um centavos). A Empresa La Dart Indústria e Comércio Ltda.
foi julgada vencedora do Lote 05 com o valor global de R$ 211.872,99 (duzentos e
onze mil oitocentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos).
Brasília/DF, 2 de dezembro de 2011.
ALMIRO JUSTINO GONÇALVES
Presidente

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA
EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 36/2011,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 9/2002.
Processo: 143.000.670/2011; Partes: DF/RA XIII e FMG Construções e Incorporações Ltda;
Objeto: Construção de coreto em frente a QC 01 Conj. N de Santa Maria. Valor: o valor do
contrato é de R$ 145.326,05 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e cinco
centavos), Dotação Orçamentária: U.O: 22101; Programas de Trabalho: 15.451.0084.1110.0147;
Natureza da Despesa: 44.90.51; Fonte de Recurso: 100; Empenho nº 2011NE00244; Vigência:
O contrato terá vigência desde a sua assinatura até 90 (noventa) dias. Data da Assinatura: 24 de
novembro de 2011; Signatários: Pelo DF: Márcio Gonçalves Ferreira e pela Contratada: José
Faustino de Souza.
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 37/2011,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 4/2002.
Processo: 143.000.808/2011; Partes: DF/RA XIII e IMPACTO ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA-EPP; Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de infra-estrutura
(equipamentos/serviços) para a realização do evento “Arte e Cultura nas Quadras”, nos dias 26
e 27/de novembro de 2011. Valor: o valor do contrato é de R$ 149.800,00 (cento e quarenta
e nove mil, oitocentos reais), Dotação Orçamentária: U.O: 11115; Programas de Trabalho:
13.392.1300.2007.9145; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recurso: 100; Empenho nº
2011NE00239; Vigência: O contrato terá vigência desde a sua assinatura até 60 (sessenta) dias.
Data da Assinatura: 22 de novembro de 2011; Signatários: Pelo DF: Márcio Gonçalves Ferreira
e pela Contratada: Juliana Jacinto da Silva.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 38/2011,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 4/2002.
Processo: 143.000.810/2011; Partes: DF/RA XIII e IMPACTO ORGANIZAÇÃO E EVENTOS LTDA-EPP; Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de infra-estrutura
(equipamentos/serviços) para a realização do evento “Na Trilha da Cultura”, nos dias 03 e
04/de dezembro de 2011. Valor: O valor do Contrato é de R$ 149.800,00 (cento e quarenta
e nove mil, oitocentos reais), Dotação Orçamentária: U.O: 11115; Programas de Trabalho:
13.392.1300.2007.9145; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recurso: 100; Empenho nº
2011NE00240; Vigência: O contrato terá vigência desde a sua assinatura até 60 (Sessenta) dias.
Data da Assinatura: 22 de Novembro de 2011; Signatários: Pelo DF: Márcio Gonçalves Ferreira
e pela Contratada: Juliana Jacinto da Silva.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDAE DE LICITAÇÃO
Processo: 131.001066/2011; Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA;
Assunto: Contratação Da Banda ALIS para evento “APOIO AO EVENTO CULTURAL

EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 39/2011,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 9/2002.
Processo: 143.000.669/2011; Partes: DF/RA XIII e Costa Raposo Soluções e Serviços Ltda;
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Objeto: Construção de baia de ônibus na AC 200, AC 300 e CL 412 de Santa Maria. Valor:
o valor do contrato é de R$ 145.586,18 (cento e quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e
seis reais e dezoito centavos), Dotação Orçamentária: U.O: 22101; Programas de Trabalho:
15.451.0084.1110.0147; Natureza da Despesa: 44.90.51; Fonte de Recurso: 100; Empenho
nº 2011NE00244; Vigência: O contrato terá vigência desde a sua assinatura até 90 (noventa)
dias. Data da Assinatura: 23 de novembro de 2011; Signatários: Pelo DF: Márcio Gonçalves
Ferreira e pela Contratada: Frederico Raposo de Melo.
EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 40/2011,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 9/2002.
Processo: 143.000.649/2011; Partes: DF/RA XIII e MG Construtora Ltda; Objeto: Execução
de drenagem pluvial no Conj. I da QR 310 de Santa Maria. Valor: o valor do contrato é de R$
143.936,80 (cento e quarenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos),
Dotação Orçamentária: U.O: 22101; Programas de Trabalho: 15.451.0084.1110.6639; Natureza da Despesa: 44.90.51; Fonte de Recurso: 320; Empenho nº 2011NE00252; Vigência:
O contrato terá vigência desde a sua assinatura até 90 (noventa) dias. Data Da Assinatura:
1ºde Dezembro de 2011; Signatários: Pelo DF: Márcio Gonçalves Ferreira e pela Contratada:
Marcone Silva Brito.
EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 41/2011,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 9/2002.
Processo: 143.000.648/2011; Partes: DF/RA XIII e FMG Construções e Incorporações Ltda;
Objeto: Plantio e replantio de grama com regularização de terreno na Avenida Alagados de Santa
Maria. Valor: o valor do contrato é de R$ 144.094,21 (cento e quarenta e quatro mil, noventa e
quatro reais e vinte e um centavos), Dotação Orçamentária: U.O: 11115; Programas de Trabalho:
15.451.0084.1110.6639; Natureza da Despesa: 44.90.51; Fonte de Recurso: 320; Empenho nº
2011NE00254; Vigência: O contrato terá vigência desde a sua assinatura até 90 (noventa) dias.
Data da Assinatura: 2 de Dezembro de 2011; Signatários: Pelo DF: Márcio Gonçalves Ferreira
e pela Contratada: José Faustino de Souza.
EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 42/2011,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 9/2002.
Processo: 143.000.676/2011; Partes: DF/RA XIII e Vanderlei & Telma Ltda-ME; Objeto:
Ampliação da feira na QR 216/316 Lotes E e F de Santa Maria. Valor: O valor do Contrato é de R$ 143.851,45 (cento e quarenta e três mil, oitocentos e cinqüenta e um reais e
quarenta e cinco centavos), Dotação Orçamentária: U.O: 11115; Programas de Trabalho:
15.451.0084.1110.9667; Natureza da Despesa: 44.90.51; Fonte de Recurso: 100; Empenho
nº 2011NE00255; Vigência: O contrato terá vigência desde a sua assinatura até 90 (noventa)
dias. Data da Assinatura: 2 de Dezembro de 2011; Signatários: Pelo DF: Márcio Gonçalves
Ferreira e pela Contratada: Vanderlei Pereira de Queiroz.
EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 43/2011,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 9/2002.
Processo: 143.000.678/2011; Partes: DF/RA XIII e Construtora Hábil Ltda.; Objeto: Construção
de cobertura metálica na quadra poliesportiva da QR 402 de Santa Maria. Valor: O valor do Contrato é de R$ 144.708,72 (cento e quarenta e quatro mil, setecentos e oito reais e setenta e dois
centavos), Dotação Orçamentária: U.O: 11115; Programas de Trabalho: 15.451.0084.1110.6639;
Natureza da Despesa: 44.90.51; Fonte de Recurso: 320; Empenho nº 2011NE00253; Vigência:
O Contrato terá vigência desde a sua assinatura até 90 (noventa) dias. Data da Assinatura: 2
de Dezembro de 2011; Signatários: Pelo DF: Márcio Gonçalves Ferreira e pela Contratada:
Fernando Eurípedes de Souza.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
E DESENVOLVIMENTO RURAL
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO CONTRATUAL
Processo: 072.000.495/2011. Instrumento: Contrato nº 25/2011-GCONV para Prestação de
Serviços para Treinamento de Pessoal (capacitação). Partes: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF e a empresa
INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA. Objeto:
Curso de elaboração do Planejamento Estratégico da EMATER-DF, para capacitação de 45
(quarenta e cinco) empregados. Valor Total: R$ 200.000,00(duzentos mil reais). Dotação
Orçamentária: Unidade Orçamentária: 14203; Programa de Trabalho: 20128075026556172 e
04122085030460004; Fonte de Recurso: 100/100; Natureza da Despesa: 33.90.39/33.90.39;
Notas de Empenho: 2011NE01031 e 2011NE01032, respectivamente, emitidas em
11/11/2011, modalidade ordinário, evento 400091. Fundamento Legal: Baseado no inciso II artigo 25, c/c 13 inciso III e com as demais disposições legais da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores. Assinatura: 11/11/2011. Vigência: 02(dois) meses a contar da
assinatura. Signatários: P/EMATER-DF: José Guilherme Tollstadius Leal – Presidente. P/
Contratada: Alexandre Borges Afonso.
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CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 14/2011.
Processo: 071.000.066/2011. Espécie: Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço que
entre si firmam a Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A – CEASA/DF, e a empresa
Extrema Construção Ltda. Tendo por objeto a contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos e orçamento detalhado, para implantação de estacionamento rotativo
pago na CEASA/DF; o aditivo terá vigência de 30 (trinta) dias a contar do dia 9 de novembro
de 2011. Júlio César Menegotto. Presidente.
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO Nº 23/2009.
Processo: 071.000.178/2009. Espécie: ao Contrato de prestação de serviço que entre si firmam a
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A – CEASA/DF e NK ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Tendo por objeto a leitura do Diário de Justiça, objeto do
contrato nº 023/2009, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 16 de dezembro
de 2011 – Júlio César Menegotto. Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Chefe da Unidade de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa
apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo 150.003.190/2011, com fulcro no artigo 25, Inciso III, da Lei nº 8.666/93, reconheceu a
Inexigibilidade de Licitação em favor da Empresa MÃOS DE ARTE PRODUÇÃO CULTURAL
LTDA., no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), destinados a despesa com a contratação
artística: SEU PRETO, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais); CARLOS E FERNANDES,
n valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e ZAKTAR, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
que se apresentarão no dia 03 de dezembro de 2011, no Setor Comercial Sul em Brasília, dentro
da programação do projeto CARAVANA DAS ARTES ESPECIAL, e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do pagamento. Nos termos do artigo 26 da mesma
Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Chefe da Unidade de Administração Geral e determinei a
respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Em 29
de novembro de 2011. Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Chefe da Unidade de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa
apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo 150.003.191/2011, com fulcro no artigo 25, Inciso III, da Lei nº 8.666/93, reconheceu a
Inexigibilidade de Licitação em favor da Empresa MÃOS DE ARTE PRODUÇÃO CULTURAL LTDA., no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), destinados a despesa com a
contratação artística: MANASSÉS, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e MAMBRINCANTES, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que se apresentarão no dia 3 de dezembro
de 2011, no Setor Comercial Sul em Brasília, dentro da programação do Projeto CARAVANA
DAS ARTES ESPECIAL, e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização
do pagamento. Nos termos do artigo 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Chefe
da Unidade de Administração Geral e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do
DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Em 29 de novembro de 2011. Hamilton Pereira
Da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Chefe da Unidade de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa
apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no
processo 150.003.271/2011, com fulcro no artigo 25, Inciso III, da Lei nº 8.666/93, reconheceu
a Inexigibilidade de Licitação em favor da Empresa RB EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA.,
no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinados a despesa com a contratação
artística: OFICINA G3, que se apresentará no dia 30 de novembro de 2011, na Esplanada
dos Ministérios ao lado do Teatro Nacional, dentro da programação do evento dia do Evangélico, e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do pagamento.
Nos termos do artigo 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Chefe da Unidade
de Administração Geral e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para
que adquirisse a necessária eficácia. Em 29 de novembro de 2011. Hamilton Pereira da Silva,
Secretário de Estado de Cultura.
O Chefe da Unidade de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa
apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no
processo 150.003.283/2011, com fulcro no artigo 25, Inciso III, da Lei nº 8.666/93, reconheceu a Inexigibilidade de Licitação em favor de THALES ROBERTO DA SILVA, no valor
de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), destinados a despesa com a contratação artística
de THALLES ROBERTO, que se apresentará no dia 30 de novembro de 2011, na Esplanada
dos Ministérios ao lado do Teatro Nacional, dentro da programação do evento dia do Evangélico, e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do pagamento.
Nos termos do artigo 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Chefe da Unidade
de Administração Geral e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para
que adquirisse a necessária eficácia. Em 29 de novembro de 2011. Hamilton Pereira da Silva,
Secretário de Estado de Cultura.
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O Chefe da Unidade de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa
apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no
processo 150.003.281/2011, com fulcro no artigo 25, Inciso III, da Lei nº 8.666/93, reconheceu a Inexigibilidade de Licitação em favor da Empresa GRIO PRODUÇÕES CULTURAIS
LTDA., no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), destinados a despesa com a contratação
artística do Grupo NZINGA, que se apresentará no dia 29 de novembro de 2011, na Unidade de Internação de Planaltina, dentro da programação do projeto Semana da Consciência
Negra, e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do pagamento.
Nos termos do artigo 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Chefe da Unidade
de Administração Geral e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para
que adquirisse a necessária eficácia. Em 29 de novembro de 2011. Hamilton Pereira da Silva,
Secretário de Estado de Cultura.
O Chefe da Unidade de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo
150.003.282/2011, com fulcro no artigo 25, Inciso III, da Lei nº 8.666/93, reconheceu a Inexigibilidade de Licitação em favor de ELESIO ALVES DOS SANTOS, no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), destinados a despesa com a contratação artística de CENA EM CENA, que se
apresentará no dia 29 de novembro de 2011, na Unidade de Internação de Planaltina, dentro da
programação do projeto Semana da Consciência Negra, e, em consequência, autorizou o empenho
da despesa e a realização do pagamento. Nos termos do artigo 26 da mesma Lei nº 8.666/1993,
ratifiquei o ato do Chefe da Unidade de Administração Geral e determinei a respectiva publicação
no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Em 29 de novembro de 2011.
Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Chefe da Unidade de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa
apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo 150.003.099/2011, com fulcro no artigo 25, Inciso III, da Lei nº 8.666/93, reconheceu a
Inexigibilidade de Licitação em favor da Empresa ATITUDE 15 PRODUÇÕES, FESTAS E
EVENTOS LTDA., no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), destinados a despesa com
a contratação artística de JOTA QUEST, que se apresentará no dia 11 de dezembro de 2011,
em Brazlândia, dentro da programação do projeto Encontro de Esporte, Cultura e Turismo de
Brazlândia – É BOM VIVER AQUI, e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a
realização do pagamento. Nos termos do artigo 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato
do Chefe da Unidade de Administração Geral e determinei a respectiva publicação no Diário
Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Em 2 de dezembro de 2011. Hamilton
Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Chefe da Unidade de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa
apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo 150.003.107/2011, com fulcro no artigo 25, Inciso III, da Lei nº 8.666/93, reconheceu
a Inexigibilidade de Licitação em favor da Empresa CLUBE DO VIOLEIRO CAIPIRA DE
BRASÍLIA, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinados a despesa com a contratação
artística LIU E LEO, que se apresentará no dia 10 de dezembro de 2011, na Praça São Sebastião em Planaltina/DF, dentro da programação do evento Encontro de Folia de Reis do Distrito
Federal – 11ª Edição, e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do
pagamento. Nos termos do artigo 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Chefe da
Unidade de Administração Geral e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF,
para que adquirisse a necessária eficácia. Em 1º de dezembro de 2011. Hamilton Pereira da Silva,
Secretário de Estado de Cultura.
O Chefe da Unidade de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa
apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo 150.003.107/2011, com fulcro no artigo 25, Inciso III, da Lei nº 8.666/93, reconheceu
a Inexigibilidade de Licitação em favor da Empresa CLUBE DO VIOLEIRO CAIPIRA DE
BRASÍLIA, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destinados a despesa com a contratação
artística de FLÁVIO BRASIL, que se apresentará no dia 9 de dezembro de 2011, na Praça São
Sebastião em Planaltina/DF, dentro da programação do evento Encontro de Folia de Reis do
Distrito Federal – 11ª Edição, e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização
do pagamento. Nos termos do artigo 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Chefe
da Unidade de Administração Geral e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do
DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Em 1º de dezembro de 2011. Hamilton Pereira da
Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Chefe da Unidade de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo
150.003.108/2011, com fulcro no artigo 25, Inciso III, da Lei nº 8.666/93, reconheceu a Inexigibilidade de Licitação em favor da Empresa CLUBE DO VIOLEIRO CAIPIRA DE BRASÍLIA,
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinados a despesa com a contratação artística de
KLEUTON E KAREN, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no dia 9 de dezembro de 2011;
VANDERLEY E VALDECY, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e DIEGO E GUSTAVO,
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se apresentarão no dia 10 de dezembro de 2011,
na Praça São Sebastião – Planaltina/DF, dentro da programação do projeto Encontro de Folia
de Reis do Distrito Federal – 11ª Edição, e, em consequência, autorizou o empenho da despesa
e a realização do pagamento. Nos termos do artigo 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o
ato do Chefe da Unidade de Administração Geral e determinei a respectiva publicação no Diário
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Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Em 1º de dezembro de 2011. Hamilton
Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Chefe da Unidade de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa
apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo 150.003.127/2011, com fulcro no artigo 25, Inciso III, da Lei nº 8.666/93, reconheceu a
Inexigibilidade de Licitação em favor da Empresa VBS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.-ME,
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinados a despesa com a contratação artística de
ZÉ MULATO E CASSIANO, que se apresentará no dia 10 de dezembro de 2011, na Praça São
Sebastião em Planaltina/DF, dentro da programação do evento Encontro de Folia de Reis do
Distrito Federal – 11ª Edição, e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização
do pagamento. Nos termos do artigo 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Chefe
da Unidade de Administração Geral e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do
DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Em 1º de dezembro de 2011. Hamilton Pereira da
Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Chefe da Unidade de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo
150.003105/2011, com fulcro no artigo 25, Inciso III, da Lei nº 8.666/93, reconheceu a Inexigibilidade de Licitação em favor da Empresa CLUBE DO VIOLEIRO CAIPIRA DE BRASÍLIA,
no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), destinados a despesa com a contratação artística
de PEDRO BENTO E ZÉ DA ESTRADA., no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no dia
09 de dezembro e GALVAN E GALVANZINHO, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que
se apresentará no dia 11 de dezembro de 2011, na Praça São Sebastião em Planaltina/DF, dentro
da programação do evento Encontro de Folia de Reis do Distrito Federal – 11ª Edição, e, em
consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do pagamento. Nos termos do artigo
26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Chefe da Unidade de Administração Geral
e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária
eficácia. Em 1º de dezembro de 2011. Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Chefe da Unidade de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa
apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo 150.003.106/2011, com fulcro no artigo 25, Inciso III, da Lei nº 8.666/93, reconheceu
a Inexigibilidade de Licitação em favor da Empresa CLUBE DO VIOLEIRO CAIPIRA DE
BRASÍLIA, no valor de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), destinados a despesa com
a contratação artística de MARCOS MESQUITA, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais),
no dia 09 de dezembro de 2011 e MÁRCIO E MARCELO, no valor de R$ 35.000,00 (trinta
e cinco mil reais), que se apresentará no dia 10 de dezembro de 2011, na Praça São Sebastião
em Planaltina/DF, dentro da programação do evento Encontro de Folia de Reis do Distrito
Federal – 11ª Edição, e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do
pagamento. Nos termos do artigo 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Chefe da
Unidade de Administração Geral e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF,
para que adquirisse a necessária eficácia. Em 1º de dezembro de 2011. Hamilton Pereira da Silva,
Secretário de Estado de Cultura.
O Chefe da Unidade de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo
150.003.366/2011, com fulcro no artigo 25, Inciso III, da Lei nº 8.666/93, reconheceu a Inexigibilidade de Licitação em favor da Empresa MATÉRIA PRIMA CULTURA E COMUNICAÇÃO
LTDA., no valor de R$ 11.450,00 (onze mil, quatrocentos e cinquenta reais), destinados a despesa
com a contratação artística: QUARTETO RADAMES, no valor de R$ 4.580,00 (quatro mil,
quinhentos e oitenta reais), no dia 2 de dezembro de 2011; CONRADO SILVA, no valor de R$
3.435,00 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) e SAIA DE PANDORA, no valor de R$
3.435,00 (três mil, quatrocentos e trinta e cinco reais), que se apresentará no dia 1º de dezembro de 2011, nas Salas Cássia Eller e Teatro Plinio Marcos na Funarte, dentro da programação
do projeto ocupação Funarte 2011, e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a
realização do pagamento. Nos termos do artigo 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato
do Chefe da Unidade de Administração Geral e determinei a respectiva publicação no Diário
Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Em 1º de dezembro de 2011. Hamilton
Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Chefe da Unidade de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa
apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo 150.003.367/2011, com fulcro no artigo 25, Inciso III, da Lei nº 8.666/93, reconheceu a
Inexigibilidade de Licitação em favor da Empresa MATÉRIA PRIMA CULTURA E COMUNICAÇÃO LTDA., no valor de R$ 14.885,00 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais),
destinados a despesa com a contratação artística: QUERO SER IGUAL A ELES, no valor de
R$ 2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais); TRAGICO SE NÃO FOSSE COMIGO, no
valor de R$ 6.870,00 (seis mil, oitoscentos e setenta reais), no dia 02 de dezembro de 2011 e
CASA DE FERRO, no valor de R$ 5.725,00 (cinco mil, setecentos e vinte e cinco reais), que
se apresentará no dia 3 de dezembro de 2011, nas Salas Cássia Eller e Teatro Plinio Marcos na
Funarte, dentro da programação do projeto ocupação Funarte 2011, e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do pagamento. Nos termos do artigo. 26 da mesma
Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Chefe da Unidade de Administração Geral e determinei a
respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Em 1º
de dezembro de 2011. Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
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SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 44/2009.
Processo: 380.001.326/2009. Partes: O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA/SEDEST e
a empresa TRANSREAL TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME. Objeto: O presente Termo
Aditivo objetiva prorrogar o prazo da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses a contar
de 01/12/2011, nos termos do Art. 57 da Lei nº 8.666/93, conforme as justificativas constantes
dos autos. Dotação Orçamentária: A despesa decorrente da presente alteração correrá à conta da
seguinte Dotação Orçamentária: Código/UG: 180902; Gestão: 18902; Unidade Orçamentária:
17.902; Programa de Trabalho: 08.244.1461.6359-0003 – Serviço de Convivência Geracional e
Intergeracional; Natureza da Despesa: 33.90.39 - Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica; Tipo:
Crédito; Fonte: 100 – Recursos Não Vinculados; Valor total: R$ 1.359.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta e nove mil reais), sendo o valor de R$ 113.250,00 (cento e treze mil, duzentos
e cinquenta reais) informado para 2011, e o valor de R$ 1.245.750,00 (um milhão, duzentos e
quarenta e cinco mil, setecentos e cinquenta reais), para 2012. Prazo de Vigência: o presente
Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura. Ratificação: Permanecem
inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. Assinatura:
28.11.2011. Signatários: pelo Distrito Federal, Arlete Avelar Sampaio, Secretária de Estado e
pela contratada, Marcelo Araújo de Freitas, na qualidade de Sócio Gerente.

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 4/2011.
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL
A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA
DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL, na intenção de contratar, em caráter emergencial por
até 180 (cento e oitenta) dias ou até o encerramento do procedimento licitatório em andamento,
empresas especializadas na prestação de serviços de exploração de Restaurantes Comunitários,
com serviços de preparo, fornecimento e distribuição de alimentação (almoço) nutricionalmente
adequada, no horário compreendido entre 11h e 14h, de segunda a sábado, conforme estimativas
diárias a seguir: Unidade Ceilândia Centro (4.250 refeições/dia); Unidade Estrutural (3.500
refeições/dia); Unidade Recanto das Emas (3.000 refeições/dia); Unidade Samambaia (3.250
refeições/dia); Unidade São Sebastião (3.000 refeições/dia), Unidade Planaltina (3.500 refeições/
dia), Unidade Santa Maria (4.000 refeições/dia) e Unidade Paranoá (3.000 refeições/dia), com
base no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações, torna público o presente
chamamento. DATA DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 14h até as 15h do dia 9 de
dezembro de 2011 na Sala de Reuniões da SEDEST – 4º andar do Prédio Anexo ao Palácio do
Buriti. Somente serão aceitas propostas em envelope devidamente lacrado na data, hora e local
supracitados, em papel timbrado do proponente, vistadas em todas as suas páginas e assinadas pelo
seu representante legal, devendo constar, necessariamente, para cada unidade, o preço unitário
proposto (subsídio GDF, exclusivamente) e o valor total da unidade, resultado da multiplicação
do preço unitário proposto vezes a quantidade mensal estimada para a respectiva unidade, conforme Anexo I do Termo de Referência. As propostas deverão ser obrigatoriamente originais. A
inobservância de quaisquer das regras do presente Aviso de Chamamento, bem como do Termo
de Referência, dentre outros instrumentos legais, implicará imediata desclassificação da proposta.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados deverão retirar o respectivo Termo de
Referência no Prédio Anexo ao Palácio do Buriti, 4º andar, na Unidade de Administração Geral
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda ou diretamente no
endereço eletrônico www.sedest.df.gov.br, a partir do dia 29 de novembro de 2011.
Brasília/DF, 25 de novembro de 2011.
HERLANDES ANTÔNIO DA COSTA
Chefe da Unidade de Administração Geral Substituto

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2011.
O BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público a suspensão “sine die” do Pregão Eletrônico nº 70/2011. Processo nº 638/2011.
ERIEL STRIEDER
Pregoeiro
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO
Contratada: SERMAN Serviços, Manutenção Instalação LTDA. Objeto do Contrato: Prestação
de serviços pela contratada, sob o regime de empreitada por preço global, de remanejamento das
condensadoras do sistema de climatização da Agência Guará I de área comum de ventilação do
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Edifício Itaipu. Contrato DIPES/SUSEG-2011/176 pelo período de 100 dias contados a partir
da data de publicação no DODF. Assinatura: 22/11/2011. Valor Global: R$58.319,00. Licitação:
Pregão Eletrônico nº 20/2011. Signatários pelo BRB: Sr. Tércio Marcus de Souza. Pela Contratada:
Sr. Jorge Airton Araújo de Andrade. Executor: Francisco de Assis Gomes. Processo: 280/2011.
Eriel Strieder. Gerente de Área.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Assunto: Reconhecimento de Dívida – Processo: 112.000.778/2010. Com fulcro no Artigo 86 do
Decreto nº 32.598 de 15/12/2010, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, no Artigo 7º da Lei nº 3.163, de 3/7/2003,
no Artigo 50 da Lei nº 4.499, de 27 de agosto de 2010 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2011, no Decreto nº 33.137, de 18 de agosto de 2011 e consoante as justificativas apresentadas
nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 118.594,06
(cento e dezoito mil quinhentos e noventa e quatro reais e seis centavos), em favor da empresa
DANLUZ INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 00.739.391/0001-60, relativa à 8ª etapa da obra de construção da feira modelo de Sobradinho, a ser localizada no Lote
M da Quadra Central, em Sobradinho-DF, Contrato n° 067/2009/SO e seus Aditivos, relativo
ao período de 1º/12/2009 a 31/12/2009. A Despesa correrá à conta do Programa de Trabalho
15.451.3000.1302.7266 – Construção da Feira de Sobradinho, na Fonte de Recursos 100, na Natureza de Despesa 44.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores, que apresenta saldo orçamentário
disponível. Em 06 de dezembro de 2011. Em 6 de dezembro de 2011. Aricenaldo Silva – Chefe.

COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
Nº do Processo: 112.001.846/2008. Fundamento Legal: Art. 57, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.666/93.
Espécie: Termo de Aditamento ao Contrato de Empreitada Obra Engª D.U. ASJUR/PRES “M” 578/2007. Contratantes: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
x CD CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. Objeto: O objeto do presente Termo de Aditamento é a prorrogação por mais 90 (noventa) dias corridos, dos prazos de execução e vigência
fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 578/2007, contados a partir
de 11/11/2011 e 10/02/2012, respectivamente, e que tem por objeto a execução de pavimentação
asfáltica e drenagem pluvial na Área de Múltiplas Atividades do Gama-AMA, Gama – DF. Prazo/
Vigência: O prazo de execução do Contrato nº 578/2007, com este Termo Aditivo, fica prorrogado
até 08/02/2012, e a vigência até 09/05/2012. Ratificação: Ficam ratificadas e inalteradas todas
as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal nº 578/2007, aqui não expressamente
alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. Data
da Assinatura: O termo tem sua assinatura em 04/11/2011. Pela NOVACAP: Juvenal Batista
Amaral e Erinaldo Pereira da Silva Sales. Pela Contratada: Carlos Augusto Martins Mesquita.
Testemunhas: Fabiana Neves Garcia e Maria do Socorro Ferreira da Silva.
Nº do Processo: 112.004.023/2008. Fundamento Legal: Art. 57, § 1º, inciso VI, da Lei nº 8.666/93.
Espécie: Termo de Aditamento do Contrato de Empreitada Obra Engª D.U. ASJUR/PRES nº “F”
514/2009. Contratantes: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
x HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM, COMÉRCIO E INCORPORAÇÃO LTDA.
Objeto: O objeto do presente Termo de Aditamento é a prorrogação, por mais 53 (cinqüenta e
três) dias corridos, dos prazos de execução e vigência fixados na Cláusula Quarta do Contrato
Principal ASJUR/PRES nº 514/2009, contados a partir de 08/11/2011 e 08/02/2012, respectivamente, e que tem por objeto a execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, passeios,
sinalização, baia em pavimento rígido para ponto de ônibus (02 ônibus), no Setor Residencial
Oeste, em Samambaia, nas ruas laterais 01 a 04, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38,
39, 40, 50, 52, 62 e 86 e ruas paralelas: 02, 03, 05, 07, 12, 13, 34, 35, 36, 37, 39, 55, 56, 58, 59,
60, 61 e 81; 2ª Av. Noroeste, do Setor Residencial Oeste em Samambaia - RA XII - DF. Prazo/
Vigência: O prazo de execução do Contrato nº 514/2009, com este Termo Aditivo, fica prorrogado
até 30/12/2011, e a vigência até 30/03/2012. Ratificação: Ficam ratificadas e inalteradas todas
as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal nº 514/2009, aqui não expressamente
alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. Data da
Assinatura: O termo tem sua assinatura em 04/11/2011. Pela NOVACAP: Juvenal Batista Amaral
e Erinaldo Pereira da Silva Sales. Pela Contratada: Wesley de Oliveira Castro. Testemunhas:
Maria do Socorro Ferreira da Silva e Fabiana Neves Garcia.
Nº do Processo: 112.003.198/2008. Fundamento Legal: Art. 57, § 1º, inciso IV, da Lei nº
8.666/93. Espécie: Termo de Aditamento ao Contrato de Empr. Obra Engª D.U. ASJUR/PRES
“B” - 706/2009. Contratantes: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL x SETE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA. Objeto: O objeto do
presente Termo de Aditamento é a prorrogação, por mais 305 (trezentos e cinco) dias corridos,
dos prazos de execução e vigência fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/
PRES nº 706/2009, contados a partir de 06/11/2011 e 06/02/2012, respectivamente, e que tem
por objeto a prestação de serviços para Sistema de Gerenciamento de Pavimentos Urbanos no
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Distrito Federal-DF. Sem ônus para a NOVACAP. Prazo/Vigência: O prazo de execução do
contrato nº 706/2009, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 05/09/2012, e a vigência até
05/12/2012. Ratificação: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições
do Instrumento Principal nº 706/2009, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do qual
este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. Data da Assinatura: O termo tem sua
assinatura em 04/11/2011. Pela NOVACAP: Juvenal Batista Amaral e Erinaldo Pereira da Silva
Sales. Pela Contratada: Nilson Lacerda Wanderlei e Heli Alves Ferreira Filho. Testemunhas:
Fabiana Neves Garcia e Maria do Socorro Ferreira da Silva.
Nº do Processo: 112.002.349/2009. Fundamento Legal: Art. 57, § 1º, incisos II, da Lei nº
8.666/93. Espécie: Termo de Aditamento ao Contrato de Empr. Obra Engª D.E. ASJUR/PRES
“E” 521/2010. Contratantes: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL x RECOMA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. Objeto: O objeto
do presente Termo de Aditamento é a prorrogação, por mais 100 (cem) dias corridos, dos prazos de execução e vigência fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/PRES nº
521/2010, contados a partir de 02/12/2011 e 02/03/2012 respectivamente, e que tem por objeto
a execução de serviços complementares da Vila Olímpica da Ceilândia, localizada na QNO 09
– Conjunto I – Lote 01, em Ceilândia – RA IX - DF. Prazo/Vigência: O prazo de execução do
Contrato nº 521/2010, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 12/03/2012, e a vigência até
11/06/2012. Ratificação: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições
do Instrumento Principal nº 521/2010, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do qual
este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. Data da Assinatura: O termo tem sua
assinatura em 01/12/2011. Pela NOVACAP: Juvenal Batista Amaral e Maruska Lima de Sousa
Holanda. Pela Contratada: Lauro Fortuna Campos Júnior. Testemunhas: Fabiana Neves Garcia
e Maria do Socorro Ferreira da Silva.
Nº do Processo: 112.003.366/2009. Fundamento Legal: Inciso I, alínea “b”, c/c §1º todos do
art. 65, da Lei nº 8.666/93. Espécie: Termo de Aditamento ao Contrato de Aquisição de Bens
D.A. ASJUR/PRES “F” 522/2010. Contratantes: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL x POWER ENGENHARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Objeto:
O objeto do presente Termo de Aditamento é o acréscimo do valor originalmente contratado
na Cláusula Terceira do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 522/2010, e que tem por objeto
a elaboração dos projetos básicos e executivos de fundações, estruturas e instalações prediais
para implantações de 05 (cinco) CASE’s nas seguintes localidades: Brazlândia/DF, Gama/DF,
São Sebastião/DF, Santa Maria/DF e Sobradinho II/DF. DO VALOR: Fica acrescida ao valor
original do Contrato ASJUR/PRES nº 522/2010 a quantia de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil
reais), correspondente a 24,75% (vinte e quatro virgula setenta e cinco por cento), do valor originalmente contratado, perfazendo o valor total de R$ 493.943,03 (quatrocentos e noventa e três
mil, novecentos e quarenta e três reais e três centavos). DOS RECURSOS: O objeto do presente
termo será executado com recursos procedentes do Programa de Trabalho 14.421.2600.1984.4676,
Natureza da Despesa 44.90.51, Fonte 100, conforme Nota de Empenho nº 2011NE01847, no valor
de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), emitida em 16/11/2011, pela Diretoria Financeira da
NOVACAP. Ratificação: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições
do Instrumento Principal nº 522/2010, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do
qual este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. Data da Assinatura: O termo tem
sua assinatura em 24/11/2011. Pela NOVACAP: Juvenal Batista Amaral e Maruska Lima de
Sousa Holanda. Pela Contratada: Josivaldo Oliveira Silva. Testemunhas: Fabiana Neves Garcia
e Maria do Socorro Ferreira da Silva.
Nº do Processo: 112.005.370/2009. Fundamento Legal: Art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
Espécie: Termo de Aditamento ao Contrato de Empr. Obra Engª D.E. ASJUR/PRES “E” 524/2010.
Contratantes: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL x INFRA
ENGETH – INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Objeto: O objeto do
presente Termo de Aditamento é a prorrogação, por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos, do
prazo de vigência fixado na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 524/2010,
contado a partir de 02/12/2011, e que tem por objeto a execução, pela contratada, de serviços
complementares nas Vilas Olímpicas de Brazlândia, Parque Vaquejada na Ceilândia, Recanto
das Emas e Santa Maria - DF. Prazo/Vigência: O prazo de vigência do contrato nº 524/2010,
com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 30/05/2012. Ratificação: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal nº 524/2010, aqui não
expressamente alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e
inseparável. Data da Assinatura: O termo tem sua assinatura em 01/12/2011. Pela NOVACAP:
Juvenal Batista Amaral e Maruska Lima de Sousa Holanda. Pela Contratada: Ruyter Kepler de
Thuin. Testemunhas: Fabiana Neves Garcia e Maria do Socorro Ferreira da Silva.
Nº do Processo: 112.002.363/2010. Fundamento Legal: Art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
Espécie: Termo de Aditamento ao Contrato de Prest. De Serviços Engª D.U. ASJUR/PRES
“E” - 745/2010. Contratantes: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL x ARKIS INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. Objeto: O objeto do presente Termo
de Aditamento é a prorrogação, por mais 90 (noventa) dias corridos, dos prazos de execução e
vigência fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 745/2010, contados
a partir de 16/11/2011 e 16/02/2012, respectivamente, e que tem por objeto a prestação dos
serviços de reavaliação do projeto das lagoas de amortecimento no Parque Ecológico Veredinha, em Brazlândia-DF.. Prazo/Vigência: O prazo de execução do Contrato nº 745/2010, com
este termo Aditivo, fica prorrogado até 14/02/2012, e a vigência até 14/05/2012. Ratificação:
Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal
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nº 745/2010, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo
parte integrante e inseparável. Data da Assinatura: O termo tem sua assinatura em 11/11/2011.
Pela NOVACAP: Juvenal Batista Amaral e Erinaldo Pereira da Silva Sales. Pela Contratada: Karla
Isabelita Silva Mendes. Testemunhas: Fabiana Neves Garcia e Maria do Socorro Ferreira da Silva.
Nº do Processo: 110.000.644/2009. Fundamento Legal: Art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/93.
Espécie: Termo de Aditamento do Contrato de Empreitada Obra Engª D.E. ASJUR/PRES nº “A”
516/2011. Contratantes: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL x PENTAG ENGENHARIA LTDA. Objeto: O objeto do presente Termo de Aditamento é
a prorrogação, por mais 40 (quarenta) dias corridos, do prazo de vigência fixado na Cláusula
Quarta do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 516/2011, contado a partir de 22/11/2011, e que
tem por objeto a execução de Quadra Poliesportiva padrão no Parque da Metro, Metropolitana, Núcleo Bandeirante - RA VIII – DF. Prazo/Vigência: O prazo de vigência do Contrato nº
516/2011, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 31/12/2011. Ratificação: Ficam ratificadas
e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal nº 516/2011, aqui
não expressamente alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e
inseparável. Data da Assinatura: O termo tem sua assinatura em 18/11/2011. Pela NOVACAP:
Juvenal Batista Amaral e Maruska Lima de Sousa Holanda. Pela Contratada: Ronaldo Rodrigues
Starling Tavares. Testemunhas: Maria do Socorro Ferreira da Silva e Fabiana Neves Garcia.
Nº do Processo: 112.003.742/2007. Fundamento Legal: Art. 57, § 1º, inciso V, da Lei nº 8.666/93.
Espécie: Termo de Aditamento ao Contrato de Empr. Obra Engª D.E. ASJUR/PRES “B” 523/2011.
Contratantes: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL x INFRA
ENGETH – INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Objeto: O objeto do
presente Termo de Aditamento é a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias corridos, dos prazos de
execução e vigência fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 523/2011,
contados a partir de 22/11/2011 e 25/01/2012, respectivamente, e que tem por objeto a execução,
pela Contratada, de obras para a adequação das edificações do Complexo Cultural de Brasília,
(Biblioteca, Museu Nacional e Restaurante), às Normas de Acessibilidade, localizados no Setor
Cultural Sul, Lotes 02 e 03, Plano Piloto – RA I, em Brasília – DF. Prazo/Vigência: O prazo de
execução do contrato nº 523/2011, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 20/01/2012, e a
vigência até 26/03/2012. Data da Assinatura: O termo tem sua assinatura em 21/11/2011. Pela
NOVACAP: Juvenal Batista Amaral e Maruska Lima de Sousa Holanda. Pela Contratada: Ruyter
Kepler de Thuin. Testemunhas: Maria do Socorro Ferreira da Silva e Fabiana Neves Garcia.
Nº do Processo: 110.000.525/2011. Fundamento Legal: Art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº
8.666/93. Espécie: Termo de Aditamento ao Contrato de Empr. Obra Engª D.U. ASJUR/PRES
“A” - 532/2011. Contratantes: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL x RGM ENGENHARIA LTDA. Objeto: O objeto do presente Termo de Aditamento
é a prorrogação, por mais 29 (vinte e nove) dias corridos, dos prazos de execução e vigência
fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 532/2011, contados a partir de
04/11/2011 e 16/12/2011, respectivamente, e que tem por objeto a execução de estacionamento
em blocos de concreto, meios-fios e passeios na Área Especial da Quadra 406 (em frente ao
Lote 11), Avenida Monjolo, no Recanto das Emas - RA XV - DF. Prazo/Vigência: O prazo de
execução do Contrato nº 532/2011, com este termo Aditivo, fica prorrogado até 02/12/2011, e a
vigência até 13/01/2012. Ratificação: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas
e condições do Instrumento Principal nº 532/2011, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. Data da Assinatura: O
termo tem sua assinatura em 03/11/2011. Pela NOVACAP: Juvenal Batista Amaral e Erinaldo
Pereira da Silva Sales. Pela Contratada: José Alfredo de Lima. Testemunhas: Fabiana Neves
Garcia e Maria do Socorro Ferreira da Silva.
Nº do Processo: 112.001.877/2009. Fundamento Legal: Art. 57, § 1º, inciso II, da Lei nº
8.666/93. Espécie: Termo de Aditamento ao Contrato de Empr. Obra Engª D.U. ASJUR/PRES
“A” - 546/2011. Contratantes: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL x CONSTRUTORA POLLO COMÉRCIO E INCORPORAÇÕES LTDA. Objeto: O
objeto do presente Termo de Aditamento é a prorrogação, por mais 90 (noventa) dias corridos,
dos prazos de execução e vigência fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/
PRES nº 546/2011, contados a partir de 02/12/2011 e 05/01/2012, respectivamente, e que tem
por objeto a execução de drenagem pluvial e recuperação de erosão na Rua das Pitangueiras, Av.
Parque Olhos D’Água, Alameda Gravatá e Rua Carnaúbas/divisa com Parque Olhos D’Água, em
Águas Claras – RA XX – DF. Prazo/Vigência: O prazo de execução do Contrato nº 546/2011,
com este termo Aditivo, fica prorrogado até 29/02/2012, e a vigência até 03/04/2012. Ratificação:
Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal
nº 546/2011, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo
parte integrante e inseparável. Data da Assinatura: O termo tem sua assinatura em 28/11/2011.
Pela NOVACAP: Juvenal Batista Amaral e Erinaldo Pereira da Silva Sales. Pela Contratada:
Zenildo Batista Leite. Testemunhas: Fabiana Neves Garcia e Maria do Socorro Ferreira da Silva.
Nº do Processo: 112.000.601/2010. Fundamento Legal: Edital de Tomada de Preços nº 006/2011
- ASCAL/PRES. Espécie: Contrato de Empreitada Obra Engª. D.E. ASJUR/PRES nº 593/2011.
Contratantes: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL x STARK
CONSTRUÇÕES LTDA-ME. Objeto: Constitui objeto do presente contrato a construção pela
Contratada, de duas casas de máquinas para geradores e infra-estrutura para redes externas na Feira
da Torre de TV, em Brasília-DF. VALOR: O valor total do presente contrato é R$ 1.228.573,62 (um
milhão, duzentos e vinte e oito mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos).
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Prazo/Vigência: O prazo máximo de execução e conclusão da obra será de 90 (noventa) dias corridos, contado a partir do primeiro dia útil da emissão da correspondente Ordem de Serviço Externa,
expedida pela Diretoria de Edificações da NOVACAP, e a vigência do Contrato será de 180 (cento
e oitenta) dias corridos, contado a partir da data de publicação do seu extrato no Diário Oficial do
Distrito Federal. RECURSOS: A obra de que trata este contrato será executada com recursos procedentes do Convênio NUTRA/PROJU nº 072/2011 – TERRACAP/NOVACAP/SO, Programa de
Trabalho 15.451.0084.1110.8111 – Fonte 231006103 – Natureza da Despesa: 44.90.51, conforme
Nota de Empenho de nº 2011NE01926, no valor de R$ 1.228.573,62 (um milhão, duzentos e vinte
e oito mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos), emitida em 28/11/2011 pela
Diretoria Financeira da NOVACAP. Data da Assinatura: O termo tem sua assinatura em 29/11/2011.
Pela NOVACAP: Juvenal Batista Amaral e Maruska Lima de Sousa Holanda. Pela Contratada: Sérgio
Peres Faria. Testemunhas: Fabiana Neves Garcia e Maria do Socorro Ferreira da Silva.
Nº do Processo: 112.000.285/2011. Fundamento Legal: Edital de Licitação, Pregão Presencial
nº 041/2011 – ASCAL/PRES. Espécie: Contrato de Aquisição de Bens D.A. ASJUR/PRES nº
784/2011. Contratantes: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
x LM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA-EPP. Objeto: Constitui objeto
do presente contrato a confecção, pela Contratada, de placas de obras, de conformidade com
as especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência e Pedido de Execução de
Serviços – PES s/nº, anexo I do Edital de Licitação, Pregão Presencial nº 041/2011 – ASCAL/
PRES. VALOR: O valor total estimado do presente Contrato é de R$ 119.395,00 (cento e dezenove mil, trezentos e noventa e cinco reais). VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência
de 12 (doze) meses, com inicio na data de sua assinatura e eficácia com a publicação de seu
respectivo extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. RECURSOS: A despesa decorrente do
presente contrato correrá à conta do Programa de Trabalho 15.452.0700.8508.0002, Natureza de
Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso 300, conforme Nota de Empenho nº 2011NE01767, no valor
parcial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), emitidas em 01/11/2011 pela Diretoria Financeira da
NOVACAP. Data da Assinatura: O termo tem sua assinatura em 22/11/2011. Pela NOVACAP:
Juvenal Batista Amaral e André Monteiro Fortes. Pela Contratada: Angel Luis de Jesus Moreira.
Testemunhas: Fabiana Neves Garcia e Maria do Socorro Ferreira da Silva.

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

RETIFICAÇÃO
A CEB Distribuição S.A., através da GERÊNCIA DE AQUISIÇÃO - GRAQ, torna público
que, na publicação veiculada no DODF nº 229, do dia 1º de Dezembro de 2011, página 94, no
EXTRATO DE ADITIVO – ONDE SE LÊ: “...2º Termo Aditivo ao Contrato nº 163/2010...”,
LEIA-SE: “...1º Termo Aditivo ao Contrato nº 0164/2010...”.
CEB GERAÇÃO S.A
COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISOS DE LICITAÇÕES
CONVITE DE SERVIÇOS Nº 9/2011.
A CEB GERAÇÃO S.A, por meio da Comissão Julgadora Permanente de Licitação - CJPL,
situada no SIA Centro Empresarial, no SIA Trecho 3/4, lt 625/695 Bl. C, salas 312/314, em
Brasília - DF, TORNA PUBLICO que receberá até as 10:30 horas do dia 9 de dezembro de 2011,
os invólucros contendo as propostas relativas Carta Convite 009/2011-CJPL para a contratação
de serviços de engenharia para medição de campo elétrico e campo magnético nas dependências
da Usina Hidrelétrica do Paranoá. O Edital poderá ser adquirido no endereço acima. Demais
informações, no horário das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30, pelos telefones: 2109-2900.
Brasília - DF, 2 de dezembro de 2011.
LUCIANO CAMPITELLI CONTI
Presidente
CONVITE DE SERVIÇOS Nº 10/2011.
A CEB GERAÇÃO S.A, por meio da Comissão Julgadora Permanente de Licitação - CJPL,
situada no SIA Centro Empresarial, no SIA Trecho 3/4, lt 625/695 Bl. C, salas 312/314, em
Brasília - DF, torna PUBLICO que receberá até as 11:30 horas do dia 9 de dezembro de 2011,
os invólucros contendo as propostas relativas Carta Convite 010/2011-CJPL para a contratação
de Empresa para fornecimento de equipamentos e de softwares para a CEB GERAÇÃO S/A. O
Edital poderá ser adquirido no endereço acima. Demais informações, no horário das 9h às 12h30
e das 14h às 17h30, pelos telefones: 2109-2900.
Brasília - DF, 2 de dezembro de 2011.
LUCIANO CAMPITELLI CONTI
Presidente

COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2011.
A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, torna público
que realizará o Pregão Eletrônico nº 142/2011-CAESB, processo 092.08874/2011, Aquisição de
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inversores de frequência e chaves de partida suave, de acordo com as especificações e condições
do Termo de Referência e Pedido de Aquisição, Anexo I do Edital, por preço equalizado por
lote cotado. Data final para Recebimento das Propostas: 16 de dezembro de 2011, às 08h30.
Início da Sessão de Disputa: 16 de dezembro 2011, às 10h00. O edital e seus anexos poderão
ser encontrados no site www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 06 de dezembro de 2011. Outras
informações poderão ser obtidas por meio do telefone (61) 3213-7575.
Brasília/DF, 5 de dezembro de 2011.
GILMAR PERES MONTEIRO
Pregoeiro
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 8181. Assinatura: 02/12/2011. Pregão Eletrônico nº 111/2011-CAESB. Objeto: Fornecimento de (02) dois Sopradores de Ar Tipo Roots. Fonte de Recursos: próprios da CAESB.
Valor: R$ 125.024,00 (cento e vinte e cinco mil e vinte e quatro reais). Prazo de Entrega: 60
(sessenta) dias. Vigência: 60 (sessenta) dias consecutivos. Fiscalização: André Luiz de Pádua
Pereira, matrícula nº 49.143-8 (Gestor) e Gilson Dias e Souza, matrícula 51.005-7 (Fiscal).
Assinantes: Pela CAESB: Acylino José dos Santos Neto – Diretor de Operação e Manutenção.
Pela WF AMBIENTAL E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA: Maria Gilda Dias.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2011.
Pregão Eletrônico nº 84/2011-CAESB. Objeto: Registro de preços para aquisição de ferramentas em geral, por lote cotado. Assinatura: 02/12/2011. Vigência: Validade de 12 (doze)
meses, contados a partir da publicação no DODF. EMPRESAS ADJUDICATÁRIAS: CRV
INDUSTRIAL COMÉRCIO DE FIXADORES LTDA-ME, valor: R$ 43.209,19 (quarenta e
três mil, duzentos e nove reais e dezenove centavos), para os LOTES 2, 4, 7, 13, 17, 19, 22,
29, 33, 35 e 40; FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA-ME, valor R$ 73.591,94 (setenta
e três mil, quinhentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos) para os LOTES
3, 9, 32 e 36; MINAS FERRAMENTAS S/A, valor R$ 13.835,63 (treze mil, oitocentos e
trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), para os LOTES 5 e 8. Márcio Campos Luttembarck, Diretor.
EXTRATO DE ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7928/2009. Assinatura: 01/12/2011. Alteração de Cláusulas:
Preço/Valor: acréscimo de R$ 10.043.643,84 (dez milhões, quarenta e três mil, seiscentos e
quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos) relativa ao valor principal e R$ 1.679.416,95
(um milhão, seiscentos e setenta e nove mil, quatrocentos e dezesseis reais e noventa e cinco
centavos) referente ao reajuste, totalizando em R$ 11.723.060,79 (onze milhões, setecentos e
vinte e três mil, sessenta reais e setenta e nove centavos); Prazos de Execução/Vigência: 730
(setecentos e trinta) dias, passando as datas de vencimento de 1º/01/2012 para 31/12/2013 e de
08/06/2012 para 08/06/2014, respectivamente. Garantia: Caução correspondente a 5% (cinco
por cento) sobre o valor ora aditado. Fiscalização: Joaquim Marques de Oliveira, matrícula
nº 49.265-5 (Gestor) e Marcos Aurélio Silva Santos, matrícula 50.161-1 (Fiscal). Assinantes:
Pela CAESB: Acylino José dos Santos Neto – Diretor de Operação e Manutenção. Pela CTIS
TECNOLOGIA S.A: Avaldir da Silva Oliveira.
EXTRATO DO TERMO DE QUITAÇÃO
Termo de Quitação do Contrato nº 7953/2010. Assinatura: 1º/12/2011. Assinantes: Pela
CAESB: Carlos Alberto Faviero – Superintendente de Logística. Pela SULZER BRASIL
S/A: Edilson de Oliveira Santos.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
RATIFICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Em cumprimento à decisão judicial exarada nos autos do processo 060.013.057/2011, RESOLVE: Justificativa: Artigo 24, inciso IV, Lei nº 8.666/93. Atendimento a decisão judicial.
Ratificação: 1º/12/2011. Objeto: EXAMES DE LABORATÓRIO, destinado a paciente KEILY
APARECIDA DOS SANTOS, em favor do LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS, no valor de
R$230,00 (duzentos e trinta reais ). Brasília, 1º de dezembro de 2011. Rafael de Aguiar Barbosa,
Secretário de Estado de Saúde.
Atendimento a decisão judicial. Processo administrativo nº 060.007.918/2011. Justificativa:
Art. 24, Inciso IV, Lei nº 8.666/93. Ratificação: 05/12/2011. Objeto: aquisição do medicamento
DULOXETINA (CLORIDRATO) CÁPSULA GELATINOSA COM MICROGRANULOS DE
LIBERAÇÃO RETARDADA 60MG, destinado à paciente Roseane Silva Oliveira, em favor da
empresa Eli Lilly do Brasil Ltda., no valor de R$ 620,48 (seiscentos e vinte reais e quarenta e oito
centavos). Brasília/DF, 5 de dezembro de 2011. Rafael de Aguiar Barbosa, Secretário de Estado.
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Em Atendimento a decisão judicial. Processo administrativo 060.013.630/2011. Justificativa:
Artigo 24, inciso IV, Lei nº 8.666/93. Ratificação: 1º/12/2011. Objeto: Aquisição do medicamento
AZACITIDINA PÓ LIOFILIZADO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL FRASCO-AMPOLA
100MG (VIA SC), destinado à paciente Ângela Maria Malaquias dos Santos, em favor da Empresa United Medical Ltda., no valor de R$ 40.648,44 (quarenta mil seiscentos e quarenta e oito
reais e quarenta e quatro centavos). Brasília, 1º de dezembro de 2011. Elias Fernando Miziara,
Secretário-Adjunto.
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UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 188.
O CHEFE DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL COMUNICA a abertura da Dispensa de Licitação nº 188/2011-Judicialização/AJL/SES, em caráter emergencial, para
aquisição do medicamento: N-Acetilcisteina granulado 600mg (270 EN). O procedimento ocorrerá nos termos da Lei nº 8.666/93 e da Nota Técnica nº 4/2010-DIASF/
SAS/SES. Processo 060.013.866/2011. O recebimento das propostas juntamente com
as documentações originais ou cópias autenticadas em envelope lacrado, será até às
17h00min, do dia 7 de dezembro de 2011. Endereço: Setor Áreas Isoladas Norte –
Parque Rural S/N, Térreo, Sala 64 (Judicialização) – Brasília/DF – CEP 70.086-900.
Maiores informações no mural da sede da SES.
MAURO JORGE DE SOUSA REIS

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Empresa: CONSTRUX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA-ME; Processo:
050.000.800/2011; Assunto: Aplicação De Multa. Aplico à firma CONSTRUX COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE MADEIRAS LTDA-ME; CNPJ nº 10.598.018/0001-90, Aplicação de Penalidade
na tipicidade multa por inexecução total na entrega do material referente à Nota de Empenho
nº 2011NE01583 no valor de R$ 76,50 (setenta e seis reais e cinquenta centavos), a multa está
sendo aplicada conforme disposto na Lei nº 8.666/93 e de acordo com o Edital de Licitação que
originou o Pregão nº 645/10-CELIC/SEPLAN. Em 2 de dezembro de 2011. Álvaro Henrique
Ferreira dos Santos, Chefe.

FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1/2011,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002.
Processo: 050.000.866/2010. Partes: Distrito Federal por intermédio do FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL e a Empresa VISION SOLUTIONS GROUP LTDA.
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência e
execução do Contrato por mais 45 (quarenta e cinco) dias, conforme solicitação do Executor
do Contrato juntado aos autos e nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, alterada pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. Vigência: O presente
Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura. Permanecem inalteradas
as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. Data da assinatura: 19 de agosto de 2011. Signatários: pelo DF: Sandro Torres Avelar, Presidente; pela
Contratada: Saulo Batista Campos, Representante Legal.

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PARTICULAR DE COMODATO
Processo: 054.001.068/2008 – Partes: Distrito Federal através da Polícia Militar do
Distrito Federal X SHOPPING ID. Do Objeto: Prorrogar o prazo do Comodato pelo
período de 01 (um) ano. Da Vigência: a partir da data da assinatura do instrumento
de 17 de novembro de 2011 a 16 de novembro de 2012. Da Alteração: Permanecem
inalteradas as demais cláusulas do Comodato. Do Foro: Fica eleito o foro de Brasília,
DF, para dirimir todas e quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente ajuste. Signatários: Distrito Federal pela Polícia Militar do Distrito Federal, representado
pelo Senhor Francisco Carlos da Silva Niño – CEL QOPM, Chefe do Departamento de
Logística e Finanças da PMDF e a Empresa Antonio Venâncio da Silva Empreendimentos Imobiliarios Ltda, representada por seus sócios administrativos, José Nicodemos
Venâncio e José Nicodemos Venâncio Júnior.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2010.
Processo: 054.003.232/2010 – Partes: Distrito Federal através da Polícia Militar do Distrito
Federal X Sindicato da Industria da Construção Civil - SINDUSCON/DF – Do Objeto:
que tem como objeto a prorrogação do Termo por mais doze (12) meses a contar da data
de sua assinatura - Da Ratificação: fica inalteradas as demais cláusulas do presente Termo,
Signatários: Luiz Francisco Carlos da Silva Niño – CEL QOPM, Chefe do Departamento
de Logística e Finanças da PMDF e Júlio Cesar Peres, Sindicato da Industria da Construção
Civil do Distrito Federal - SINDUSCON/DF.
EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO SIMPLES
Processo: 054.000.615/2011 – Partes: Distrito Federal através da Polícia Militar do Distrito
Federal e a Grêmio Recreativo de Cabos e Soldados do 13º BPM da PMDF, Do Objeto:
Tem por objeto a Permissão de Uso Simples do imóvel situado na área do 13º BPM em
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Sobradinho – DF, uma sala medindo 25m² (vinte e cinco metros quadrados), Da Destinação; destina-se ao funcionamento da sede administrativa do GRECSO, de propriedade da
permissora, Do Valor não será atribuído nenhum valor, tanto para PMDF, como para o
GRECSO, Da Vigência: Terá vigência por prazo indeterminado em caráter precário e
contar de sua assinatura. Do Foro: Fica eleito o foro de Brasília, para dirimir as questões relacionadas com a presente Permissão. Signatários: o Distrito Federal através
da Polícia Militar do Distrito Federal, representado pelo Senhor Francisco Carlos da
Silva Niño – CEL QOPM, Chefe do Departamento de Logística e Finanças e o Grêmio
Recreativo de Cabos e Soldados do 13º BPM, representada por José Perira Dos Santos,
na qualidade de Presidente do GRECSO.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2011-CBMDF
PROCESSO Nº 053.001.211/2011. REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2011 – CBMDF. VALIDADE: 12 (doze) meses, a partir
da publicação no DODF.
Aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2011, na Diretoria de Contratações e Aquisições, localizada no Setor de Administração Municipal - SAM Quadra “B” Bloco “D”, CEP
70610-600, Brasília – DF, o Diretor de Contratações e Aquisições do Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal, Tenente - Coronel QOBM/Comb. Cláudio da Silva Santos,
conforme delegação de competência nos termos da Portaria nº 21 de 24/03/2011; com
fulcro no art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com a Lei Distrital nº 938/95,
os Decretos Federais nº 3.931/2001 e 7.163/2010, o Decreto Distrital nº 22.950/2002,
dos incisos II e III do art 58 do Regimento interno do DEALF, publicado no BG 77, de
25 de abril de 2011 e as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da
classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS
nº 21/2011-CBMDF, publicado no DODF nº 227, de 28 de novembro de 2011, página nº
59 e a respectiva homologação, conforme fls. 499 do processo nº 053.001.211/2011, RESOLVE registrar o preços das empresas BRASIMPEX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
E SEGURANÇA LTDA-EPP e BELLSUB COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS
LTDA-ME nas quantidades anuais estimadas, de acordo com a classificação por elas
alcançadas, observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e
aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:
CLÁUSULA I - DO OBJETO
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços de equipamentos de salvamento
em altura, conforme especificações no Anexo I do Edital de Pregão nº 21/2011-CBMDF,
que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a documentação
e propostas de preços apresentadas pelos licitantes, conforme consta nos autos do processo
nº. 053.001.211/2011.
1.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a compra, nem mesmo nas quantidades indicadas
no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a
aquisição de luvas de salvamento de acordo com suas necessidades.
CLÁUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
2.1. O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (doze) meses,
contados a partir da publicação no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo
as prorrogações possíveis.
CLÁUSULA III - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à Seção de Licitações da Diretoria
de Contratações e Aquisições, por meio da sua Subseção de Registro de Preços, nos termos da
Portaria nº 26, de 20 de abril de 2011.
CLÁUSULA IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada, para a aquisição do respectivo
objeto, pela Administração direta e indireta, autárquica e fundacional e pelas empresas
públicas do Distrito Federal, desde que autorizada sua utilização pelo Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal.
4.1.1. A utilização referida neste item só será possível se o consumo da quantia estimada no
anexo I do Edital e desta Ata não tiver sido esgotado para o período.
CLÁUSULA V - DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO
5.1. Os preços ofertados, especificações e consumos médios anuais, marcas dos produtos, empresas e representantes legais, encontram-se enunciados na presente ata.
CLÁUSULA VI - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA
6.1. O local de entrega será na(o) Centro de Suprimento e Material do CBMDF (SAIS
QD 04 Lote 05 – Asa Sul – Brasília DF) tel: (61) 3901-5981, de acordo com Anexo I
do Edital de Pregão nº 36/2011-CBMDF, em até 60 (sessenta) dias, a contar da data
de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao
detentor/representante legal.
CLÁUSULA VII - DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco de Brasília – BRB,
até o 30º (trigésimo) dia a contar da data em que for atestado o fornecimento definitivo pela(o) Centro de Suprimento e Material do CBMDF mediante apresentação da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota fiscal-fatura, ou após a sua representação, sanadas
as irregularidades constatadas.
7.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar ao Corpo de Bombeiros Militar
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do Distrito Federal, os documentos abaixo relacionados:
I – Certidão Negativa de Débitos – CND emitida pelo INSS – Instituto Nacional de
Seguridade Social, devidamente atualizada (Lei nº 8.212/90);
II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei nº 8.036/90);
III – Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual ou Distrital do
domicílio da Licitante.
7.3. Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação,
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária
(quando for o caso).
7.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte
procedimento:
– a multa será descontada da garantia do respectivo contratado e se o valor da multa for
superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado
pela sua diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;
7.5. Às empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores
iguais ou superiores à R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao
Banco de Brasília S/A (BRB). Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente
e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto Distrital nº 32.767,
de 17 de fevereiro de 2011.
CLÁUSULA VIII – DO CONTRATO
8.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, mediante autorização da Diretoria de
Contratações e Aquisições, observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital
e as determinações contidas na legislação pertinente;
8.2. Por ocasião da celebração do contrato, a critério da Administração, poderá ser
exigido da licitante a prestação de uma das seguintes garantias estabelecidas no Edital:
I – caução em dinheiro, ou em títulos da divida pública;
II – seguro-garantia; ou,
III – fiança bancária.
8.2.1. A garantia será de 5% (cinco por cento) do valor do contrato (Lei nº 8.666/93,
art. 56, § 2º);
8.2.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem
do capital ou da direção da licitante, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador,
aos benefícios do artigo 1.491, do Código Civil;
8.2.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante detentora da Ata:
– somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro,
atualizada monetariamente;
– poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir
eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem
prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de
15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a
garantia deverá ser reconstituída;
– ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências
administrativas e/ou judiciais;
– será liberada mediante pedido por escrito pelo contratado.
8.2.4. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de
Preços, a não prestação da garantia exigida será considerada recusa injustificada em
assinar o contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho emitida;
8.3. Poderá ser dispensado o contrato de fornecimento, nos termos do § 4º, art. 62 da
Lei nº 8.666/93, e facultada a sua substituição por instrumento equivalente nos casos
de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem
obrigações futuras, inclusive assistência técnica.
8.4. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto
no Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores,
no que couber.
CLÁUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
9.1. Cada compra deverá ser efetuada mediante autorização da Diretoria de Contratações
e Aquisições;
9.2. O(s) fornecedor(es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do Registro
de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão nº 21/2011-CBMDF, especialmente às especificadas no Anexo I do referido Edital;
9.3. Fica estabelecido a obrigatoriedade do detentor do(s) preço(s) registrado(s) suportar
nas mesmas condições constantes na Ata, os acréscimos que se fizerem no fornecimento
ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado constante no referido instrumento,
nos termos do §1º, do art. 65, da Lei 8666/93.
9.4. Serão de responsabilidade do(s) concorrente(s) que tiver(em) seu(s) preço(s)
registrado(s) o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos,
obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe
venham a ser atribuídos por força da lei, relacionados com o cumprimento do presente
edital e com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços.
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CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES
10.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Pregão, serão aplicadas as sanções estabelecidas no Decreto 26.851/2006, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal nº. 103 de 31 de maio de 2005, pág. 05 a 07, que regulamentou a aplicação
das sanções administrativas previstas nas Leis Federais Lei n.º 8.666/93 e 10.520/2002.
CLÁUSULA XI - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
11.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro,
admitida revisão quanto houver desequilíbrio de equação econômico-financeiro inicial
a ata, nos termos da legislação que rege a matéria;
11.2. O reajustamento dos preços registrados somente será possível se autorizado por
alteração das Normas Federais pertinentes à política econômica.
CLÁUSULA XII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
12.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93,
alterada, e demais normas pertinentes.
12.1.1. O CBMDF deverá criar comissão para recebimento de material com valor superior ao limite estabelecido no art. 23, conforme determinado pelo § 8º do art. 15 do
diploma legal mencionado.
12.2. O CBMDF reserva-se o direito de proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, à inspeção de qualidade nos produtos e recusá-los, integralmente ou em parte, se estiver em
desacordo com as especificações do objeto licitado.
12.3. Não serão aceitos materiais recondicionados ou remanufaturados sob qualquer
forma;
CLÁUSULA XIII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
13.1.1. Pelo Diretor de Contratações e Aquisições mediante comunicação da Subseção
de Registro de Preços, quando:
13.1.2 as detentoras não cumprirem as obrigações dela constantes;
13.1.3 as detentoras não retirarem a Nota de Empenho no prazo estabelecido e a Administração não aceitar suas justificativas;
13.1.4 as detentoras derem causa a rescisão administrativa de contrato decorrente deste
instrumento de registro de preços, em algumas hipóteses previstas no art. 78, inciso I
a XII e XVII, da Lei Federal nº 8.666/93, com as respectivas alterações posteriores;
13.1.5. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente
deste instrumento de registro;
13.1.6. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
13.1.7. Por razões de interesse público, devidamente demonstrado, e justificado pela
Administração.
13.2. Pelas detentoras, quando mediante solicitação por escrito, comprovarem estar
impossibilitadas de cumprir as exigências nela contidas ou quando ocorrer alguma das
hipóteses contidas no art. 78, incisos XIV e XVI, da Lei Federal nº 8.666/93, com as
respectivas alterações posteriores.
13.2.1. A solicitação das detentoras para cancelamento do registro dos preços deverá
ser dirigida à Diretoria de Contratações e Aquisições, facultada a ela a aplicação das
penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.
13.3. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta ata, a detentora dos preços
registrados será comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo
este ser anexado ao processo que tiver dado origem ao registro de preços.
13.3.1 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço das detentoras, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, por 2 (duas) vezes
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.
13.3.2 Fica estabelecido que as detentoras dos preços registrados deverão comunicar imediatamente à Subseção de Registro de Preços da Diretoria de Contratações e Aquisições,
qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários
para recebimento de correspondência.
CLÁUSULA XIV - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA
DE EMPENHO
14.1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão solicitadas
pelas diversas Unidades do CBMDF e autorizadas, caso a caso, pela Diretoria de Contratações e Aquisições sendo posteriormente remetidas para a Diretoria de Orçamento
e Finanças para respectiva emissão da correspondente Nota de Empenho.
CLÁUSULA XV - DAS ALTERAÇÕES
15.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio
de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
CLÁUSULA XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 36/2011-CBMDF e seus anexos, as propostas com preços, especificação, consumo médio semestral, por item.
16.2. O(s) caso(s) omisso(s) será(ao) resolvido(s) de acordo com a Lei Federal nº
8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94 e pela Lei Federal nº 9.648/98, e, com as
demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que, depois
de lido, conferido e achado conforme vai assinada a presente ata, pelas partes, na presença das testemunhas abaixo.
Diretoria de Contratações e Aquisições
Subseção de Registro de Preços
BRASIMPEX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANÇA LTDA-EPP
BELLSUB COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME
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PROCESSO Nº 053.001.211/2011. PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2011 – CBMDF.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2011/CBMDF.
EMPRESA VENCEDORA
BRASIMPEX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANÇA LTDA-EPP
CNPJ
38.064.085/0001-44
INSCRIÇÃO DISTRITAL 07.515.578/001-01
BANCO
Banco do Brasil (001)
AGÊNCIA
Ag/Codigo: 3380-4;
CONTA
Nº Conta: 1207-6
TELEFONE (FAX)
(61)3363-2590
ENDEREÇO
AOS 04/05 Bloco D loja 39
SÓCIO
DIRETOR/PROCURADO JEAN PIERRE PAUL SUBLON
R
Identidade RNE (Registro Nacional Estrangeiro): V106848P RG
DPF - DF
CPF
659.194.241-68
ITENS VENCIDOS PELA EMPRESA
ITEM 02
QUANTIDADE
980
ESTIMADA ANUAL
Polia simples oscilante de duralumínio para cabos de até 14 mm
na cor vermelha, para a identificação didática, carga mínima de
ruptura de 37KN; deverá possuir orifícios individuais destinados
a conexão singela central de no mínimo 20 mm diâmetro e
resistência mínima de 38 KN e conexão dupla (separados), ao
ESPECIFICAÇÃO
lado do orifício principal, de no mínimo 17 mm de diâmetro
cada e no mínimo 39 KN de resistência, destinados a conectores
do tipo mosquetão; Deverá possuir peso máximo de 260 g;
deverá possuir de 11 a 13 cm de altura e de 0,7 a 0,8 cm de
largura. O material deverá apresentar certificado, emitido por
órgão competente, de que é certificado pelas normas EN 12278.
MARCA: ANTHRON
MARCA/MODELO
MODELO: POLIA SIMPLES OSCILANTE (AR35)
VALOR UNITÁRIO
R$ 280,00
QUANTIDADE
ESTIMADA ANUAL

ESPECIFICAÇÃO

MARCA/MODELO
VALOR UNITÁRIO
QUANTIDADE
ESTIMADA ANUAL

ESPECIFICAÇÃO

MARCA/MODELO
VALOR POR METRO
QUANTIDADE
ESTIMADA ANUAL
ESPECIFICAÇÃO

ITEM 03

MARCA/MODELO
VALOR UNITÁRIO
QUANTIDADE
ESTIMADA ANUAL

ESPECIFICAÇÃO

MARCA/MODELO
VALOR UNITÁRIO
QUANTIDADE
ESTIMADA ANUAL

580
Polia oscilante dupla de duralumínio para cabos de até 14 mm
na cor azul, com vistas à identificação didática, deverá possuir
carga mínima de ruptura de 48 KN, com orifícios individuais
destinados a: Conexão singela central de no mínimo 20 mm de
diâmetro e resistência mínima de 52 KN e conexão dupla
(separados), ao lado do orifício principal, de no mínimo 17 mm
de diâmetro cada, para conectores do tipo mosquetão; deverá
ainda possuir um orifício, oposto aos três acima descritos, entre
os gornes das polias de no mínimo 16 mm de diâmetro e com 32
KN de resistência mínima. O peso máximo deverá ser de 470 g
medindo entre 16 e 17 cm de altura e 0,7 cm a 0,8 cm de
largura. O material deverá apresentar certificado, emitido por
órgão competente, de que é certificado pelas normas EN 12278.
MARCA: ANTHRON
MODELO: POLIA OSCILANTE AMARELA
R$ 498,00

ESPECIFICAÇÃO

MARCA/MODELO
VALOR UNITÁRIO
QUANTIDADE
ESTIMADA ANUAL

ITEM 04
12.000 METROS
Corda de 11 mm de diâmetro, em rolos de 200 m cada,
perfazendo um total de 12.000 m de comprimento, falcaçadas, e
na cor predominante branca, para fácil identificação de acordo
com padrão existente no CBMDF, confeccionada em poliamida
trançada de no mínimo 32 feixes, deverá ser de classificação
semi-estática, ou seja, possuir alongamento máximo de 3%,
resistência mínima de 32 KN, com proporção entre a massa por
metro da capa de no máximo 40 %. O número de choques sem
ruptura com uma massa de 100 kg deverá ser maior que 20;
deverá possuir peso máximo de 75 g/m em repouso. O material
deverá apresentar certificado, emitido por órgão competente, de
que é certificado pela norma EN 1891.
MARCA: COUSIN TRESTEC
MODELO: SÉCURITÉ INDUSTRIE PRO
R$ 4,75
ITEM 05
10.000 METROS
Corda de 12,5 mm de diâmetro, em rolos de 200 m cada,
perfazendo um total de 10.000 m de comprimento, falcaçadas, e
na cor preta e branca (quadriculada), para fácil identificação de
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acordo com padrão existente no CBMDF, confeccionada em
poliamida trançada de no mínimo 32 feixes, deverá ser de
classificação estática, ou seja, alongamento máximo de 2,4%,
resistência mínima de 3,6 KN, com proporção entre a massa por
metro da capa de no máximo 40 %. O número de choques sem
ruptura com uma massa de 100 kg deverá ser maior que 20;
deverá possuir peso máximo de 97 g/metro em repouso. O
material deverá apresentar certificado, emitido por órgão
competente, de que é certificado pela norma EN 1891.
MARCA: COUSIN TRESTEC
MODELO: SÉCURITÉ INDUSTRIE PRO
R$ 5,70
ITEM 06
1.000 METROS
Corda de 10,8 mm de diâmetro, em rolos de 200 m cada,
perfazendo um total de 1000 m de comprimento, falcaçada, e na
cor predominante branca, para a identificação didática de acordo
com padrão existente no CBMDF, confeccionada em poliamida
de 32 feixes, com alma e capa trançadas conjuntamente,
classificada como corda estática, com alongamento não superior
a 2,7 % quando submetida a uma carga de 150 kg; deverá
possuir resistência mínima de ruptura de 39 KN e de ruptura ao
nó mínima de 29 KN; deverá possuir peso máximo de 77 g/m
em repouso. O número de choques sem ruptura com uma massa
superior a 600 kg deverá ser maior que 30. O material deverá
apresentar certificado, emitido por órgão competente, de que é
certificado pela norma EN 1891.
MARCA: COUSIN TRESTEC
MODELO: 1435 THERMOCORE
R$ 5,90
ITEM 07
1.550 METROS
Corda de 11 mm de diâmetro com 50, 80 e 100 m de
comprimento, falcaçadas, e nas cores predominantes laranja
(cordas de 80 e 100 m) e brancas (cordas de 50 m) pré cortadas
de fabrica, para fácil identificação, de acordo com padrão
existente no CBMDF. Deverão ser confeccionadas em
poliamida trançada de no mínimo 32 feixes, deverá ser de
classificação semi-estática, ou seja, possuir alongamento
máximo de 3%, resistência mínima de 32 KN, com proporção
entre a massa por metro da capa de no máximo 40 %. O número
de choques sem ruptura com uma massa de 100 kg deverá ser
maior que 20; deverá possuir peso máximo de 75 g/m em
repouso. O material deverá apresentar certificado, emitido por
órgão competente, de que é certificado pela norma EN 1891.
MARCA: COUSIN TRESTEC
MODELO: 1435
R$ 6,10
ITEM 08
400
Cadeira de resgate para trabalho em altura com suspensório,
reforçada, composta de fitas duplas em poliester na região
lombar e glútea de 45mm, com proteção para as mesmas em
espuma revestida por material que proporcione resistência
mecânica; a cadeira deverá ser de tamanho único com
regulagem dupla, bilateral, e completa do apoio lombar, que
deve ser termoformado, resistente a água, com presilhas auto
blocantes de metal com fivela de ajuste rápido em alumínio
galvanizado a 5 microns de 10kN de resistência na cintura e no
suporte para as pernas, este último também confeccionado em
fitas duplas de poliéster de 45 mm; o suporte da região glútea
deverá possuir fivela também em alumínio galvanizado de
travamento simples; deverá ser equipada com um mailon rápido
em meia lua de 45kN de resistência confeccionado em aço
pesando no máximo 155 g, admitindo-se uma variação de + 5%;
deverá possuir 4 suportes laterais para ferramentas. O
suspensório deverá ser confeccionado em fitas de poliéster de 45
mm conectadas à cadeirinha de resgate mediante fivelas de
alumínio de conexão rápida; deverá possuir argola de conexão
posterior posicionada no terço superior das costas de acordo
com a norma EN 361. Todo o equipamento deverá apresentar
certificado, emitido por laboratório competente, de que o
material é certificado pelas normas EN 358, EN 813 e EN 361
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MARCA/MODELO

(Boldrié).
MARCA: LAMBIN RAVAU
MODELO: DRILL COMPLETO DPREST 1
R$ 799,00
ITEM 10

VALOR UNITÁRIO
QUANTIDADE
ESTIMADA ANUAL

640
Mosquetão do tipo oval (simétrico), em aço, c/ trava do tipo
rosca de resistência mínima de 30KN em posição para o qual foi
projetado para trabalhar, 15KN foçando a coluna e a trava (carga
atravessada) do mosquetão e 10KN quando aberto. Medindo
aproximadamente 111 mm de altura, 62 mm de largura e
abertura de no mínimo 21 mm, pesando 180g no máximo. O
material deverá apresentar certificado, emitido por órgão
competente, de que é certificado pelas EN 362:2004-M.
MARCA: CT
MODELO: MOSQUETÃO TIPO OVAL (CTA52400ZO)
R$ 27,00

ESPECIFICAÇÃO

MARCA/MODELO

ITEM 11
410
Freio do tipo oito para Resgate, com orelhas de segurança nas
laterais do orifício maior, em aço inox, com resistência mínima
de trabalho de 40KN, para cordas de diâmetros entre 9 e 16 mm,
com medidas de no máximo 171 mm de altura, 160 mm de
largura, orifício maior entre 73 mm e 74 mm de diâmetro,
orifício menor entre 44 mm e 45 mm de diâmetro; deverá
possuir peso máximo de 545 g, admitindo-se uma variação de
no máximo + 5%. O fabricante deverá apresentar certificado
emitido por laboratório competente de que atende as exigências
de peso e resistência estipuladas, de modo a atender as
necessidades de utilização em atividades de salvamento em
altura.
MARCA: CT
MODELO: FREIO OITO RESGATE EM AÇO (CTI61700)
R$ 323,75

VALOR UNITÁRIO
QUANTIDADE
ESTIMADA ANUAL
ESPECIFICAÇÃO
MARCA/MODELO
VALOR UNITÁRIO
QUANTIDADE
ESTIMADA ANUAL

ITEM 12
1.800
Mosquetão assimétrico (tipo D), em duralumínio, c/ trava rosca
do tipo key lock de resistência mínima de 30 KN em posição
para o qual foi projetado para trabalhar, 10 KN foçando a coluna
e a trava do mosquetão (carga atravessada) e 10 KN quando
aberto; deverá possuir medidas aproximadas de 119 mm de
altura, 78 mm de largura e abertura útil de no mínimo 25 mm Ø,
pesando 95g no máximo. O material deverá apresentar
certificado, emitido por órgão competente, de que atende as
normas EN 362:2004-B.
MARCA: CT
MODELO: MOSQUETÃO TIPO D (CT4551)
R$ 37,00

ESPECIFICAÇÃO

ITEM 13
400
Aparelho descensor auto-blocante para corda simples, com
regulagem de velocidade da descida alterada por preensão
manual da ponta livre da corda ou por acionamento da alavanca
de destravamento; deverá ser confeccionado por duas placas em
duralumínio sendo uma delas fixa e a outra móvel, de modo a
permitir o acoplamento à corda deverá ser feito sem a
necessidade desvinculá-lo do acento de resgate (cadeirinha) por
meio de sistema de segurança com trava automática; deverá
possuir sistema de frenagem confeccionado em aço disposto em
linha e que não produza “cocas” (torções) na corda quando da
realização de descida técnica vertical; deverá possuir carga de
trabalho compreendida entre 30 Kg, a mínima, e 150 Kg, a
máxima quando utilizado como descensor; deverá permitir
ascensão em corda sem alterar da posição do aparelho com a
ajuda de um estribo e de aparelho blocante de punho; deve ser
projetado para utilização em cordas simples de 9 a 12 mm
dinâmicas ou semi-estáticas; deverá possuir peso máximo de
330 g. Deverá apresentar certificado, emitido por laboratório
competente, de que é certificado pela norma EN 341-A.
MARCA: PETZL
MODELO: PED009
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MARCA/MODELO
VALOR UNITÁRIO
QUANTIDADE
ESTIMADA ANUAL

ESPECIFICAÇÃO

R$ 555,80
ITEM 14
400
Aparelho blocante de punho direito, para cordas de 8 a 13 mm,
com medidas de 190 mm de altura, 90 mm de largura, orifícios
superiores de aproximadamente 15 mm de diâmetro. O
equipamento deve permitir a colocação de um conector tipo
mosquetão envolvendo os dois lados do material de forma não
permitir a saída do cabo, tendo resistência mínima de 19 KN
nesta condição. No punho deve ainda possuir um orifício de
resistência de 19 KN. O aparelho deverá possuir sistema de
recuperação por meio do acionamento da alavanca de recuo do
mordente. Deverá ser apresentado na cor vermelha, para
identificação didática e confeccionado em duralumínio; deverá
possuir peso máximo de 220g. O material deverá apresentar
certificado, emitido por órgão competente, de que é certificado
pela norma EN 567.
MARCA: CT
MODELO: CT639DX
R$ 158,50
ITEM 18
2.000 METROS
Cordelete, cabo auxiliar de 8mm, com resistência mínima de
1510 daN confeccionado em poliamida, com peso por metro
máximo de 36g/m. Deverá apresentar certificado emitido por
laboratório competente de que é certificado pela norma EN564.
MARCA: COUSIN TRESTEC
MODELO: A907B1030048
R$ 4,25
ITEM 19
600
Luva de segurança modelo com 5 dedos e corte americano,
confeccionada em couro de 0,8 mm de espessura; com camada
dupla de proteção na região interna do polegar e na palma da
mão forrada com revestimento acrílico adicional ao couro já
existente; deverá ser na cor preta; acabamento na região do
punho em couro; deverá possuir alça de transporte localizada
abaixo do elástico que reveste o punho da luva confeccionada
em poliéster de alta resistência e costurada ao corpo da luva; as
costuras deverão ser confeccionadas em fio de poliamida;
deverá permitir grande acuidade tátil de modo a facilitar o
manuseio de cabos e equipamentos; não deverá apresentar
folgas, quando calçada entre as articulações metacarpofalangicas, devendo o revestimento interno manter contato com
a pela do usuário nessa região mesmo quando os dedos
estiverem abduzidos; deverá pesar no máximo 110 g o par.
Deverá apresentar certificado emitido por laboratório
competente de que atende á norma EN 420/ 2003, com destreza
mínima de nível 5. O fornecedor do material deverá fornecer os
tamanhos de luva somente após o teste de 3 pares de luva de
cada tamanho disponível por comissão competente a ser
designada pelo CBMDF.
MARCA: ROSTAING
MODELO: UNIMAX
R$ 323,75
ITEM 20
500
Bolsa para kit de salvamento confeccionada com tecido 100 %
Poliéster, coberto com dupla camada em PVC (camada interna e
externa) anti-chama e revestido com verniz acrílico; a densidade
mínima do revestimento em PVC deverá ser de 500 g/cm2,
sendo a do tecido completo de 670 g/cm2; o tecido deverá
possuir uma espessura nominal máxima de 0,55 mm; o tecido
deverá ser livre de cádmio, por se tratar de material tóxico;
deverá possuir resistência dinâmica mínima de 5 kN/cm de
tecido; intervalo de temperatura para trabalho entre -30º C e 70º
C; O tecido que reveste a mochila deverá ser submetida a teste
de resistência às chamas em instrumento de queima elétrico,
conforme norma NF P 92-503; a mochila deverá possuir tampa
aberta com duplo ziper que abranja todo o comprimento da
bolsa; o zíper deverá ser confeccionado em VISLON®, ao longo
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do comprimento e da largura da mochila, se encontrando no
topo da mesma, com cursor duplo e opostos na cabeça, devendo
ter largura máxima da fita de 2,2 cm e mínima do conjunto de
dentes de 1 cm; os zipers deverão ter tratamento contra raios
ultravioleta da luz solar; deverá possuir, alem do zíper, sistema
de fechamento da mochila por meio de tiras dispostas
transversalmente ao zíper no topo da mochila, no total de duas
dispostas lado a lado com fecho conforme modelo da figura 1; a
mochila deverá ser confeccionada na cor laranja, de mesmo tom
da farda operacional do CBMDF, com capacidade de 50 litros
de volume interno, com 60 cm de altura máxima; os tirantes de
ombro deverão ser ajustáveis e estofados, possuindo de alta
resistência dinâmica e mecânica; a mochila deverá possuir
tirante de ligação entre os tirantes de ombro; deverá possuir
tirante ventral (barrigueira) fixado por encaixe rápido e
removível; deverá possuir 03 (três) alças de trasnporte para
pegada rápida, sendo duas laterais e uma no topo na parte mais
alta da mochila, todas emborrachadas, conforme figura 2; deverá
possuir ainda alça de içamento, além das de transporte já
existentes; deverá possuir compartimento externo localizado no
topo da mochila para identificação, sendo este transparente;
deverá possuir compartimento interno para acondicionamento de
cartas e documentos, sendo este transparente; deverá possuir
compartimentação/divisão interna para equipamentos de
salvamento em altura da seguinte forma: Na tampa de abertura
na parte interna deverá possuir dois bolsos de no mínimo 30 cm
de comprimento, 10 cm de largura e 5 cm de altura, cada, com
variação de +1 cm, os bolsos dispostos lado a lado e fechados
independentemente por tampas em velcro confeccionadas em
poliamida de cores distintas para identificação didática; ainda na
tampa de abertura, sob os bolsos, deverão estar dispostas
transversalmente 06 (seis) alças para conexão de mosquetões
confeccionadas em poliamida; ainda na tampa todo este
conjunto de bolsos e alças deverá poder ser destacado da tampa,
transformando-se em uma pequena bolsa, pochete para
transporte de acessórios metálicos de salvamento em altura,
provida de alça de transporte ajustável, fixada a mochila por
meio de velcro disposto transversalmente na parte superior,
sendo a pequena bolsa atrelada a tampa da mochila por meio de
uma alça de comprimento e larguras iguais a 30 cm e 20 cm,
respectivamente, de tecido idêntico ao do revestimento da bolsa;
na parte interna deverá possuir compartimentos em ambas às
laterais, abertos e sem tampa do mesmo material do tecido que
reveste a bolsa; ainda em seu interior deverá possuir
compartimento específico para a cadeirinha de resgate com
suspensório. A bolsa deverá vir com a inscrição
SALVAMENTO na porção frontal, central, mediana indo de
uma lateral a outra das costuras frontais.
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Figura 1
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MARCA: LAMBIN RAVAU
MODELO: CCA POM D013 ZIP
R$ 594,00
ITEM 21
2.600 METROS
Fita Tubular, 26mm, em poliéster, com resistência mínima de
1500 daN singela; deverá possuir vida útil média de 3 anos para
uso moderado e 5 anos parra armazenamento em depósito;
deverá ser fornecido em rolos de 200 ou 100 m; deverá
apresentar peso máximo por metro de 36 g/m. Deverá apresentar
certificado emitido por laboratório competente de que é

MARCA/MODELO
VALOR UNITÁRIO
QUANTIDADE
ESTIMADA ANUAL
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certificada pela norma EN 565.
MARCA: COUSIN TRESTEC
MODELO: YA4526
R$ 5,00
ITEM 22
100
Dispositivo trava-quedas, constituído inteiramente de aço
inoxidável, para corda confeccionada em poliamida de 11mm de
diâmetro; deverá possuir dispositivo retrátil de preensão da
corda com carretilha para evitar a saída da corda da baia onde
esta corre; deverá ser fácil de montar e remover a corda; durante
seus movimentos ascendentes e descendentes deverá correr na
corda livremente bloqueando (travando, e impedindo a descida)
somente em situação de queda do utilizador; a corda deverá ser
inserida no sistema através da retração do (dispositivo retrátil de
preensão da corda) conector de segurança, não podendo ser
desconectado acidentalmente da corda; com medidas
aproximadas de 80 mm de altura por 82mm de largura, com
variação de + 2 mm; deverá possuir canaleta com abertura
variando de 13 a 16 mm; deverá possuir peso máximo de 300g.
Deverá apresentar certificado emitido por laboratório
competente de que é certificado pela norma EN 353-2:2002.
MARCA: CT
MODELO: CTI70711PO
R$ 160,40
ITEM 26
15
Anel de fita tubular em poliéster para içamento de carga de 1
tonelada de resistência mínima de 1 m de comprimento, 30 mm
de largura, na cor verde ou roxa. O material deverá apresentar
certificado, emitido por órgão competente, de que é certificado
pela norma EN 1492-2.
MARCA: LAMBIN RAVAU
MODELO: LBR08
R$ 19,70
ITEM 28
30
Mosquetões HMS (assimétrico), em aço, c/ trava rosca de
resistência mínima de 40KN em posição para o qual foi
projetado para trabalhar, 15KN foçando a coluna e a trava do
mosquetão (carga atravessada) e 15KN quando aberto, com
medidas aproximadas de 112 mm de altura, 74 mm de largura e
abertura útil de mínimo 22 mm Ø, pesando 237g no máximo. O
material deverá apresentar certificado, emitido por órgão
competente, de que é certificado pelas normas EN 362:2004-M
e 12275:1998.
MARCA: CT
MODELO: CTA459TBZO
R$ 44,00
ITEM 29
45
Mosquetões do tipo oval (simétrico), em aço, c/ trava do tipo
rosca de resistência mínima de 30KN em posição para o qual foi
projetado para trabalhar, 15KN foçando a coluna e a trava (carga
atravessada) do mosquetão e 10KN quando aberto. Medindo
aproximadamente 111 mm de altura, 62 mm de largura e
abertura de no mínimo 21 mm, pesando 180g no máximo. O
material deverá apresentar certificado, emitido por órgão
competente, de que é certificado pela norma EN 362:2004-M.
MARCA: CT
MODELO: CTA52400ZO
R$ 29,00
ITEM 30
10
Bolsa amarela em PVC reforçado com suspensório e tampa com
porta documentos em nylon transparente com fechamento em
velcro, anel na parte traseira para subir ou descer através de uma
corda, sistema para amarração de pequenos materiais para
intervenções rápidas, fecho em zíper resistente em todo o
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comprimento vertical, para facilitar a colocação da corda, com
diâmetro de 30 cm, altura de 60 cm e volume de 42 litros, fivela
em aço para ajuste das alças, na cor vermelha, para identificação
didática.
MARCA: LAMBIN RAVAU
MODELO: LBR25
R$ 297,00
ITEM 32
05
Freio do tipo oito para Resgate, com orelhas de segurança nas
laterais do orifício maior, em duralumínio anodizado vermelho,
com resistência mínima de 40KN, para cordas de diâmetros
entre 9 e 16mm, com medidas de no máximo 173 m de altura,
172 mm de largura, orifício maior entre 75 mm e 77 mm,
orifício menor entre 40mm e 42mm, peso máximo de 250 g. O
material deverá apresentar certificado emitido por laboratório
competente de que atende as exigências acima descritas de peso,
resistência e dimensões.
MARCA: CT
MODELO: CT6173
R$ 148,00
ITEM 34
05
Aparelho blocante modelo “basico” para cordas de diâmetro
entre 8 mm e 13 mm, peso máximo de 153 g, feito em
duralumínio na cor vermelha com medidas de no máximo 107
mm de altura e no máximo 60 de largura, com (04) quatro
orifícios no lado de apoio da trava dentada, sendo dois destes
nas extremidades da parte superior, de aproximadamente 15mm
e dois nas extremidades da parte inferior e (01) um no lado
oposto. O equipamento deve permitir a colocação de um
conector tipo mosquetão envolvendo os dois lados do material
de forma não permitir a saída do cabo tendo resistência mínima
de 14 KN nesta condição. O material deverá apresentar
certificado, emitido por órgão competente, de que é certificado
pela norma EN 567.
MARCA: ANTHRON
MODELO: AB20
R$ 195,00

MARCA/MODELO
VALOR UNITÁRIO
QUANTIDADE
ESTIMADA ANUAL

ESPECIFICAÇÃO

ITEM 35
15
Aparelho blocante de punho direito, para cordas de 8 a 13 mm,
com medidas de 190 mm de altura, 90 mm de largura, orifícios
superiores de aproximadamente 15 mm de diâmetro. O
equipamento deve permitir a colocação de um conector tipo
mosquetão envolvendo os dois lados do material de forma não
permitir a saída do cabo tendo resistência mínima de 19 KN
nesta condição. No punho deve ainda possuir um orifício de
resistência de 19 KN. Na cor vermelha feito em duralumínio, de
peso máximo 210gr. O material deverá apresentar certificado,
emitido por órgão competente, de que é certificado pela norma
EN 567.
MARCA: CT
MODELO: CT639DX
R$ 203,00
ITEM 36

MARCA/MODELO
VALOR UNITÁRIO
QUANTIDADE
ESTIMADA ANUAL

05
Placa de Ancoragem 8 Furos na cor azul de resistência mínima
de 45KN, feita em duralumínio, de no máximo 140g. O material
deverá apresentar certificado, emitido por órgão competente, de
que é certificado pela norma EN 12275.
MARCA: CT
MODELO: CT6375
R$ 226,00

ESPECIFICAÇÃO

MARCA/MODELO
VALOR UNITÁRIO

ITEM 37
05
Maca Resgate policarbonato de alta densidade tipo envelope
para resgate, dobrável pesando no máximo com a embalagem de
transporte 4,7 kg e medindo no mínimo 2,4 m de comprimento e

QUANTIDADE
ESTIMADA ANUAL
ESPECIFICAÇÃO
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0,95 m de largura. Devem possuir o fundo liso sem
componentes fixados (rebites ou cabeças de parafuso), com no
máximo quatorze orifícios (sete de cada lado) para passagem da
fita/corda de içamento da maca na posição vertical. Quatro
cintas (simples de um lado e fivelas de ajuste rápido do outro)
para fechamento das laterais, quatro alças (duas de cada lado)
para transporte manual e fixação de dispositivo para içamentos
da maca na posição horizontal. Com fita simples, medindo
mínimo de 4,5 m de comprimento por 15 mm de largura
conforme EN 565, na cabeça passando por oito orifícios para
arrastos. Deve vir acomodada numa bolsa tipo mochila, na cor
vermelha para identificação didática, com alças para transportar
às costas e anéis metálicos para içamento e mais dois bolsos
frontais contendo dois maillons de aço triangulares capacidade
mínima de 45Kn conforme EN362 e um mosquetão em aço
HMS resistência mínima de 50Kn (carga longitudinal) conforme
EN362, uma fita costurada para içamento vertical da maca
medindo 5,5 m de comprimento e 10mm de largura seguindo a
norma EN566, duas fitas para içamento da maca na posição
horizontal medindo 2,15m de comprimento por 45mm de
largura de 1 tonelada no mínimo de resistência. O peso máximo
de todo o equipamento quando em seu receptáculo de transporte
será de 8,1 kg, a resistência mínima deverá ser, quando em uma
única fita de suspensão vertical, de no mínimo 500 kg. O
material deverá apresentar certificado, emitido por órgão
competente, de que é certificado pelas normas EN1492-1/2 e
DIN 61360.
MARCA: VAKUFORM
MODELO: STR02
R$ 3.200,00
ITEM 38
05
Colchão para imobilização a vácuo e transporte, com duas
válvulas sendo uma para retirada de ar (vácuo) e outra para
inflar com ar, sistema simples para acoplagem da bomba,
colchão com dupla câmara, capa para o colchão possuindo dez
para transporte alças (três de cada lado e duas em cada
extremidade), possuindo quatro fitas com velcro para fixação e
acomodação da vítima e mais duas, também com velcro, para
acomodação da cabeça da vítima. Dimensões mínimas: 2m de
comprimento por 1m de largura, a capa deve ser lavável na parte
da vítima e de alta resistência do lado externo. Deve vir com
bomba de duplo bico para inflar e retirar ar dever acompanhar
bolsa de transporte e acomodação do colchão contendo correias,
alças de transporte e gancho para engate de mosquetão mais um
conjunto de reparação de cortes e substituição de peças das
válvulas plásticas. Deve vir com uma capa de proteção para
cobrir a vítima que se acopla ao colchão por zipper, contendo
um capuz que se conecta ao colchão por zipper e à capa de
proteção por velcro. Na cor laranja. Para suspensão de no
mínimo de 150 kg. O material deverá apresentar certificado,
emitido por órgão competente, de que é certificado pelas normas
EN1865, EN1492-1 e DIN 61360.
MARCA: VAKUFORM
MODELO: VF001
R$ 5.150,00
ITEM 39
05
Bolsa azul em PVC reforçado com tirantes de transporte de
ombro e tampa com porta documentos em nylon transparente
com fechamento em velcro, anel na parte traseira para subir ou
descer através de uma corda, sistema para amarração de
pequenos materiais para intervenções rápidas, fecho em zíper
resistente em todo o comprimento vertical, para facilitar a
colocação da corda, com diâmetro mínimo de 33 cm, altura
máxima de 60 cm e volume mínimo de 60 litros, fivela em aço
para ajuste das alças, na cor azul, para a identificação didática.
MARCA: LAMBIN RAVAU
MODELO: S07R2442
R$ 280,00
ITEM 40
800
Mosquetão tipo K, classe T, deve vir com sistema de abertura do

QUANTIDADE ESTIMADA
ANUAL
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gatilho deve ser composto por dois dispositivos acionados por
uma mão somente e que só permita a abertura quando acionados
simultaneamente, um localizado na parte de trás (entre a espinha
e o orifício da base) feito em aço inox, este dispositivo deve
permitir o acionamento pela palma da mão e o outro é o próprio
gatilho do mosquetão que deverá permitir o acionamento pelo(s)
dedo(s) do operador. Após soltar os dispositivos o mosquetão
deve fechar e travar automaticamente. Este mosquetão deve
possuir dois orifícios distintos, um menor destinado para a
conecção deste á uma corda, fita ou outro conector e outro
orifício maior destinado à própria conexão do mosquetão ao
ponto de segurança. Deve ser, com exceção da trava de trás,
confeccionado em duralumínio anodisado, com o gatilho na cor
chumbo e o corpo do mosquetão na cor alaranjada. O orifício
menor deverá ter a forma alongada na perpendicular formando
uma base achatada para facilitar a colocação de fita. o
mosquetão deverá possuir o sistema de fechamento KeyLock
Deverá possuir as seguintes capacidades de resistência de
acordo com as direções e situações de trabalho: ↔ 33KN de
carga na longitudinal, ↕ 12KN de carga atravessada e 12KN
com o gatilho aberto, abertura de 25mm. As dimensões deverão
ser de 133mm de O material deverá apresentar certificado
emitido por órgão competente que atenda as normas
EN12275:1998 K e EN362-2004.
MARCA: CT
MARCA/MODELO
MODELO: CT3723
VALOR UNITÁRIO
R$ 19,70
Diretoria de Contratações e Aquisições
Subseção de Registro de Preços
BRASIMPEX EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E SEGURANÇA LTDA-EPP
PROCESSO Nº 053.001.211/2011. PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2011 – CBMDF.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2011/CBMDF.
EMPRESA VENCEDORA
BELLSUB COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME
CNPJ
04.002.498/0001-82
INSCRIÇÃO ESTADUAL
BANCO
Banco do Brasil
AGÊNCIA
3574-2
CONTA
15613-2
TELEFONE (FAX)
(12)3922-3120
Av. Anchieta nº 1235 Jardim Nova América – São
ENDEREÇO
José dos Campos, SP.
CEP 12242-280
DIRETOR/PROCURADOR
Ricardo Luiz de Figueiredo
RG
6.683.821-6
CPF
977.953.808-91
ITENS VENCIDOS PELA EMPRESA
ITEM 15
QUANTIDADE ESTIMADA
400
ANUAL
Aparelho blocante do tipo “ventral” para cordas de
diâmetro entre 8 mm e 13 mm; deverá possuir sistema
de recuperação por meio do acionamento da alavanca
de recuo do mordente; deverá possuir peso máximo de
145 g, feito em duralumínio na cor vermelha, para
identificação didática, com medidas de no máximo
105 mm de altura e no máximo 75 mm de largura;
ESPECIFICAÇÃO
deverá possuir (02) dois orifícios no lado de apoio da
trava dentada, localizados nas extremidades opostas
do aparelho, parte superior e inferior, medindo
aproximadamente 15mm cada e 14 KN de resistência.
O equipamento deve permitir a colocação de um
conector tipo mosquetão. O material deverá apresentar
certificado, emitido por órgão competente, de que é
certificado pela norma EN 567:1997.
MARCA: KONG
MARCA/MODELO
MODELO: BLOCANTE VENTRAL MODULAR
VALOR UNITÁRIO
R$ 150,00

QUANTIDADE ESTIMADA
ANUAL

ITEM 16
600
Aparelho assegurador/descensor para segurança
mediante técnica de top-rop ou back-up do escalador,
eventualmente utilizado como descensor em decidas
curtas. A inserção da corda é efetuada por meio de
deslizamento da placa superior do equipamento.
Durante a operação, o aparelho deve permitir que a

ESPECIFICAÇÃO

MARCA/MODELO
VALOR UNITÁRIO
QUANTIDADE ESTIMADA
ANUAL
ESPECIFICAÇÃO

MARCA/MODELO
VALOR UNITÁRIO
QUANTIDADE ESTIMADA
ANUAL

ESPECIFICAÇÃO

MARCA/MODELO
VALOR UNITÁRIO
QUANTIDADE ESTIMADA
ANUAL

ESPECIFICAÇÃO

MARCA/MODELO
VALOR UNITÁRIO
QUANTIDADE ESTIMADA
ANUAL

ESPECIFICAÇÃO

MARCA/MODELO
VALOR UNITÁRIO
QUANTIDADE ESTIMADA
ANUAL

ESPECIFICAÇÃO

ITEM 16
600
Aparelho assegurador/descensor para segurança
Nº 232técnica
terça-feira,
6 de
de 2011
mediante
de top-rop
ou dezembro
back-up do escalador,
eventualmente utilizado como descensor em decidas
curtas. A inserção da corda é efetuada por meio de
deslizamento da placa superior do equipamento.
Durante a operação, o aparelho deve permitir que a
corda
deslize
suavemente,
bloqueando-a
instantaneamente no caso de uma queda do escalador.
O desbloqueio poderá ser facilmente efetuado através
de alavanca de comando. O equipamento é construído
em liga de alumínio e aço inox, e está dimensionado
para cordas de 10 a 11 mm. Deverá apresentar
certificado, emitido por laboratório competente, de
que é certificado pela norma EN 892.
MARCA: PETZEL
MODELO: GRIGRI D14
R$ 408,00
ITEM 17
2.000 METROS
Cordelete, cabo auxiliar de 6mm de diâmetro, com
resistência mínima de 820 daN, peso por metro
máximo de 22g/m confeccionado em poliamida.
Deverá apresentar certificado, emitido por laboratório
competente de que é certificado pela norma EN 564
MARCA: BEAL
MODELO: CORDELETE 6MM
R$ 2,87
ITEM 23
30
Anel de fita costurado, conforme a EN 566, feito em
poliamida de no mínimo 19 mm de largura com 2m de
comprimento com 22KN de resistência mínima, na
cor preta ou vermelha, para a identificação didática. O
material deverá apresentar certificado, emitido por
órgão competente, de que é certificado pela norma
EN566/795.
MARCA: ALPEN PASS
MODELO: FITA TUBULAR
R$ 7,00

ITEM 24
20
Anel de fita costurado conforme a EN 566 feitos em
poliamida ou poliéster de no mínimo 19 mm de
largura com 0,8m de comprimento com 22KN de
resistência mínima, na cor azul, para a identificação
didática. O material deverá apresentar certificado,
emitido por órgão competente, de que é certificado
pela norma EN566/795.
MARCA: ALPEN PASS
MODELO: FITA TUBULAR
R$ 7,00
ITEM 25
20
Anel de fita costurado conforme a EN 566 feitos em
poliamida ou poliéster de no mínimo 19 mm de
largura com 1,5m de comprimento com 22KN de
resistência mínima, na cor vermelha, para a
identificação didática. O material deverá apresentar
certificado, emitido por órgão competente, de que é
certificado pela norma EN566/795.
MARCA: ALPEN PASS
MODELO: FITA ANEL COSTURADA
R$ 23,00
ITEM 27
15
Anel de fita tubular em poliéster para içamento de
carga de 3 toneladas de resistência mínima de 3 m de
comprimento e 55 mm de largura, na cor amarela
fluorescente ou verde fluorescente. O material deverá
apresentar certificado, emitido por órgão competente,
de que é certificado pela norma EN 1492-2.
MARCA: ALPEN PASS

QUANTIDADE ESTIMADA
ANUAL

15

Anel de fita tubular em poliéster para içamento de
carga de 3 toneladas de resistência mínima de 3 m de
Nº 232 terça-feira, 6 de dezembro
de 2011 e 55 mm de largura, Diário
Oficial
comprimento
na cor amarela
ESPECIFICAÇÃO
fluorescente ou verde fluorescente. O material deverá
apresentar certificado, emitido por órgão competente,
de que é certificado pela norma EN 1492-2.
MARCA: ALPEN PASS
MARCA/MODELO
MODELO: FITA TUBULAR
VALOR UNITÁRIO
R$ 13,00
QUANTIDADE ESTIMADA
ANUAL

ESPECIFICAÇÃO

MARCA/MODELO
VALOR UNITÁRIO
QUANTIDADE ESTIMADA
ANUAL

ESPECIFICAÇÃO

MARCA/MODELO
VALOR UNITÁRIO

ITEM 31
25
Mosquetões vermelhos tipo oval (simétrico), em
duralumínio, c/ trava rosca de resistência mínima de
24KN em posição para o qual foi projetado para
trabalhar, 10KN foçando a coluna e a trava do
mosquetão e 7KN quando aberto, com medidas
aproximadas de 111 mm de altura, 62 mm de largura e
abertura de no mínimo 21 mm, pesando 76g no
máximo. O material deverá apresentar certificado,
emitido por órgão competente, de que é certificado
pelas normas EN 362:2004-B, EN 12275.
MARCA: ALPEN PASS
MODELO: SILVER MOSQUETÃOR
R$ 21,00

do Distrito Federal

PÁGINA 71

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE COMPRAS, SERVIÇOS E OBRAS
NOVEMBRO DE 2011
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA POLÍCIA
CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento ao disposto no artigo 16 da Lei nº
8.666/1993, Decisão nº 3427/1996 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, torna público
a relação de compras, serviços e obras efetuados no mês de novembro de 2011, executados
no SIAFI: 2011NE001648, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal,
R$ 150.000,00; 2011NE001649, CEB Distribuição S/A, R$ 400.000,00; 2011NE001650,
Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda, R$ 485.000,00; 2011NE001651, Brasil Telecom S/A, R$ 300.000.00; 2011NE001659, Auto Posto Millennium 2000 Ltda,
R$ 600.000,00; 2011NE001661, Hepta Tecnologia e Informática Ltda, R$ 190.000,00;
2011NE001668, AMC Informática Ltda, R$ 105.000,00; 2011NE001676, Valid Soluções
e Serviços de Segurança em Meios de Pagamentos e Identificação S/A, R$ 410.000,00;
2011NE001686, Brasil Telecom S/A, R$ 275.716,37; 2011NE001694, Damovo do Brasil
S/A, R$ 332.831.00; 2011NE001698, Combrasen – Companhia Brasileira de Soluções em
Engenharia Ltda, R$ 293.157,14; 2011NE001725, Medcorp Produtos Hospitalares Ltda,
R$ 102.400,00 e no SIGGO a relação de compra do Fundo de Modernização, Manutenção
e Reequipamento da Polícia Civil – FUNPCDF, através do empenho: 2011NE00165, Aurus
Comercial e Distribuidora Ltda, R$ 103.825,00.
FERNANDO CÉSAR LIMA DE SOUZA
ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL

ITEM 33
05
Aparelho assegurador/descensor com dispositivo de
passagem simples da corda, por meio de placa lateral
móvel, para cordas com diâmetros de 10 mm a 11,5
mm, com manípulo de manuseio possuindo no
mínimo 5 posições: Transporte, trabalho pesado, para
descida individual, anti-pânico e posição travado,
possuindo mordente anti-erro de colocação da corda.
Possuindo botão para acionar o destravamento da
corda juntamente com o movimento do manípulo.
Com dimensões mínimas de 155 mm de altura, 80 mm
largura e 50 mm de espessura. O material deverá
apresentar certificado, emitido por órgão competente,
de que é certificado pelas normas EN 12841:2006, EN
341:1997, NFPA 1983.
MARCA: FADERS
MODELO: DESCENSOR SUM
R$ 321,00

Diretoria de Contratações e Aquisições
BELLSUB COMÉRCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME

AVISOS DE LICITAÇÕES – ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2011.
Processo 053.001.873/2011/CBMDF. Tipo: Menor preço por lote. Objeto: Registro de Preços
de Viaturas tipo Transporte de Tropa (QT) 4X4 para o CBMDF, conforme edital e anexos.
O Pregoeiro do CBMDF informa ABERTURA da licitação, para o dia 20/12/2011 às 13h.
Local: site: www.licitacoes-e.com.br, do Banco do Brasil. RETIRADA DO EDITAL pela
internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e do Banco do Brasil. Inf.: (61) 3901-3483. Leonardo
Monteiro Lopes – Maj. QOBM/Comb. Pregoeiro.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2011.
Processo 053.001.879/2011/CBMDF. Tipo: Menor preço por item. Objeto: Registro de Preços
de Viaturas tipo Auto Busca e Salvamento Leve (ABSL) para o CBMDF, conforme edital e
anexos. O Pregoeiro do CBMDF informa ABERTURA da licitação, para o dia 21/12/2011
às 13h. Local: site: www.licitacoes-e.com.br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos
sites www.cbm.df.gov.br e do Banco do Brasil. Inf.: (61) 3901-3483. Franknei de Oliveira
Rodrigues – Maj. QOBM/Comb. Pregoeiro.
AVISO DE RETIFICAÇÃO E INCLUSÃO DE ITEM – REABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2011.
Processo 053.001.319/2011/CBMDF. Tipo: Menor preço por item. OBJETO: Registro
de Preços de esguichos selecionáveis para o CBMDF. O Pregoeiro informa a retificação
do item 01 do Edital e a inclusão do item 02. Diante do exposto, a REABERTURA
do certame ocorrerá no dia 19/12/2011 às 13h. Local: www.licitacoes-e.com.br, do
Banco do Brasil. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.
br e do Banco do Brasil. Inf.: (61) 3901-3483. Leonardo Monteiro Lopes. Maj. Pregoeiro do CBMDF.

EDITAL Nº 71, DO CONCURSO PÚBLICO 1/2008, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2011.
CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (CANDIDATO SUB JUDICE)
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O CARGO DE
AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
A DIRETORA DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições legais e com fulcro no artigo 1º, incisos III, XIII e XV e artigo 5º, inciso I,
da Lei Distrital nº 837, de 28 de dezembro de 1994, do Decreto nº 21.688, de 7 de novembro
de 2000, e suas alterações, e na Portaria nº 1.031, de 7 de julho de 2006, em obediência a
determinação judicial, TORNA PÚBLICO o local, data e horários de realização e normas
complementares da Avaliação Psicológica, de candidato em situação sub judice, do Concurso
Público destinado ao provimento de vagas para o cargo de Agente de Polícia, terceira classe,
da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, conforme segue.
1. Em razão de determinação judicial, fica convocado o candidato em situação sub judice
relacionado no presente item para a fase da Avaliação Psicológica, da primeira etapa do
concurso público, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato e número
do processo judicial: 88135467, VIVIANE MENDES DOS SANTOS, 2009.01.1.139449-6.
2. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
2.1. A avaliação psicológica será realizada em conformidade com as normas para testagem
psicológica, regulamentadas pelo Conselho Federal de Psicologia, em particular com as Resoluções do CFP Nº 001/2002 e CFP Nº 002/2003 e condições necessárias ao porte de arma
de fogo, estabelecidas na Lei no. 10.826/2003 e na Lei no. 11.706/2008.
2.2. A avaliação psicológica consistirá na aplicação e avaliação por instrumentos e técnicas
psicológicas visando verificar habilidades específicas, tipos de raciocínio, características de
personalidade e a adequação do candidato ao perfil profissiográfico do cargo.
2.3. A avaliação psicológica será realizada em dois momentos, ambos de presença obrigatória.
O não-comparecimento em um dos momentos de realização da avaliação psicológica implicará a eliminação automática do candidato. Não haverá segunda chamada para a realização
da avaliação psicológica.
2.4. A realização da avaliação psicológica será a mesma para todos os candidatos, não havendo,
portanto, nenhum tipo de adaptação de testes.
2.5. Na avaliação psicológica, de caráter eliminatório, o candidato será considerado recomendado ou não-recomendado.
2.6. Será considerado não-recomendado e, conseqüentemente, eliminado do concurso público,
o candidato que não apresentar os requisitos psicológicos necessários ao exercício do cargo,
ou que não comparecer nas datas e horários previstos no presente edital.
2.7. A não-recomendação na avaliação psicológica não significará, necessariamente, a
existência de transtornos cognitivos e/ou comportamentais; indicará que o candidato
não atendeu, à época da avaliação, aos requisitos exigidos para o exercício do cargo
ao qual concorreu.
2.8. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da avaliação psicológica com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para o seu início,
de acordo com os horários estabelecidos no item 3 do presente edital, munido de documento
de identidade original, na forma dos subitens 19.4 a 19.7 do Edital Normativo.
2.8.1. À exceção da situação prevista no subitem 19.8 do Edital Normativo, o candidato que
deixar de apresentar o documento de identidade original, não poderá ser submetido à avaliação
psicológica, sendo, conseqüentemente, eliminado do certame.
2.9. Em nenhuma hipótese será aplicada a avaliação psicológica fora dos espaços físicos, das
datas e dos horários predeterminados no presente edital.
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2.9.1. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local de
realização da avaliação e o comparecimento no horário determinado.
2.9.2. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização da avaliação psicológica
após o horário fixado para o seu início.
2.10. Não será permitida a troca de horários por parte do candidato.
2.11. Não será permitido ao candidato portar armas no ambiente de realização da avaliação
psicológica. Caso o candidato leve alguma arma, esta deverá ser recolhida pelas pessoas
encarregadas da fiscalização da avaliação. O descumprimento do disposto neste subitem
implicará a eliminação do candidato.
2.12. Não será permitido ao candidato permanecer com aparelhos eletrônicos (bip, telefone ce
lular, relógio do tipo data bank, walkman, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução
de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor,
gravador, entre outros). Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, estes deverão ser
recolhidos pelas pessoas encarregadas da fiscalização da avaliação.O descumprimento do
disposto neste subitem implicará a eliminação do candidato.
2.13. Não será fornecido lanche ao candidato nem haverá lanchonete disponível nos locais de
realização da avaliação psicológica, sendo permitido ao candidato levar seu próprio lanche.
2.14. É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior aos dias de realização da
avaliação psicológica, devendo evitar a ingestão de bebida alcoólica ou substância química
que provoque alteração psíquica, a fim de estar em boas condições para a realização da
referida avaliação.
2.15. Casos omissos serão submetidos à Banca Examinadora, a qual caberá decidir sobre
quaisquer imprevistos ocorridos durante a fase de avaliação psicológica.
3. DOS LOCAIS E HORÁRIOS DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
3.1. A avaliação psicológica será realizada em dois momentos distintos, a saber: testes de
aplicação individual e testes de aplicação coletiva.
4. DOS TESTES DE APLICAÇÃO INDIVIDUAL
4.1. Os testes de aplicação individual serão realizados na Fundação Universa – Unidade Asa
Norte, situado à SGAN 609, Módulo A - Asa Norte - Brasília - DF, em 13 de dezembro de
2011, às 9h (nove horas) – Horário oficial de Brasília.
5. DOS TESTES DE APLICAÇÃO COLETIVA
5.1. Os testes de aplicação coletiva serão realizados na Fundação Universa – Unidade Asa
Norte, situado à SGAN 609, Módulo A – Asa Norte – Brasília - DF, em 13 de dezembro de
2011, às 14h (quatorze horas) – Horário oficial de Brasília.
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. O resultado da Avaliação Psicológica, de candidato em situação sub judice, do Concurso
Público destinado ao provimento de vagas para o cargo de Agente de Polícia, terceira classe,
da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal será divulgado na Internet, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br, oportunamente, após a realização desta fase.
SANDRA GOMES MELO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
APLICAÇÃO DE MULTA
Processo: 113.004.378/2011. Interessado: NALP/DER-DF. Assunto: AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO. O Diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagem do
Distrito Federal, usando das atribuições conferidas pelo Artigo 79, inciso XIX do Regimento
aprovado pelo Decreto nº 25.735/2005, de 6 de abril de 2005 e com base no Artigo 86 da Lei
nº 8.666/93 e Decreto nº 26.851/2006, artigo 4º, itens I e III, aplica multa no valor de R$
464,92 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos) à empresa ALMIX
COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS, por atraso na entrega do material.
FAUZI NACFUR JÚNIOR
COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES CONTENDO DOCUMENTAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2010.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, comunica
aos interessados que a abertura dos envelopes contendo as documentações relativa a Concorrência supracitada, será realizada no dia 07.12.2011 às 09:00 horas, na sala de Licitações, no
Edifício Sede, localizado no Setor de Administração Municipal, Bloco “C” – Brasília/DF.
Brasília/DF, 2 de dezembro de 2011
ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO
RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 4/2011.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, comunica
aos interessados que o Resultado Final da CONCORRÊNCIA supracitada, encontra-se afixado
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no Quadro de Avisos do DER-DF no Edifício Sede do DER-DF, no Setor de Administração
Municipal, Bloco “C” – Brasília/DF.
Brasília/DF, 2 de dezembro de 2011
ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO
CONCORRÊNCIA Nº 7/2011
AVISO DE RECURSO
Tornamos público que a empresa CCL CONSTRUTORA LTDA, apresentou no dia 02.12.2011,
RECURSO contra a sua inabilitação, divulgada por esta Comissão, no quadro de avisos do
DER-DF e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 226, de 25.11.2011, página 73,
referente à Concorrência supracitada.
Brasília/DF, 2 de dezembro de 2011
ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO
Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO,
REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2009.
Processo 392.008.630/2009. Partes: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL – CODHAB E O BANCO DO BRASILÍA - BRB.
Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses ao Contrato n.º 028/2009, tendo como base o inciso
II, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e a supressão em 86,36% (oitenta e seis vírgula trinta e
seis por cento), o que equivale a R$ 221.608,00 (duzentos e vinte e um mil seiscentos e oito
reais), do valor do contrato, tendo como fundamento legal o inciso II, do § 2º, do artigo 65,
da Lei nº 8.666/93. Data da Assinatura Segundo Termo Aditivo: 02/11/2011. Edson Machado
Monteiro, Diretor-Presidente.

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
AVISO DE RECEBIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA ALTERAÇÕES
NO PROJETO URBANÍSTICO DA VILA ESTRUTURAL
A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TORNA PÚBLICO que recebeu do
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília
Ambiental – IBRAM/DF, a Autorização Ambiental nº 45/2011, para realizar alterações no Projeto Urbanístico da Vila Estrutural ( alterações pleiteadas: instalar a
Escola de Ensino Médio na área do Parque Urbano, implantar equipamento público
a ser destinado à Polícia Militar na ARIE Vila Estrutural e, consolidar o setor de
comércio e serviços ), localizada na Região Administrativa do SCIA – RA XXV,
processo 190.001.188/2002.
Brasília/DF, 2 de dezembro de 2011.
ANTONIO CARLOS LINS
Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL
PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2011.
Processo: 390.009.183/2008. Partes: ADASA e LOUDON BLOMQUIST Auditores Independentes. Objeto: Prestação de serviços de Consultoria Técnica Especializada para Auditoria
do Programa Brasília Sustentável. Prazo/Vigência: O presente Contrato tem vigência de 8
(oito) meses, a contar de 2 de dezembro de 2011. Valor R$ 34.405,00 (trinta e quatro mil
quatrocentos e cinco reais). Dotação orçamentária: Unidade Gestora 15206; Programa de
Trabalho 15.451.0150.1573.6090; Natureza da Despesa 4490.35; Fonte 136. Signatários: Pela
ADASA, Vinícius Fuzeira de Sá e Benevides, Diretor Presidente; Pela Contratada, Carlos
José Guimarães Gomes de Sá, Procurador.

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Diretor Presidente da Fundação Jardim Zoológico de Brasília autorizou a realização de
despesa mediante Inexigibilidade de Licitação do processo 196.000.444/2011, cujo objeto é o
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pagamento de 01 (uma) inscrição para o servidor da Fundação Jardim Zoológico de Brasília,
CAIO RAMOS PEIXOTO, para participar do Curso de Assessoria Jurídica - Brasília, que se
realizará na Cidade de Brasília - DF, no período de 1º e 02 de dezembro de 2011, no valor de
R$ 1.980,00 (hum mil novecentos e oitenta reais), com fundamento legal no artigo 25, Inciso
II, combinado com o inciso VI do artigo 13, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Ato
que ratifiquei em 24 de Novembro de 2011, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e determinei sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a
necessária eficácia. Brasília – DF, 1º de dezembro de 2011. José Sandro de Almeida.

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 6/2011.
Processo: 094.002.075/2010. Partes: SLU e SERQUIP SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E
EQUIPAMENTOS LTDA. Objeto: O presente Termo tem por objeto a alteração contratual
com vistas a suplementar recursos, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Valor:
O valor estimado era de R$ 2.700,000,00 (dois milhões e setecentos mil reais), passando o
Contrato a ter o valor total estimado de R$ 2.820.000,00 (dois milhões, oitocentos e vinte
mil reais). Fundamento Legal. O presente feito dar-se nos termos do inciso I, alínea b, artigo
65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Vigência: O presente Termo Aditivo entra em
vigência a partir do dia 22 de novembro de 2011. Signatários: Pelo SLU, Joáo Monteiro Neto,
Diretor-Geral; e pela Contratada, Jorgélia de Souza Andrade, representante legal.
AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Torna público que está requerendo do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
– do Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM, a Licença Prévia para atividade de
Aterro Sanitário, localizado entre o Córrego Melchior e a rodovia DF-180. Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. João Monteiro Neto – Diretor Geral do Serviço
de Limpeza Urbana do Distrito Federal.

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 24/2011.
Processo: 410.001.308/2011. Partes: SEPLAN x MANCHESTER SERVIÇOS LTDA.
Objeto: O Contrato tem por objeto a prestação de serviços de limpeza e conservação nos
próprios do Governo do Distrito Federal, em caráter emergencial, com fornecimento de
materiais/produtos de consumo e utilização de máquinas e equipamentos, conforme condições, quantidades e especificações constantes do Projeto Básico de fls. 116 a 134, da
Proposta da Contratada de fls. 261 a 267, retificada às fls. 1017 a 1022, e da Justificativa
de Dispensa de Licitação acostada aos autos de fls. 881 a 893 e 1024 a 1028, baseada
no inciso IV, art. 24, c/c art. 26 e demais disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e nos Decretos nº 25.937/2005, 26.851/2006, 26.993/06 e 27.069/2006, que passam
a integrar o presente Termo. Valor: O valor total do contrato é de R$ 11.997.093,48 (onze
milhões, novecentos e noventa e sete mil, noventa e três reais e quarenta e oito centavos), sendo o valor total para o 1º lote de R$ 5.971.740,42 (cinco milhões, novecentos e
setenta e um mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos) e para o 2° lote
de R$ 6.025.353,06 (seis milhões, vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta e três reais e
seis centavos), sendo o valor mensal de R$ 1.999.515,58 (um milhão, novecentos e noventa e nove mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos), procedentes do
Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual.
Dotação Orçamentária: 6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I – Unidade Orçamentária: 32.101; II – Programa de Trabalho: 04.122.0100.2990-0006;
III – Natureza da Despesa: 3.3.90.39; IV – Fonte de Recursos: 100. 6.2 – O empenho
inicial é de R$ 999.757,79 (novecentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e sete
reais e setenta e nove centavos), conforme Nota de Empenho nº 2011NE00999, emitida
em 02/12/2011, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo. Prazo de Vigência:
O contrato terá vigência de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar do dia 02/12/2011,
vedada a sua prorrogação, devendo o presente instrumento contratual ser rescindido tão
logo concluído o procedimento licitatório. Assinatura: 02/12/2011. Signatários: Edson
Ronaldo Nascimento, na qualidade de Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento
e Nelson Ribeiro Neves, na qualidade de sócio-administrador e representante da Empresa.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 47/2010.
Processo: 410.000.892/2010–PARTES: SEPLAN x CARMONA & TEIXEIRA LTDA. Objeto:
O presente Termo Aditivo tem por objeto: a) Alterar o polo contratante no contrato originário
para: “O Distrito Federal, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO”, conforme Decreto nº 32.716, de 1º de janeiro de 2011, publicado no
DODF – Edição Especial, de 1º de janeiro de 2011, página 1 a 7; e; b) Prorrogar o prazo de
vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, de 1º/12/2011 a 30/11/2012, com base no inciso
II, artigo 57, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; e; c) RERRATIFICAR a CLÁUSULA
OITAVA do Contrato nº 47/2010-SEPLAN, passando a vigorar com a seguinte redação: “O
Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, permitida a
prorrogação na forma da Lei Vigente.” Prazo de Vigência: O presente Termo Aditivo entra
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em vigência a partir de sua assinatura. Assinatura: 29/11/2011. Signatários: Edson Ronaldo
Nascimento, na qualidade de Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento e Valdir
Carmona, na qualidade de Representante Legal.
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 410.001.308/2011. Interessado: MANCHESTER SERVIÇOS LTDA. Assunto: Dispensa de Licitação. Chefe da Unidade de Administração Geral desta Secretaria, considerando as
justificativas e as informações apresentadas pela Subsecretaria de Logística, o Parecer Jurídico nº
976/2011-PROCAD/PGDF (fls. 914/936), as Notas Técnicas nº 01/2011 e 02/2011 (fls. 881/893 e
1024/1028) e o Despacho nº 154/2011 da AJL/SEPLAN (fls. 1029/1032), constantes do presente
processo, autorizou a dispensabilidade de licitação, tendo por base as disposições do inciso IV,
art. 24, c/c art. 26 e demais disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para a celebração
de contrato com a empresa MANCHESTER SERVIÇOS LTDA, sendo que o presente termo tem
por objeto a prestação de serviços de limpeza e conservação nos próprios do Governo do Distrito
Federal, em caráter emergencial, com fornecimento de materiais/produtos de consumo e utilização
de máquinas e equipamentos, conforme condições, quantidades e especificações constantes do
Projeto Básico de fls. 116 a 134, da Proposta da Contratada de fls. 261 a 267, retificada às fls.
1017 a 1022, e da Justificativa de Dispensa de Licitação acostada aos autos de fls. 881 a 893 e
1024 a 1028, baseada no inciso IV, art. 24, c/c art. 26 e demais disposições da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993 e nos Decretos nº 25.937/2005, 26.851/2006, 26.993/06 e 27.069/2006,
que passam a integrar o presente Termo, no valor total de R$ 11.997.093,48 (onze milhões,
novecentos e noventa e sete mil, noventa e três reais e quarenta e oito centavos), procedentes
do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual, para
o período de 180 (cento e oitenta) dias, e DETERMINO a apresentação de garantia contratual,
nos termos da Cláusula Nona do Contrato em referência, ato que RATIFICO nos termos do
Caput, do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e determino a sua publicação no
Diário Oficial do Distrito Federal, para que adquira a necessária eficácia. Restituam-se os autos
à UAG, para as demais providências administrativas cabíveis. Brasília/DF, 2 de dezembro de
2011. Edson Ronaldo Nascimento, secretário de Estado.

SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISOS DE LICITAÇÔES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 519/2011.
O presente Pregão tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada na Realização
de Exames de Análise de DNA, que visam atender as necessidades do Centro de Assistência
Judiciária do Distrito Federal - CEAJUR, conforme especificação e condições constantes
do Anexo I do edital. Data e horário para recebimento das propostas: 08h30min do dia 16
de dezembro de 2011, processo 401.000.342/2011-CEAJUR. O respectivo Edital poderá
ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações
referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 0xx(61) 3312.5325/5329.
Brasília/DF, 5 de dezembro de 2011.
ISABEL CRISTINA OSÓRIO CALDAS
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 570/2011.
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para prestação dos serviços de chamadas
telefônicas de longa distância, nacionais (chamadas interurbanas) e chamadas internacionais,
para atender as unidades da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência
de Renda do Distrito Federal distribuídas em todo DF, conforme especificações e condições
estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Data e horário para
recebimento das propostas: Até 8h40min do dia 19 de dezembro de 2011. O respectivo
Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.
br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 0xx(61) 3312.5325.
Processo 0380.003.186/2010 – SEDEST.
Brasília/DF, 5 de dezembro de 2011.
GERARDA DA SILVA CARVALHO
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 594/2011.
O presente Pregão tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para realizar
serviços gráficos, conforme especificação e condições constantes do Anexo I do edital. Data
e horário para recebimento das propostas: às 9h do dia 27 de dezembro de 2011. Processo
360.000.646/2011– SEG. O respectivo Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço
eletrônico www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do
telefone 0xx(61) 3312.5325/5329.
Brasília/DF, 5 de dezembro de 2011.
LUCIMAR PINHEIRO DE DEUS
Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO NOVA DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0557/2011.
A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que o pregão acima citado, processo
050.000.313/2011-SSP, cujo objeto é aquisição de material para manutenção de bens imóveis
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(rolo de pintura, cola PVC, chapa de piso e outros), conforme especificações e condições
constantes do anexo I do edital terá nova data de abertura: às 9 do dia 19 de dezembro de
2011, tendo em vista problemas técnico operacionais. O novo Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Alertamos que os interessados
deverão reinscrever suas propostas no referido sistema. Informações referentes ao cadastro
ou ao site, através do telefone 3312.5325 ou 3312.5329.
Brasília/DF, 5 de dezembro de 2011.
CLEIDY TELES DA CRUZ

plataforma de ensino a distância, contratação de corpo docente e coordenação pedagógica,
fornecimento de material didático/pedagógico e documentação conforme especificações e
condições estabelecidas no termo de referência constante do anexo I do Edital, concernente
ao processo 052.000.714/2011/PCDF, restou deserto pela segunda vez consecutiva por não
acudir interessado no certame, conforme atas disponibilizadas no endereço eletrônico www.
compras.df.gov.br/licitações/andamento.
Brasília/DF, 5 de dezembro de 2011.
PATRÍCIA TAMEIRÃO DE MOURA GODINHO

AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 172/2011.
A Pregoeira comunica aos interessados que o Resultado do Julgamento do Pregão acima
citado, processo 064.000.312/2010 - Fepecs, encontra-se disponível no sistema eletrônico,
no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.
Brasília/DF, 5 de dezembro de 2011.
VERÔNICA DE FRANÇA BAHIA

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

AVISOS DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 590/2011.
O presente Pregão tem por objeto a Aquisição de material de consumo (carimbo, grampo
p/ grampeador, grampo trilho, livro índice alfabético, livro protocolo, pasta suspensa, pasta
para processo, cartuchos de tinta para impressora HP, Plotter Desing JET HP, Toner HP,
Filme Poliéster), conforme especificação e condições constantes do Anexo I do Edital.
Data e horário para recebimento das propostas: às 14 horas do dia 20 de dezembro de 2011.
Processos 056.000.442/11 064.000.163/11 080.005.862/11 080.005.545/11 137.000.801/11
149.000.186/11, 380.002.355/11 380.001.707/11 380.002.323/11. O respectivo Edital poderá
ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico www.compras.df.gov.br. Informações
referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 0xx(61) 3312.5272.
Brasília/DF, 5 de dezembro de 2011.
SINÉSIA ARAÚJO ALVES
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 610/2011.
O presente pregão tem por objeto a Aquisição de material de consumo (carimbo, grampo
p/ grampeador, grampo trilho, livro índice alfabético, livro protocolo, pasta suspensa, pasta
para processo, cartuchos de tinta para impressora HP, Plotter Desing JET HP, Toner HP,
Filme Poliéster), conforme especificação e condições constantes do Anexo I do Edital. Data
e horário para recebimento das propostas: às 9:30horas do dia 20 de dezembro de 2011.
Processos 056.000.441/11 080.006.865/11 094.001.225/11 196.000.128/11 391.000.994/11
410.000.931/11. O respectivo Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do
telefone 0xx(61) 3312.5272.
Brasília/DF, 5 de dezembro de 2011.
SINÉSIA ARAÚJO ALVES
Pregoeira
AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 536/2011.
A Pregoeira substituta comunica a desclassificação da Empresa Conquista Comércio e
Equipamentos Ltda. para o item 03 do Pregão em epígrafe, com base na alínea “g”, item 5.5
do edital (o laudo técnico apresentado não faz referência à Resolução ANVISA nº 105/99),
e, consequentemente, convoca as Empresas Remanescentes, que estejam dentro do valor
estimado, a apresentarem propostas de preços e documentação de habilitação no prazo de 03
(três) dias úteis e nas condições do item 5.5 do Edital. Esclarecemos que por uma economia
processual foram convocadas todas as remanescentes do referido item, sendo que os documentos de habilitação e as propostas que vierem a ser apresentadas serão analisadas na ordem de
classificação. Os envelopes das empresas que não se sagrarem vencedoras ficarão a disposição
pelo prazo de cinco dias úteis, a partir da data da homologação do procedimento licitatório,
e, após este prazo, sem a devida retirada, serão incinerados. Desde já fica aberto o prazo para
o contraditório e a ampla defesa. Os autos encontram-se à disposição dos interessados na
Central de Licitações do Distrito Federal no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco “L”, 5º
andar, Edifício Lino Martins Pinto-Brasília/DF. Processos 112.001.504/2011 - NOVACAP
070.001.927/2011 – SEAPA; 080.003.778/2011, 080.005.861/2011 e 080.005.627/2011 – SEE;
063.000.354/2011 – HEMOCENTRO; 390.000.335/2011 – SEDHAB; 132.000.800/2011
– ADM. REG. TAGUATINGA; 110.000.271/2011 – SO; 054.000.768/2011 – PMDF;
391.000.443/2011 – IBRAM.
Brasília/DF, 5 de dezembro de 2011.
VERÔNICA DE FRANÇA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 395/2011.
A Pregoeira Substituta comunica que o pregão acima citado, cujo objeto é Contratação de
instituição de ensino superior - IES para gestão de cursos de pós-graduação lato sensu em
gestão policial judiciária e de atividade policial judiciária, para prestação de serviço de

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2011.
Processo: 121.000.261/2011. A Pregoeira da CODEPLAN, no uso de suas atribuições legais, comunica que o Presidente Substituto WANDERMILSON DE JESUS GARCEZ DE
AZEVEDO, homologou o Pregão Presencial nº 002/2011, a favor da Empresa TANCINHA
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/MF nº 04.753.097/0001-64, no valor global de
R$132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), cujo objeto é contratação de Empresa Especializada na prestação do apoio logístico à organização e realização de eventos para a CODEPLAN. Aviso encontra-se disponibilidade no site da CODEPLAN www.codeplan.df.gov.br.
Brasília, 2 de dezembro de 2011.
LILIAM BORGES RODRIGUES

SECRETARIA DE ESTADO
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EDITAL Nº 2 – SEAP/DETRAN, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2011 - RETIFICAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO
DE CADASTRO RESERVA PARA O CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO
DA CARREIRA POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, no uso de suas atribuições
legais e considerando o disposto no Decreto nº 21.688, de 7 de novembro de 2000, e posteriores alterações, torna pública a retificação do Edital Normativo nº 1 – SEAP/DETRAN, de 25
de novembro de 2011, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 5 de dezembro de
2011, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o
cargo de Agente de Trânsito da Carreira Policiamento e Fiscalização de Trânsito, do Quadro
de Pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, conforme a seguir:
1. O subitem 5.3.1 passa a ter a seguinte redação: “PERÍODO: de 14 de dezembro de 2011
a 9 de janeiro de 2012 (exceto sábados, domingos e feriados).”
2. O subitem 5.4.1 passa a ter a seguinte redação: “A inscrição poderá ser efetuada via Internet, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br, no período entre 8 (oito) horas
do dia 14 de dezembro de 2011 e 20 (vinte) horas do dia 9 de janeiro de 2012, observado o
horário oficial de Brasília.”
WILMAR LACERDA
EDITAL Nº 12 – SEAP - AUDITOR FISCAL, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2011
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
E FORMAÇÃO DE CADASTRO-RESERVA NO CARGO
DE AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS
CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL – 2ª (SEGUNDA) CHAMADA
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no Decreto nº 21.688, de 7
de novembro de 2000, e posteriores alterações, torna pública a convocação em 2ª (segunda)
chamada para o Curso de Formação Profissional dos candidatos ao concurso público para
provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, da carreira Auditoria de Atividades Urbanas do Quadro de Pessoal do Distrito
Federal, em conformidade com o Edital Normativo e suas retificações, bem como os editais
complementares, conforme segue.
1. Os candidatos a seguir relacionados não fizeram a matrícula para o Curso de Formação
Profissional no período definido em edital específico de convocação para a etapa e estão,
portanto, eliminados do concurso público, em conformidade com o subitem 7.3 alínea “a”
do Edital Normativo.
1.1. Listagem de candidatos para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Especialidade: Transportes - Código 101, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato
em ordem alfabética. 115107960, ANA BEATRIZ BRUSCO; 115111001, ISABEL ARAUJO
MIRANDA; 115108402, RAFAEL DE JESUS ROCHA; 115105231, TOMAZ GOUVEA
TEIXEIRA; 115101874, VANDERCLEISON MACHADO FERREIRA (candidato sub judice).
1.2. Listagem de candidatos para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Especialidade: Controle Ambiental - Código 102, na seguinte ordem: número de inscrição e nome
do candidato em ordem alfabética. 115109220, ALUISIO MENESES DE BRITO JUNIOR;
115110107, CAIO DE MELO EVANGELISTA; 115102398, ERIKA SMIDT LARA RESEN-
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DE; 115104930, JOSE AUGUSTO VIEIRA RESENDE; 115106065, MARIANGELICA DE
ALMEIDA DA PAIXAO; 115110581, PAULO ROBERTO GARCIA; 115102217, THALES
PEREIRA D ASSUNCAO GONTIJO; 115111245, VASCO CHAMORRO MENDOZA.
2. Os candidatos relacionados abaixo, aprovados na 1ª (primeira) Etapa do concurso público,
estão convocados para o Curso de Formação Profissional do referido certame, conforme segue.
2.1. Listagem de candidatos para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Especialidade: Controle Ambiental - Código 102, na seguinte ordem: número de inscrição, nome
do candidato e classificação após a 1ª (primeira) etapa. 115107259, RAFAEL RAPOLD
MELLO, 81; 115100646, GRAZIELA MONACO BIAVATI, 82; 115106537, URSULA EVA
DE MATOS RIETZ, 83.
2.2. Listagem para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Especialidade: Controle
Ambiental - Código 102, para os candidatos que se declararam portadores de deficiência, na
seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato e classificação após a 1ª (primeira)
etapa na listagem específica. 115105506, SALARRUDNE FARAJ DA COSTA JUNIOR, 21;
115111551, CAROLINA VIEIRA DE MORAES, 22; 115113007, MARIA LUCIEDA DE
SOUZA, 23; 115108430, ELIANA MARIA GONCALVES, 24; 115107178, ALAN CESAR
FERREIRA, 25.
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. A matrícula para o Curso de Formação Profissional dos candidatos convocados em 2ª
(segunda) chamada será efetivada no dia 3 de dezembro de 2011, das 9h (nove horas) às 15h
(quinze horas).
3.2. A matrícula será realizada na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação UNIVERSA, localizada na SGAN 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF, no período e horários
estipulados no subitem acima.
3.3. Os candidatos convocados em 2ª (segunda) chamada para o Curso de Formação Profissional deverão seguir todas as regras constantes no Edital nº 11 – SEAP_AUDITOR
FISCAL, de 25 novembro de 2011, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 25
de novembro de 2011.
WILMAR LACERDA

SECRETARIA DE ESTADO CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
RESULTADO DO EDITAL Nº 3/2010
SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA,
TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO - DEMANDA ESPONTÂNEA.
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas no Art. 14, III, do
Decreto nº 27.958, de 16 de maio de 2007, o qual aprovou o Estatuto Social da FAPDF
e com fundamento no artigo 13, III e XVII, e 41, do Regimento Interno, e em conformidade com o Edital nº 03/2010 – Seleção Pública de Projetos de Pesquisa Científica,
Tecnológica e Inovação – Demanda Espontânea, RESOLVE: TORNAR PÚBLICO o
resultado do julgamento das propostas submetidas a esta Fundação, as quais são listadas na seguinte ordem: número da proposta, nome do coordenador, título da proposta e valor aprovado: 2010/00567-2, Guilherme Caribé de Carvalho, Processo de Fabricação por Deposição de Metal em Camadas Sucessivas: Bancada experimental para
Soldagem 3D, R$ 37.666, 50; 2010/00458-9, Carlos Humberto Llanos Quintero,
Desenvolvimento de uma Plataforma Reconfigurável para um Sistema de Controle
Embarcado para Robótica Móvel, R$35.826, 30; 2010/00546-5, Maristela Terto de
Holanda, Um framework para o Acesso aos Dados em um Ambiente de Computação
Móvel, R$20.398, 50; 2010/00351-0, Marcus Vinicius Girão de Morais, CarAcous 2
- Desenvolvimento de Metodologia Numérico-Experimental para a Análise Vibroacústica de Cavidades Automotivas, R$37.654, 65; 2010/00142-1, Antonio Piratelli
Filho, Desenvolvimento de metodologia para testes de desempenho e calibração de
Máquinas de Medir por coordenadas, R$32.913, 31; 2010/00176-3, Ennio Marques
Palmeira, Estudo do Comportamento de Geomembranas em Obras Hidráulicas no
Distrito Federal, R$21.916, 51; 2010/00353-2, Gustavo Leonel Gilardoni Avalle,
Inferência em Processos Estocásticos e Aplicações em Estatística, R$27.793, 06;
2010/00413-5, Demétrio Antônio da Silva Filho, Cálculos Teóricos em Triindoles e
seus Derivados como Novos Materiais Orgânicos Semicondutores, R$7.666, 51;
2010/00416-4, Chang Chung Yu Dorea, Inferência em Processos Estocásticos de Alta
Variabilidade e de Longa Dependência, R$33.016, 51; 2010/00495-1, Qu Fanyao,
Fenômenos de spin e de correlação eletrônca nas moléculas de pontos quãnticos magnéticos, R$21.903, 69; 2010/00218-8, Hemar Teixeira Godinho, Teoria Transcendente, Combinatória e Equações Diofantinas, R$29.362, 89; 2010/00377-9, Yuri Dumaresq
Sobral, Modelagem Matemática e Estabilidade de Escoamentos Particulados, R$18.691,
51; 2010/00090-1, Viviane de Melo Resende, Publicações em língua portuguesa sobre
população em situação de rua: análise de discurso crítica, R$16.335, 76; 2010/005666, Therese Hofmann Gatti, Materiais em Artes: Pesquisa de Materiais Alternativos
para o Ensino das Artes, R$29.697, 76; 2010/00432-0, Sandra Lúcia Rodrigues da
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Rocha, Retórica e Oratória na Grécia Clássica: (I) estudo e tradução de Demóstenes,
R$28.349, 26; 2010/00193-5, Edson Eyji Sano, Nova proposta metodológica para
otimizar a discriminação de fitofisionomias do Cerrado com base em imagens do
satélite Landsat, R$24.091, 51; 2010/00272-2, Caroline Thaís Martinho Pozocco,
Paleodunas Interiores Quaternárias da Fronteira GO/MT, R$29.753, 04; 2010/000723, Gabriele Cornelli, Ciência, religião, política e filosofia da Magna Grécia: às origens
do pensamento ocidental, R$37.640, 41; 2010/00108-8, Suzete Venturelli, Acessibilidade pela arte, R$37.666, 51; 2010/00369-6, Raquel Braz Assunção Botelho, Efeitos
de Diferentes Processos de Cocção no Conteúdo de Minerais em Hortaliças, R$36.901,
51; 2010/00500-5, Fabio Iglesias, Variáveis atitudinais e situacionais da cooperação
no contexto urbano: Um estudo multimétodos de comportamentos pró-sociais e ambientais, R$28.553, 19; 2010/00480-4, Dirce Bellezi Guilhem, Percepção das doadoras sobre a rede de apoio social à doação de leite humano no DF: uma análise bioética, R$37.666, 51; 2010/00225-4, Otávio de Tolêdo Nóbrega, Identificação de Marcadores Genômicos de Risco na Evolução Intra-hospitalar e Recorrência de Eventos
Cardiovasculares após Infarto Agudo do Miocárdio: Coorte Brasília, R$37.666, 51;
2010/00455-0, Vera Regina Fernandes da Silva Marães, Estudo da variabilidade da
frequência cardíaca de voluntários submetidos à fisioterapia cardiovascular, R$15.087,
76; 2010/00152-7, Mauricio da Silva Neubern, Subjetividade, Hipnose e Dor Crônica:
Construindo o Contexto Terapêutico, R$7.587, 01; 2010/00170-5, Cláudio Olavo de
Almeida Córdova, Associação entre Treinamento Resistido, Mediadores Inflamatórios
e Função Fagocítica em Mulheres Idosas, R$37.666, 51; 2010/00154-0, Carlos Alberto Bezerra Tomaz, Desenvolvimento de um Modelo Experimental de Autismo em
Primatas Não-Humanos (Cebus spp), R$37.666, 51; 2010/00475-0, Renato José Rodrigues Malcher Lopes, Caracterização de interações moduladoras entre glicocorticóides, leptina, endocanabinóides e neuropeptídeos no hipotálamo: foco no estudo dos
fundamentos neuro-químicos do controle central do apetite e na bio-prospecção de
novos fármacos, R$37.516, 51; 2010/00531-8, Valdir Filgueiras Pessoa, O Papel da
Visão em Cores sobre a Seleção Sexual em Primatas Neotropicais: Um Estudo da
Atuação do Ciclo Ovariano sobre o Comportamento e a Coloração da Face e Genitália de Fêmeas de Macacos-prego, Cebus (Sapajus) sp., R$29.697, 03; 2010/00251-5,
Cecília Beatriz Fiuza Favali, Apoptose de células dendríticas humanas infectadas por
Leishmania braziliensis e ativação da resposta de linfócitos T CD8+, R$28.695, 75;
2010/00206-0, Alex Leite Pereira, Efeito de zinco na adesão de Escherichia coli diarreiogênica: inibição de fatores promotores de biofilmes mistos, R$34.756, 51;
2010/00235-0, Maria Imaculada Muniz Barboza Junqueira, Influencia de drogas
moduladoras do sistema imunitário sobre as vias de ativação celulares envolvidas na
produção de citocinas inflamatória na malária experimental R$37.666, 51; 2010/001964, Raúl Alberto Laumann, Estudos de comunicação vibracional em percevejos (Hemíptera: Pentatomidae). Da ecologia comportamental à aplicação no manejo de pragas,
R$34.366, 51; 2010/00410-6, Anderson Marcos de Souza, Banco Ativo de Germoplasma e Produção de Mudas de Espécies Arbóreas para a Restauração de Áreas
Ciliares no Distrito Federal, R$37.089, 01; 2010/00388-0, Regina Célia de Oliveira,
Manual de Identificação das Gramíneas do Distrito Federal: Subsídio ao Desenvolvimento Sustentável das Savanas e Campos do Brasil Central, R$22.179, 01;
2010/00257-3, Fabian Borghetti, Alelopatia no Cerrado - Purificação, determinação
da estrutura molecular e bioensaios de principios ativos de plantas, R$37.666, 51;
2010/00384-5, Carolyn Elinore Barnes Proenca, Filogeografia e Morfometria foliar
de Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg (Myrtaceae), R$34.302, 10;
2010/00296-9, Marcelo Hermes Lima, Bioquímica redox de polifenóis de origem
vegetal e metais de transição, R$37.666, 51; 2010/00414-1, Maria de Fátima Borin,
Avaliação da estabilidade físico-química de uma macromolécula farmacêutica conjugada com polietilenoglicol - Estudo comparativo da heterogeneidade química e
funcionalidade dos compostos, R$36.766, 51; 2010/00150-4, Edivaldo Ximenes
Ferreira Filho, Utilização de Resíduos Agroindustriais na Produção de Holocelulases pelo Fungo Aspergillus oryzae, R$37.659, 12; 2010/00510-0, Luiz Alberto Simeoni, Avaliação da ação potencial de drogas vegetais no receptor pregnano X (PXR),
R$37.666, 51; 2010/00194-1, Pérola de Oliveira e Magalhães, Produção e purificação de lactase expressa por fungos isolados do bioma cerrado brasileiro visando à
aplicação como suplemento digestivo, R$37.666, 51; 2010/00337-7, Ieda de Carvalho Mendes, Bioindicadores para Avaliar a Qualidade do Solo e a Sustentabilidade
dos Agroecossistemas do DF, R$37.521, 76; 2010/00199-3, Robert Neil Gerard
Miller, Interação Musa-Mycosphaerella: Novas abordagens de sequenciamento
massal visando à identificação de genes de resistência, R$37.232, 67; 2010/001929, Miguel Borges, Semioquímicos para o Controle Biológico de insetos praga visando o desenvolvimento de uma agricultura auto-sustentável no Distrito Federal e
Entorno, R$37.666, 51; 2010/00338-3, Rafael Veríssimo Monteiro, Parasitofauna de
aves e mamíferos da Estação Ecológica de Águas Emendadas: efeitos da sazonalidade e de indicadores fisiológicos de saúde sobre a prevalência, R$23.745, 73;
2010/00435-9, Maria Lucrecia Gerosa Ramos, Balanço do Nitrogênio do Solo em
Sistema de Integração Lavoura-Pecuária no Cerrado, R$37.666, 51; 2010/00371-0,
Alice Kazuko Inoue Nagata, Avanço no estudo do processo de infecção e estrutura
populacional de begomovírus de tomateiro no Distrito Federal, R$37.666, 51.
RENATO CAIADO DE REZENDE
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SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA,
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2011.
Processo: 400.001.711/2011. Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS
HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL – SEJUS, POLYTEC INSTALAÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO EM GERAL LTDA. Objeto: aquisição e instalação de
104 (cento e quatro) Condicionar de Ar do tipo AIR SPLIT, de controle remoto sem fio,
consoante especifica o Edital do Pregão Eletrônico nº 00052/2010 – SRP, Ata de Registro de
Preço e Proposta. Vigência: o prazo de vigência do contrato se dará com a entrega do objeto,
devendo a Contratada dar garantia do mesmo pelo prazo de 2 (dois) anos. Valor total: R$
235.033,80 (duzentos e trina e cinco mil, trinta e três reais e oitenta centavos) procedente
do Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício nos termos da correspondente
lei orçamentária anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 44.101; Programa de
Trabalho: 04.122.0100.8517.7250; Natureza da Despesa: 44.90.52; Fonte de Recursos: 100.
Assinatura: 29 de novembro de 2011. Signatários: pela Contratante, Jefferson Francisco Ribeiro, Secretário de Estado - Respondendo; pela Contratada, Benvinda Mavia Ramos Guerra.

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 300.000.263/2010. Interessado: CEB-DISTRIBUIÇÃO S/A. Assunto: Contrato de
Concessão de Uso. RATIFICO, nos termos do Art. 29, inciso IV do Decreto nº 29.590, de 09
de outubro de 2008, que regulamentou a Lei Complementar nº 755, de 28 de janeiro de 2008,
e Decreto nº 29.397, de 13 de agosto de 2008, bem como, nos termos do artigo 26 da Lei nº
8.666/93, de 21 de Junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de que trata o processo em
epígrafe, com fulcro no caput do Art. 25 da Lei de Licitações e nos fundamentos do Parecer
nº 715/2008–PROCAD/PRG, tendo em vista a justificativa constante nos presentes autos.
Encaminhe-se ao Serviço de Concessões/PROCAD, para as devidas providências. Brasília/DF,
29 de novembro de 2011. Leandro Zannoni Apolinário de Alencar/ Procurador-Geral Adjunto.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE DIÁRIAS
Em 2 de dezembro de 2011.
Processo: 140/2011; Beneficiário: AURO SHEGUENARI YOSHIDA; Evento: Seminário
de Lançamento Nacional de Normas de Auditoria Governamental Aplicáveis ao Controle
Externo – NAGs e Reunião Técnica entre os Membros dos Grupos Deliberativo e Técnico
(GD/PROMOEX e GT/PROMOEX); Local do Evento: São Paulo - SP; Período de realização
do evento: 5 a 6/12/2011; Quantidade de Diárias: 2 e ½ (duas e meia).
Processo: 140/2011; Beneficiário: LUIZ GENÉDIO MENDES JORGE; Evento: Seminário
de Lançamento Nacional de Normas de Auditoria Governamental Aplicáveis ao Controle
Externo – NAGs e Reunião Técnica entre os Membros dos Grupos Deliberativo e Técnico
(GD/PROMOEX e GT/PROMOEX); Local do Evento: São Paulo - SP; Período de realização
do evento: 4 a 7/12/2011; Quantidade de Diárias: 3 e ½ (três e meia).

INEDITORIAIS
NORTE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF Nº 12.300.288/0001-07 - NIRE 53.30001164-8
Companhia de Capital Fechado
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da Norte Energia S.A. (“Companhia”) convocados para se
reunirem, em 13 de dezembro de 2011, às 15 horas, em Assembleia Geral Extraordinária, na
sede da Companhia localizada na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial
Norte Quadra 4, nº100, Centro Empresarial Varig Bloco B sala 1004, a fim de deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: (a) Eleição de membros do Conselho de Administração. Informações Gerais: - Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, a
documentação referente ao item “a”. Os Acionistas, que desejarem, podem ser representados
na referida Assembleia por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, nos termos do
artigo 126, parágrafo 1º, da Lei de Sociedades por Ações e do artigo 10 do Estatuto, exibindo
no ato ou, preferencialmente depositando, procuração com poderes especiais, acompanhada
dos documentos que comprovem poderes de representação, eletronicamente para o endereço belomonte@norteenergiasa.com.br, devendo o original ser apresentado na Assembléia.
Brasília, 02 de dezembro de 2011. Valter Luiz Cardeal de Souza - Presidente do Conselho
de Administração.
DAR-1.460/11.

Nº 232 terça-feira, 6 de dezembro de 2011

SINDIRVE/DF - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
MECÂNICAS REPARADORAS DE AUTOMÓVEIS,
CAMINHÕES, TRATORES, MOTOS E AUTOPEÇAS DO DF.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES SINDICAIS
Pelo presente edital, faço saber que no dia 7 de fevereiro de 2012, no período de 09:00 às 17:00
horas, na sede provisória da Entidade, localizada SOPI – Conjunto “D” – Lote 09 – Loja 01 –
Núcleo Bandeirantes/DF, e por meio de uma urna fixa na sede provisória, será realizada eleição
para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes Federativos, bem
como seus respectivos suplentes, ficando aberto o prazo de 10 (dez) dias para o registro de
chapas, que correrá a contar da data da publicação do presente edital de convocação. O requerimento de registro de chapa, acompanhado de todos os documentos exigidos para o registro
deverá ser dirigido ao presidente da Comissão Eleitoral, devendo ser assinado por um dos
candidatos. O requerimento de registro de chapa deverá ser entregue na secretaria da entidade,
que funcionará ininterruptamente, no período destinado ao registro das chapas, no horário
das 09h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, onde se encontrará à disposição pessoa habilitada
para atendimento, prestação de informações concernentes ao processo eleitoral, recebimento
de documentação e fornecimento do correspondente recibo. A impugnação de candidaturas
deverá ser feita no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação da relação nominal das
chapas registradas. Em caso de empate entre as chapas mais votadas, realizar-se-á nova eleição
10 (dez) dias após. Núcleo Bandeirante/DF, 2 de novembro de 2011. Aécio Grangeiro Torres.
DAR-1.461/11.

AGE COOBRATAETE/DF
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
RETIFICAÇÃO
Torna público a ratificação do Edital de Convocação para AGE Coobrataete Cooperativa
Brasiliense de Transportes Autônomos, Escolares, Turismo e Especiais do Distrito Federal.
CNPJ: 04.167.354/0001-86 NIRE: 53.4.0000625-5 publicado na seção 3 do Diário Oficial
do Distrito Federal, Nº 229 do dia 01 de dezembro de 2011, pag.108, ONDE SE LÊ: “Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 12/11/2011”, LEIA-SE: “ Assembléia
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 15/12/2011”. Permanecendo todos os demais itens
inalterados. Brasília/DF, 05 de dezembro de 2011. Alberto Rodrigues dos Santos Presidente.
DAR-1.462/11.

SINDECOF/DF - SINDICATO DOS EMPREGADOS
EM CONSELHOS E ORDENS DE FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL E ENTIDADES COLIGADAS E AFINS DO D.F.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente Edital a Diretoria do SINDECOF/DF, no gozo de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os associados em dia com suas obrigações estatutárias, para participarem da
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se-á no dia 09 de dezembro de 2011, em primeira
convocação às 18:30hs e em segunda convocação às 19:00hs, conforme prevê o artigo 21 do
estatuto da entidade, no SDS Ed. Venâncio VI Sala 503, Asa Sul – Brasília/DF, para deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Definição e aprovação da pauta de reivindicações a ser
apresentada aos Conselhos e Ordens de Fiscalização e Entidades Coligadas e Afins para negociação dos Acordos Coletivos de Trabalho b) Autorização e concessão de poderes a Diretoria
do SINDECOF/DF para suscitar em nome da categoria dissídio coletivo c) Aprovação da
Contribuição Assistencial a todos os trabalhadores da categoria incondicionalmente conforme alínea e do artigo 513 da CLT d) Outros assuntos. Brasília/DF, 06 de dezembro de 2011.
Douglas de Almeida Cunha, Secretário Geral.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente Edital a Diretoria do SINDECOF/DF, no gozo de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os associados em dia com suas obrigações estatutárias, para participarem
da Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se-á no dia 09 de dezembro de 2011, em primeira
convocação às 17:30hs e em segunda convocação às 18:00hs, conforme prevê o artigo 16 do
estatuto da entidade, no SDS Ed. Venâncio VI Sala 503, Asa Sul – Brasília/DF, para deliberar
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Previsão orçamentária. Brasília/DF, 06 de dezembro de
2011. Douglas de Almeida Cunha, Secretário Geral.
DAR-1.463/11.

SUINOCOP - SUINOCULTURA COPACABANA LTDA.
AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Operação nº 112/2011, para a atividade de Suinocultura e Abatedouro de Suínos, na Colônia Agrícola Ponte Alta, Chácara 114,
Gama-DF, processo 030.002.888/1987. Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental.
José Divino de Amorim - Sócio Proprietário.
DAR-1.464/11.

