PÁGINA 26

Diário Oficial do Distrito Federal
SEÇÃO III
PODER EXECUTIVO

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Nº DO PROCESSO 370.000097/2010; ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo Nº 152/2014; CONTRATANTES: Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap e Fujioka Eletro Imagem S/A; OBJETO:
SANTA MARIA, POLO JK TRECHO 05 CONJ 10 LT 05, 06, 09 e 10; EMBASAMENTO
LEGAL: Art. 174 da Constituição Federal, do art. 161 da Lei Orgânica do Distrito Federal,
da Lei nº 3.196, de 29/09/2003, complementada pela Lei 3.266, de 30/12/2003, e regulamentada pelo Decreto 24.430 de 02.03.2004; VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses; DESPESAS DE
PUBLICAÇÃO: Correção a expensas da Terracap. DATA DE ASSINATURA: 05/09/2014; P/
CONTRATANTE: Maruska Lima de Sousa Holanda, Deusdeth Cadena Finotti e Deni Augusto
Pereira Ferreira e Silva; P/CONCESSIONÁRIA: Teruo Fujioka; TESTEMUNHAS: Carvílio
Pereira Gomes e Ronaldo da Silva Souza.
Nº DO PROCESSO 160.001146/2000; ESPÉCIE: Contrato de Concessão de Direito Real
de Uso com Opção de Compra Nº 154/2014; CONTRATANTES: Companhia Imobiliária de
Brasília – Terracap e Alencar Moncayo Lima - ME; OBJETO: GAMA, SMA CONJ G LT 13;
EMBASAMENTO LEGAL: Art. 174 da Constituição Federal, do art. 161 da Lei Orgânica do
Distrito Federal, da Lei nº 3.196, de 29/09/2003, complementada pela Lei 3.266, de 30/12/2003,
e regulamentada pelo Decreto 24.430 de 02.03.2004; VALOR: R$ 188.300,00 (cento e oitenta e
oito mil e trezentos reais); VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO:
Correção a expensas da Terracap. DATA DE ASSINATURA: 05/09/2014; P/CONTRATANTE:
Maruska Lima de Sousa Holanda, Deusdeth Cadena Finotti e Deni Augusto Pereira Ferreira e
Silva; P/CONCESSIONÁRIA: Alencar Moncayo Lima; TESTEMUNHAS: Carvílio Pereira
Gomes e Ronaldo da Silva Souza.
Nº DO PROCESSO 370.000671/2009; ESPÉCIE: Contrato de Concessão de Direito Real de Uso
com Opção de Compra Nº 155/2014; CONTRATANTES: Companhia Imobiliária de Brasília –
Terracap e Rozélia dos Santos Silva Mendes - ME; OBJETO: RIACHO FUNDO, QOF QN 07
CONJ 03 LT 07; EMBASAMENTO LEGAL: Art. 174 da Constituição Federal, do art. 161 da
Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei nº 3.196, de 29/09/2003, complementada pela Lei 3.266,
de 30/12/2003, e regulamentada pelo Decreto 24.430 de 02.03.2004; VALOR: R$ 189.100,00
(cento e oitenta e nove mil e cem reais); VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses; DESPESAS DE
PUBLICAÇÃO: Correção a expensas da Terracap. DATA DE ASSINATURA: 05/09/2014; P/
CONTRATANTE: Maruska Lima de Sousa Holanda, Deusdeth Cadena Finotti e Deni Augusto
Pereira Ferreira e Silva; P/CONCESSIONÁRIA: Rozélia dos Santos Silva Mendes; TESTEMUNHAS: Carvílio Pereira Gomes e Ronaldo da Silva Souza.
Nº DO PROCESSO 160.002593/1999; ESPÉCIE: Contrato de Concessão de Direito Real de Uso
com Opção de Compra Nº 156/2014; CONTRATANTES: Companhia Imobiliária de Brasília –
Terracap e Titan Comercio de Peças e Serviços Para Motos Ltda EPP; OBJETO: CEILANDIA,
ADE QD 03 CONJ H LT 11; EMBASAMENTO LEGAL: Art. 174 da Constituição Federal, do
art. 161 da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei nº 3.196, de 29/09/2003, complementada
pela Lei 3.266, de 30/12/2003, e regulamentada pelo Decreto 24.430 de 02.03.2004; VALOR:
R$ 116.400,00 (cento e dezesseis mil e quatrocentos reais); VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses;
DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correção a expensas da Terracap. DATA DE ASSINATURA:
05/09/2014; P/CONTRATANTE: Maruska Lima de Sousa Holanda, Deusdeth Cadena Finotti e
Deni Augusto Pereira Ferreira e Silva; P/CONCESSIONÁRIA: Dalmi Martins dos Reis; TESTEMUNHAS: Carvílio Pereira Gomes e Ronaldo da Silva Souza
Nº DO PROCESSO 111.001.072/2014; ESPÉCIE: Contrato nº 63/2014; CONTRATANTES:
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e RADIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA; INTERVENIENTE E ANUENTE: DISTRITO FEDERAL, por intermédio
de sua SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL; OBJETO: Realização pela CONTRATADA da etapa brasileira do Campeonato Mundial de Fórmula Indy a ser
promovida no ano de 2015 em Brasília/DF, bem como a outorga pela CONTRATADA em favor
da CONTRATANTE e do DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO
DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, de direitos de utilização de espaços publicitários em
veículos de comunicação administrados pela CONTRATADA, vinculados à realização do referido
evento; EMBASAMENTO LEGAL: Decisão nº 833 da Diretoria Colegiada da TERRACAP,
2940ª Sessão, realizada em 08/08/2014 e com a Decisão nº 21 do Conselho de Administração,
1803ª Sessão, realizada em 12/08/2014, as quais autorizaram a presente contratação mediante
inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/1993; DATA DE
ASSINATURA: 04/09/2014; VIGÊNCIA: Até 30/04/2019; VALOR: R$ 37.233.980,20 (trinta
e sete milhões, duzentos e trinta e três mil, novecentos e oitenta reais e vinte centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 23.811.6206.4091.5805 – Apoio a Projetos
Esportivos, Elemento de Despesa 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade da TERRACAP; P/CONTRATANTE: Maruska Lima de Sousa Holanda, Jorge Antonio Ferreira Braga e Marco Aurélio Soares
Salgado; P/CONTRATADA: Walter Vieira Ceneviva e José Carlos Anguita; TESTEMUNHAS:
Cleuza Francisca Ramos Campos e Flavio Ferreira de Lara Resende.
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CASA CIVIL
COORDENADORIA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 135.000.640/2014; Interessado: Administração Regional de Planaltina; Assunto: Contratação de Serviço de Show artístico. Nos termos do artigo 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, do Decreto nº 32.598/2010, de 15 de dezembro de 2010, que aprovou as Normas de
Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, bem como
em cumprimento a Portaria da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal nº 11, de 26
de março de 2010, e Decreto nº 34.577/2013, de 15 de agosto de 2013 – SISCULT. Ratifico, para
que adquira a eficácia necessária, a Inexigibilidade com fulcro no artigo 25, da Lei nº 8.666/93,
conforme justificativa de que trata o presente processo, em favor da ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS DE SOBRADINHO E ENTORNO, com Show Artístico do Cantor Luca Rodriguis, Nota
de Empenho 2014NE00368 no valor total de R$ 15.300 (quinze mil e trezentos reais); CLUBE
DO VIOLEIRO CAIPIRA DE BRASÍLIA, com show artístico do grupo Bruttus da Catira, Nota
de Empenho 2014NE00370 no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais); GRAVATA AMARELO
PROMOÇÕES E PRODUÇÕES LTDA, com show artístico do cantor Pedro Eduardo, no valor
de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), Nota de Empenho 2014NE00372; G E G
PRODUÇÕES EIRELI ME, com show artístico do cantor Marcos Vinicius e Banda, no valor
de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), Nota de Empenho 2014NE00374. Publique-se
retornando o processo para a GEOFIC/DAG-RA-VI, para fins pertinentes. Em 04 de setembro
de 2014. Wellignton de Mesquita Vieira, Administrador Regional, Substituto.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 16/2014,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.
Processo: 138.000.520/2014; Partes: DF/RA-IX ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA X LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; Fundamento Legal: Com base
no Convite nº 09/2014-CPL/RA-IX (fls 56 a 66) e da Proposta (fls. 171 a 184), consoante ao
que rege a Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 32.598 de 15/03/2010; Objeto: Instalação de PEC’S
na QNM 15, QNM 16 e EQNO 17/18 em Ceilândia - DF; Valor: O Valor total do Contrato
é de R$ 145.131,03 (Cento e quarenta e cinco mil cento e trinta e um reais e três centavos);
Dotação Orçamentária: U.O: 09.111; Programa de Trabalho: 15.451.6206.3596.1447; Natureza da Despesa: 44.90.51; Fonte de Recurso: 100 (Global); Empenho nº: 2014NE00531;
Vigência: O contrato terá vigência de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias; Signatários:
Pelo DF, Ari de Almeida, na qualidade de Administrador Regional, e pela CONTRATADA,
Márcio Hélio Teixeira Guimarães, representante legal.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 63/2014, NOS TERMOS DO PADRÃO 09/2002.
Processo: 145.000.145/2014; Partes: DF/RA-XV X MARQUES & PINHEIRO CONST. CIVIS
LTDA-ME. Objeto: Implantação de Kit Malhação em Água Quente na Quadra 01, Condomínio
Guarapari e no Centro Urbano na Quadra 206/300 e Quadra 300 no Recanto das Emas. Dotação
Orçamentária: UO: 09117; Programa de Trabalho: 15.451.6208.1110.9787; Natureza da Despesa:
44.90.51; Fonte de Recurso: 100; Empenho 2014NE00207, no valor de R$ 147.252,29 (cento e
quarenta e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos); Vigência: A partir
da data de sua assinatura até 07/11/2014; Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas
do Contrato a que se refere o presente termo; Data de Assinatura: 04/09/2014 Signatários: Pelo
DF, Leonardo Sampaio Oliveira e pela Contratada Waldevi de Abreu Lima.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 37/2014, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002.
Processo: 145.000.295/2014; Partes: DF/RAXV X ALEXANDRE ALVES CHAVES-ME; Objeto:
O presente Termo Aditivo tem como objetivo alterar a Cláusula Segunda, que terá a seguinte
redação: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato por
mais 60(sessenta) dias; Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a
que se refere o presente termo; Data de Assinatura: 27/08/2014 Signatários: Pelo DF, Leonardo
Sampaio Oliveira e pela Contratada Alexandre Alves Chaves.

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 01/2014.
Pelo presente EDITAL, a Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria nº 104, de 29 de maio de 2014, da Secretaria de Estado de Transparência e
Controle do Distrito Federal, publicada no DODF nº 109, de 30 de maio de 2014, tendo como
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último ato a prorrogação por meio da Portaria nº 134, de 24 de julho de 2014, publicada no DODF
nº 151, de 25 de julho de 2014, nos termos do art. 238 da Lei Complementar nº 840/2011, CITA
o Senhor MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS LIMA, ex-servidor comissionado, das Centrais
de Abastecimento do Distrito Federal S.A. – CEASA-DF, a fim de acompanhar o feito como
acusado da prática de possíveis atos irregulares constantes nos autos do Processo Administrativo
Disciplinar nº 071.000.490/2012, localizado na sala nº 1206, 12º andar do Edifício Anexo ao
Palácio do Buriti, Zona Cívico Administrativa, nesta Cidade. Fica ainda o ex-servidor ciente de
que, convocado pelo presente EDITAL, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação,
se não comparecer, os trabalhos seguem sua marcha normal sendo-lhe designado defensor dativo.
PAULA REGINA GOMES
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
E DESENVOLVIMENTO RURAL
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E
EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO.
Processo 072.000.169/2012.Instrumento: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2013-Prestação de Serviços. Partes: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
DO DISTRITO FEDERAL x BRASILMED-AUDITORIA MÉDICA E SERVIÇOS S/S LTDA.
Objeto: Prorrogação de vigência e reajuste contratual. Valor Estimado: R$29.195,20(vinte e nove
mil, cento e noventa e cinco reais e vinte centavos). Dotação Orçamentária: Fontes: 100 e 220; Atividade: 20.122.6001.8517.0093- Manutenção de Serviços Administrativos Gerais – Emater-DF:
Natureza da despesa: 33.90.39. Ratificação: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do contrato
original não alteradas por este Instrumento. Assinatura: 30/08/2014. Vigência:30/08/2015. Signatários: P/EMATER-DF- Marcelo Botton Piccin - Presidente. P/ Contratada: Érico Reis Mesquita.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO. (*)
Processo 072.000.282/2010.Instrumento: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2010-Prestação
de Serviços. Partes: EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
DISTRITO FEDERAL x COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA.
Objeto: Prorrogação de vigência contratual. Valor Estimado: R$173.189,09 (cento e setenta e
três mil, cento e oitenta e nove reais e nove centavos). Dotação Orçamentária: Fontes: 100 e 220;
Atividade: 20.126.6001.2257.2607-Gestão de Informação e dos Sistemas de TI – Emater-DF:
Natureza da despesa: 33.90.39. Ratificação: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do contrato
original não alteradas por este Instrumento. Assinatura: 09/06/2014.Vigência:08/07/2014 a
08/07/2015. Signatários: P/EMATER-DF- Marcelo Botton Piccin - Presidente. P/ Contratada:
Antonio Joaquim Rodrigues Costa.
_______________
(*) Republicado por incorreção no original, publicado no DODF nº 154, de 30/07/2014, página 59.
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA.
Processo 072.000.317/2014. Instrumento: Termo de Cooperação Técnica. Partes: EMPRESA DE
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL x PREFEITURA
MUNICIPAL DE FORMOSA/GO. Objeto: intercâmbio técnico e a cooperação na execução de
políticas e diretrizes dos Governos Federal, Estadual e Municipal no âmbito do contrato de ATES
firmado entre o INCRA SR (28) DFE e a EMATER-DF. Fundamento Legal: Disposições contidas
na Lei nº 8.666/93 e alterações e pelas demais legislações aplicáveis. Assinatura: 15/08/2014.
Vigência: 08/05/2015. Signatários: P/EMATER-DF- Marcelo Botton Piccin- Presidente. P/
Contratada: Itamar Sebastião Barreto.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2014.
A Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S.A torna público que realizará Pregão Eletrônico, no sistema Comprasnet, processo nº 071.000072/2014, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência
técnica para os veículos pertencentes à frota CEASA/DF, compreendendo: mecânica, elétrica e
lanternagem em geral, funilaria, borracharia, cambagem, alinhamento, balanceamento, vidraçaria,
capotaria, tapeçaria e pintura, dentre outras com fornecimento de peças genuínas ou originais e
de materiais necessários ao perfeito funcionamento, assim como assistência de socorro mecânico (guincho). Tipo: menor valor global por item. Valor total estimado: R$180.987,17 (cento
e oitenta mil novecentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos). Unidade Orçamentária:
14.202 - Fonte de Recursos: 51 - Programa de Trabalho: 23.122.6001.8517.6978 - Manutenção
de Serviços Administrativos - Grupo de Despesa: 33 - Esfera: 4. Prazo de vigência: 12 (doze)
meses. Início da sessão de disputa: 22 de setembro 2014, às 09h00. O edital e seus anexos
poderão ser retirados no site www.comprasgovernamentais.gov.br (código da UASG: 926245),
a partir do dia 09/09/2014. Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (61)
3363-1024. Brasília, 08 de setembro de 2014.
MIGUEL ANGELO PRESOT
Pregoeiro
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SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
EDITAL Nº 12/2014
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA FIRMAR AJUSTE
DE APOIO FINANCEIRO COM O FUNDO DE APOIO À CULTURA
NA FINALIDADE MANUTENÇÃO DE GRUPOS E ESPAÇOS
O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de Cultura, TORNA PÚBLICA
a abertura de credenciamento de projetos destinado a pessoas jurídicas, com e sem fins lucrativos,
para a escolha de propostas aptas a receberem apoio financeiro do Fundo de Apoio à Cultura,
mediante contrapartida obrigatória, na finalidade Manutenção de Grupos e Espaços, o que faz com
fundamento no art. 20 do Regulamento Interno do FAC, aprovado pelo Decreto nº 34.785/2013,
e na Lei Complementar nº 267/1999. O procedimento será regido por este Edital, pelas normas
supracitadas e, subsidiariamente, no que couber, pela legislação federal e distrital aplicável.
1 DO OBJETO DO CREDENCIAMENTO
1.1 Constitui objeto deste Edital o credenciamento de projetos aptos a receberem apoio financeiro, mediante contrapartida obrigatória, do Fundo de Apoio à Cultura - FAC da Secretaria de
Cultura do Distrito Federal.
1.2 Serão objeto de apoio as propostas enquadradas nas seguintes modalidades, cujos requisitos gerais estão descritos no item 5, contrapartidas no item 6 e requisitos específicos
no item 7 deste Edital:
a) Manutenção de Grupos e Espaços, exclusivamente, com recursos do Fundo de Apoio à Cultura
do Distrito Federal, em que podem se candidatar pessoas jurídicas com e sem fins lucrativos:
I - Manutenção de Grupos Artísticos, sendo cada projeto no valor de até R$ 150.000,00 (cento
e cinquenta mil reais), estando o detalhamento dos requisitos desta modalidade específicos
no item 7.1, a;
II - Manutenção de Espaços Culturais, sendo cada projeto no valor de até R$ 150.000,00 (cento
e cinquenta mil reais), estando o detalhamento dos requisitos desta modalidade específicos no
item 7.1, b;
III - Manutenção e Implementação de Novos Espaços, sendo cada projeto no valor de até R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), estando o detalhamento dos requisitos desta modalidade
específicos no item 7.1, c.
IV - Manutenção Grupos de Ação Sociocultural, sendo cada projeto no valor de até R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais), estando o detalhamento dos requisitos desta modalidade específicos
no item 7.1, d.
1.3 O valor total estimado deste Edital é de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e
quinhentos mil reais).
2 DOS REQUISITOS E IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
2.1 Pode apresentar propostas, para concorrer à obtenção de apoio financeiro junto ao Fundo de
Apoio à Cultura – FAC neste Edital, a pessoa jurídica, com e sem fins lucrativos, residente no
Distrito Federal, responsável pela elaboração e execução de projeto artístico e/ou cultural, cujo
conteúdo atenda às exigências contidas no Regulamento Interno do FAC, aprovado pelo Decreto
nº 34.785/2013, ao presente Edital e às legislações de regência.
2.2 No caso de pessoas jurídicas com fins lucrativos, deverão elas, para concorrer neste Edital,
estar enquadradas como Micro ou Pequena Empresa.
2.3 Cada Proponente poderá concorrer à obtenção de apoio financeiro com, no máximo, 2 (dois)
projetos, mas somente 1 (um) poderá ser classificado, considerando-se, para contemplação apenas
aquele que foi enviado em ordem de precedência aos demais.
2.4 O Proponente, observado o disposto no art. 48 Regulamento Interno do FAC, aprovado pelo Decreto nº 34.785/2013, deve exercer funções diretivas, de gestão artística ou
concepção artística ou de relevância artístico-cultural no projeto, devendo a atividade ser
remunerada com recursos do FAC.
2.5 Apenas poderão inscrever-se no processo de seleção aqueles que possuírem registro, já concedido e válido no momento de publicação do Edital ou no momento da inscrição, no Cadastro
de Entes e Agentes Culturais do Distrito Federal (CEAC) mantido pela Secretaria de Estado de
Cultura do Distrito Federal. com habilitação nas linguagens indicadas nos requisitos específicos
das modalidades.
2.6 Não poderão participar da seleção aqueles indicados no art. 49 do Regulamento Interno do
FAC, aprovado pelo Decreto nº 34.785/2013.
3 DAS FASES DO PROCESSO DE SELEÇÃO
3.1 A seleção será composta de cinco fases:
a) Inscrição, cujo detalhamento está no item 4 deste Edital;
b) Admissibilidade das propostas, observado o disposto nos itens 1, 2, 4, 5, 6 e 7 deste Edital;
c) Análise do mérito cultural das propostas e habilitação, cujo detalhamento está no
item 8 deste Edital;
d) Análise da capacidade de gestão da proposta cultural e habilitação, cujo detalhamento está
no item 9 deste Edital;
e) Contemplação dos beneficiários habilitados nas fases anteriores até o limite dos recursos
previsto no item 1 deste Edital.
4 DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO E DO JULGAMENTO DA REGULARIDADE JURÍDICA E FISCAL DO PROPONENTE E DA PROPOSTA
4.1 A solicitação de inscrição deverá ser feita no período compreendido entre as 00 horas do dia
20 de setembro de 2014 e as 23 horas e 59 minutos do dia 19 de outubro de 2014, por meio de
sistema eletrônico, cujo endereço para acesso estará disponível no sítio eletrônico da Secretaria
de Cultura do Distrito Federal (www.cultura.df.gov.br) e no hotsite do Fundo de Apoio à Cultura
(www.fac.df.gov.br).
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4.2 Na inscrição, o proponente deverá preencher formulário constante do Anexo I deste Edital.
4.3 No momento da inscrição, deverão ser enviados os seguintes documentos:
a) currículo resumido dos integrantes da ficha técnica, identificando-se as funções a serem desenvolvidas pelo próprio proponente, que não poderão ser alteradas;
b) Plano de trabalho, composto de cronograma físico-financeiro, plano de divulgação e planilha
orçamentária, justificando os itens previstos pela proposta, a ser elaborado a partir dos modelos
constantes do Anexo II deste Edital, considerando-se a execução iniciada em março de 2015;
c) Plano de Sustentabilidade, consistente em ações e metas para manutenção e geração de novos
recursos para as atividades do grupo ou espaço após a execução do projeto, com a indicação dos
materiais permanentes a serem adquiridos, sua utilização no projeto e projeção de uso após o
fim da vigência do credenciamento;
d) na planilha orçamentária, deverá ser observada, a cada item, uma das opções disponíveis
para a comprovação de adequação dos preços aos valores de mercado, que poderá ser realizada
de três formas:
I – Utilização da tabela MinC;
II - Apresentação de três orçamentos;
III - Justificativa de excepcionalidade, serviço único ou exclusividade na prestação de determinado serviço ou fornecimento de bem.
d) no caso da utilização dos valores de referência disponíveis na tabela de referência editada pelo
MinC e atualizada em junho de 2012 e publicada em 25 de julho de 2012, o proponente deverá
respeitar a nomenclatura utilizada e a unidade de medida, independentemente da categoria do
serviço ou mão-de-obra, desde que as atividades guardem correlação com a da categoria indicada,
devendo a quantidade corresponder ao cronograma de desembolso;
e) na hipótese de apresentação de orçamentos, deverão eles ser anexados eletronicamente no
momento da inscrição, podendo o original ser requisitado a qualquer tempo pela equipe do FAC
ou pelos agentes envolvidos no processo de seleção, a planilha orçamentária deverá indicar o
valor do menor orçamento apresentado ou justificativa para a sua não observância com o detalhamento da necessidade e excepcionalidade do valor apresentado, hipótese em que, se for
recusada a justificativa, o item será glosado;
f) os orçamentos deverão apresentar detalhamento dos itens, inclusive com valores unitário e
total de cada um dos serviços constantes do orçamento, estar assinados originalmente de próprio
punho e conter todos os itens necessários à identificação da proposta, como quantidade, qualidade,
valor unitário, dados do ofertante, entre outros;
g) no caso de serviços prestados por pessoas físicas, deverão ser apresentadas propostas de três
pessoas físicas ou jurídicas para o mesmo serviço, na quantidade e qualidade indicados;
h) na hipótese de o serviço ser único em relação à qualidade ou quantidade diferenciadas ou
à inexistência de múltiplos agentes aptos a prestarem o serviço ou fornecerem o bem, deverá
ser apresentada comprovação, em número mínimo de três, da adequação do preço ao valor de
mercado, por meio de contratos anteriores, recibos de pagamento, entre outros;
i) currículo do proponente e Portfólio atualizado com o nome do Proponente ou alcunha pela qual
é conhecido e o ano de realização do evento ou atividade, o desempenho, no Distrito Federal,
de atividades artísticas e culturais compatíveis com o objeto da inscrição, tais como catálogos,
reportagens de jornais e revistas, folders, cartazes, e publicações; e
j) comprovante de residência do proponente, emitidos por órgãos da administração direta ou
indireta e prestadores de serviços públicos, por instituição bancária e contratos de locação de
bem imóvel, devendo ser em nome do proponente ou de seu cônjuge ou daqueles de quem o
proponente é comprovadamente dependente, hipótese em que deverá apresentar documento hábil
para comprovar a situação de dependência;
k) comprovação, por meio de clipping, material de divulgação das realizações anteriores, entre
outros documentos, a existência prévia e anterior do espaço ou grupo, sua formação, quantitativo
de integrantes de acordo com o tempo exigido pelas modalidades;
l) repertorio do grupo, conforme o caso;
m) descrição da proposta de trabalho para com o público beneficiado pelo projeto.
4.4 É recomendável o envio de outros documentos que possam auxiliar na avaliação do mérito
cultural da proposta, tais como: demonstrativo de público atendido nos anos anteriores, relatos
de crítica especializada e outros materiais de referência.
4.5 Não serão aceitos documentos enviados por fac-símile ou entregues pessoalmente ou por via
postal. Na hipótese de indisponibilidade técnica do sistema, o prazo de inscrição será devidamente
prorrogado até o primeiro dia útil posterior ao prazo final de inscrição por decisão do Senhor
Secretário de Estado de Cultura, ou pelo prazo definido na referida decisão.
4.6 As inscrições apresentadas em desconformidade com o presente Edital, que estiverem incompletas ou não apresentarem os documentos no prazo hábil serão, desde logo, inabilitadas.
4.7 Depois de preenchido, o formulário deverá ser enviado para análise, não sendo aceitas inscrições preenchidas e não enviadas. Após o preenchimento do formulário e envio à Secretaria
por meio do sistema informatizado, não serão aceitas modificações no conteúdo da proposta e,
tampouco, a complementação de documentação.
4.8 A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições previstos neste
Edital, no Regulamento Interno do FAC e em outras normas que por ventura sejam expedidas
pela Secretaria de Estado de Cultura e seus órgãos fracionários, bem como pelo Conselho de
Cultura do Distrito Federal e legislação de regência.
4.9 Após a inscrição, as propostas serão enviadas pelo sistema e submetidas a uma fase de
análise de conformidade da proposta com as regras e requisitos previstos neste Edital, ficando
os aspectos relacionados ao mérito cultural da proposta para posterior análise pelo Conselho de
Cultura do Distrito Federal.
4.10 A análise de que trata o item anterior será feita por funcionários do Fundo de Apoio à Cultura
e servidores especialmente designados para tal.

Nº 187, terça-feira, 9 de setembro de 2014

4.11 Após a publicação da decisão de que trata o item anterior, os proponentes terão o prazo,
improrrogável, de 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação do resultado, considerando-se o primeiro dia útil posterior à publicação para fazer adequações nas propostas, prazo após
o qual será feita nova análise pelos funcionários do Fundo de Apoio à Cultura, que inabilitarão
as propostas em desconformidade.
4.12 Contra a decisão que inabilitar, modificar ou definir aspectos do projeto, como objeto e
contrapartida, caberá recurso fundamentado e específico ao Subsecretário de Fomento, no prazo
de 5 (cinco) dias corridos a contar da publicação do resultado, considerando-se o primeiro dia
útil posterior à publicação.
4.13 Não será permitida a complementação de documentação por ocasião da interposição de
recurso ou em qualquer outra fase posterior do processo de seleção.
4.14 Não caberá, em qualquer hipótese, recurso administrativo da decisão do Subsecretário de
Fomento nesta fase.
5 DOS ASPECTOS GERAIS DAS PROPOSTAS
5.1 Ao longo da execução do projeto, não poderão ser alteradas as funções diretivas da pessoa
jurídica, bem como quantidade superior a 30% dos membros permanentes do Grupo ou Coletivo,
integrantes da ficha técnica proposta. As alterações, nos limites permitidos neste item, dependem
de prévia comunicação ao Executor do projeto, com justificativa, carta de anuência do membro
da equipe que está sendo substituído e currículo do substituto, garantindo que a substituição seja
com qualificação semelhante ou superior à do membro original.
5.2 Para fins deste Edital, Proposta é o conteúdo e o conjunto de formulários e documentos
que serão enviados ao Fundo de Apoio à Cultura do DF que contém as ações e detalhamentos
para serem avaliados, enquanto, Projeto é o conjunto de atividades que serão realizadas após a
aprovação da proposta.
5.3 As propostas deverão estar de acordo com uma ou mais das seguintes políticas:
a) Impulsionar pesquisas autorais e de linguagem artístico-cultural, incentivando a permanência
de trajetórias artísticas;
b) Contribuir com a estruturação da cadeia produtiva, viabilizando a manutenção de grupos e
espaços culturais;
c) Prever ações voltadas para a superação da situação de vulnerabilidade em que os indivíduos
do público beneficiado se encontre.
5.4 Caso a proposta apresentada não esteja adequada às políticas constantes do item anterior,
poderá ela ser desclassificada na fase de análise do mérito cultural da proposta.
5.5 Todos os produtos artísticos e peças de divulgação deverão exibir os dizeres “FAC apresenta”
no cabeçalho e/ou topo de todos os materiais de divulgação e, ainda, a logomarca do FAC, Secretaria de Cultura do DF e Governo do Distrito Federal, bem como nos locais de apresentação
e exibição (impresso, virtual ou audiovisual), na sede do grupo e na própria obra, conforme seja
o caso, não sendo tal item configurado como contrapartida. Deve-se, observar, na aplicação
da logomarca, as regras estabelecidas pelo GDF e pela Secretaria de Cultura e no art. 94, X
e Parágrafo único, do Regulamento Interno do FAC, aprovado pelo Decreto nº 34.785/2013.
5.6 Nos casos aplicáveis, deverá ser mantido em local visível, banner de, no mínimo, 80cmx120cm com os dizeres “Projeto apresentado/patrocinado/apoiado pelo Fundo de Apoio à Cultura,
Secretaria de Cultura e Governo do Distrito Federal” e as logomarcas da Secretaria de Estado de
Cultura do DF, Fundo de Apoio à Cultura e GDF, cuja elaboração e impressão correrão a expensas
do beneficiário do projeto, não sendo tal item configurado como contrapartida.
5.7 Deverão ser utilizados recursos do FAC para a realização da divulgação no limite mínimo
de 5% (cinco por cento) do montante total solicitado ao FAC pelo projeto.
5.8 No caso de obras materializadas em suporte físico, deverá ser doado, no mínimo, 5%
da tiragem ao Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, não se confundindo esse item
com as contrapartidas obrigatórias, ainda que seja feita a entrega de percentual maior do
que o indicado neste item.
5.9 Após a realização das atividades previstas no Plano de Trabalho, o proponente deverá
apresentar clipping fotos e outros documentos que comprovem as realizações, bem como a da
realização das contrapartidas.
5.10 Os recursos do FAC serão liberados da seguinte forma: 30% de forma antecipada, 30% após
o primeiro quadrimestre de atividades e 30% após o segundo quadrimestre e o restante após a
comprovação da execução do plano de trabalho previsto para os três quadrimestres do projeto,
quando deverá ser apresentada, além das comprovações, o plano de trabalho para o ano seguinte.
5.11 Nos trinta dias subsequentes ao recebimento dos 10% finais, devem ser apresentadas as
contas referentes ao plano de trabalho finalizado, cuja aprovação condicionará a liberação dos
recursos para os doze meses seguintes.
5.12 Nos termos do art. 50 do Regulamento Interno do FAC, as propostas poderão utilizar, no
máximo, 5% (cinco por cento) dos recursos do Fundo de Apoio à Cultura para custear a elaboração
do projeto e 50% (cinquenta por cento) para custear as atividades de gestão administrativa do
projeto, que compreende, nos termos do art. 50 do Regulamento Interno do FAC, entre outras
atividades, remuneração de pessoal administrativo, serviços contábeis, jurídico e respectivos
encargos sociais, aluguel, serviços de água, luz, telefonia fixa, telefonia celular, contabilidade,
materiais de consumo e expediente, sendo vedado ao proponente receber por tais funções.
6 DAS CONTRAPARTIDAS
6.1 Todas as contrapartidas deverão ter sua execução orientada pelo Núcleo de Contrapartidas do FAC, não sendo permitido ao proponente indicar, na proposta apresentada, o
local de sua realização.
6.2 A proposta deverá apresentar, no mínimo, duas contrapartidas diferentes, devidamente valoradas monetariamente, correspondentes a, no mínimo, 10% (dez por cento) do total solicitado ao
Fundo de Apoio à Cultura. Uma única ação não será considerada como mais de uma contrapartida,
independentemente da quantidade de vezes que seja executada e do montante de sua valoração.
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6.3 As despesas com a execução da contrapartida correrão às expensas do beneficiário do projeto
contemplado.
6.4 Deverá o proponente indicar o meio pelo qual pretende comprovar a realização da
contrapartida.
6.5 Serão aceitas contrapartidas sociais (artístico-cultural) e econômicas, nos termos do art. 53,
parágrafo único, I e III, do Regulamento Interno do FAC, nos seguintes termos:
a) artístico-sociais: trata-se de ações de democratização e acessibilidade dos bens e serviços culturais desenvolvidos pelo projeto contemplado, tais como realização de apresentação gratuita do
espetáculo, fora do previsto no orçamento, oficinas de capacitação e distribuição de exemplares
da obra publicada, observando-se os requisitos específicos, não podendo se confundir com o
objeto das modalidades;
b) econômicas: trata-se da mobilização de recursos próprios ou de parceiros para execução de
serviços de infraestrutura ou logística, como sonorização, veículos, disponibilização de material
e serviço, contratação de serviços ou mão de obra, entre outros.
6.6 Caso as contrapartidas indicadas não sejam consideradas aceitáveis ou não sejam indicados
o número ou valor mínimos exigidos, poderá, na admissibilidade, ser considerada alguma daquelas constantes no Anexo III deste Edital, podendo o proponente, na fase recursal, solicitar
sua alteração, observado o Anexo III.
7 DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DAS MODALIDADES
7.1 Para os projetos de Manutenção de Grupos e Espaços, exclusivamente, com recursos do
Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, em que podem se candidatar pessoas jurídicas
com e sem fins lucrativos:
a) Para a modalidade Manutenção de Grupos Artísticos, sendo cada projeto de até R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais):
I - Esta modalidade destina-se à manutenção de grupos e coletivos artísticos com, no mínimo, 5
anos de existência continuada e devidamente comprovada só podendo apresentar propostas os
proponentes, pessoas jurídicas, com e sem fins lucrativos, portadores de CEAC nas linguagens
de Artes Visuais, Cultura Popular, Dança, Teatro e Circo.
II - Os Grupos Artísticos devem desenvolver ações continuadas, em pelo menos umas das áreas
previstas no Art. 4º do Decreto nº 34.785 de 1/11/2013, que visem preservar, identificar, proteger, valorizar e promover a diversidade e a cidadania, bem como a promoção de uma cultura
em direitos humanos voltados a crianças, jovens, idosos, pessoas com deficiência, pessoas em
sofrimento psíquico, pessoas em situação de rua, populações em situação de restrição e privação
de liberdade, mulheres, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, pessoas ou grupos
vítimas de violência, dentre outros.
III - O credenciamento terá a validade de 3 (três) anos, sendo necessário, a cada ano,
sua revalidação.
IV - Deverá ser apresentado plano de trabalho detalhado para o primeiro ano de atividade e
descrição geral das ações, metas e desdobramentos pretendidos para os três anos seguintes.
V - O proponente deverá apresentar:
V.I - Portfólio com as atividades realizadas ao longo de sua existência;
V.II - Portfólio/currículo contendo matérias de jornais, críticas, certificados e demais documentos
a fim de demonstrar a notoriedade do trabalho desenvolvido; e,
V.III - Histórico de participação em festivais, mostras e eventos locais, nacionais e ou
internacionais.
VI - A cada ano, além dos custeios das atividades, espera-se que sejam previstas diferentes ações
a serem realizadas com o apoio do FAC de acordo com o perfil do Grupo, tais como:
VI.I - Realização de produtos artísticos inéditos;
VI.II – Circulação de atividades artísticas, no DF;
VI.III – Apresentação ou exposição de produtos artísticos integrantes do repertório do grupo;
VI.IV - Capacitação do grupo com profissional nacional e/ou internacional cujo trabalho seja
reconhecido na área em questão;
VI.V – Realização de oficinas com no mínimo 80h/aula cada;
VI.VI - Digitalização e/ou restauro e posterior disponibilização de acervo histórico do grupo e
das atividades realizadas no período;
VI.VII - Criação e produção de registro sobre a história/pesquisa desenvolvida pelo grupo com
disponibilização na internet;
VI.VIII - Capacitação de integrantes do grupo na área de gestão cultural.
VII - As ações previstas no item anterior ou outras iniciativas que vierem a ser propostas, serão
objeto de avaliação e valoradas na planilha de pontuação e a inexistência ações será motivo para
inabilitação da proposta.
VIII - O Plano de Trabalho apresentado na proposta deverá constar o detalhamento das ações a
serem realizadas no primeiro ano do projeto.
IX - Para a continuidade do apoio, deverá ser apresentada a prestação de contas do ano anterior, o
plano de trabalho detalhado para o ano seguinte e a comprovação das ações previstas, conforme
o item anterior.
X - Anualmente, o grupo deverá apresentar balancete da movimentação financeira e das realizações da pessoa jurídica.
XI - Do montante recebido, 15%, no mínimo, deve ser destinado à aquisição de bens permanentes,
devendo ser apresentado o plano de sustentabilidade e manutenção dos equipamentos adquiridos,
podendo os equipamentos ser mantidos pelo beneficiário enquanto permanecer a destinação
cultural dos bens para o qual foram adquiridos, ainda que após a conclusão do projeto e, caso
a atividade deixe de ser realizada, devem os bens ser revertidos ao Fundo de Apoio à Cultura.
b) Para a modalidade Manutenção de Espaços Culturais, com o apoio em cada projeto no valor
de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais):
I - Esta modalidade destina-se à apoio para a manutenção de Espaços Artísticos de direito privado
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e uso aberto ao público em geral, independente de prévia associação com, no mínimo, 3 anos de
existência continuada e devidamente comprovada, podendo apresentar projetos nesta modalidade
as pessoas jurídicas com e sem fins lucrativos.
II - A cada ano, além dos custeios das atividades, espera-se que sejam previstas diferentes ações
a serem realizadas com o apoio do FAC de acordo com o perfil do Espaço, tais como:
II.I - Realização de oficinas com no mínimo 80h/aula para a comunidade;
II.II – Realização de programa de formação de plateia e incentivo ao consumo da arte e cultura
produzida no DF;
II.IV - Realização de atividades artísticas voltadas para a primeira infância com profissionais e
horários adequados;
II.V - Digitalização e/ou restauro e posterior disponibilização de acervo histórico do espaço na
internet e das atividades realizadas no período;
II.VI - Capacitação de integrantes do Espaço na área de gestão cultural; e,
II.VII - Elaboração de um plano de negócios para a continuidade do trabalho do grupo.
III - As ações previstas no item anterior ou outras iniciativas que vierem a ser propostas, serão
objeto de avaliação e valoradas na planilha de pontuação e a inexistência ações será motivo para
inabilitação da proposta.
IV - O Plano de Trabalho apresentado na proposta deverá constar o detalhamento das ações a
serem realizadas no primeiro ano do projeto.
V - O credenciamento terá a validade de 3 (três) anos, sendo necessário, a cada ano, sua revalidação, após prestação e contas das atividades desenvolvidas no ano e dos gastos realizados,
devolvendo-se os valores porventura não utilizados.
VI - A pauta dos espaços deverá ser pública e as ações a serem realizadas selecionadas por meio
de Edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, por intermédio do Fundo de Apoio à
Cultura, a, pelo menos, cada seis meses, cabendo a seleção ao espaço beneficiado pelo projeto,
bem como a definição dos critérios porventura existentes.
VII - O espaço apoiado deverá realizar, em conjunto com os selecionados para ocupação da
pauta, a divulgação das ações que serão realizadas no espaço.
VIII - Na hipótese de cobrança de valor de taxa de ocupação de pauta, o valor máximo deverá
ser de 80% do praticado no mercado.
IX - Do montante recebido, 15%, no mínimo, deve ser destinado à aquisição de bens permanentes, devendo ser apresentado o plano de sustentabilidade e manutenção dos equipamentos
adquiridos, podendo os equipamentos ser mantidos enquanto perdurar a atividade cultural para
o qual foram adquiridos e, caso a atividade deixe de ser realizada, devem os bens ser revertidos
ao Fundo de Apoio à Cultura.
c) Para a modalidade Manutenção e Implementação de Novos Espaços, com o apoio em cada
projeto no valor de até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais):
I - Esta modalidade destina-se a:
I.I - Apoio à estruturação de espaço físico e atendimento a demais necessidades com fins de
criação de novo Espaço Cultural de direito privado de uso aberto ao público em geral, independentemente de prévia associação (criação de espaço cultural), com, no mínimo, uma sala
multiuso com 60 lugares sentados;
I.II - Manutenção de novos espaços culturais de direito privado de uso aberto ao público em geral,
independente de prévia associação, que tenham menos de 3 anos de existência em atividades
(espaços novos), com, no mínimo, uma sala multiuso com 60 lugares sentados;
II - A proposta deverá detalhar todas as ações necessárias a serem desenvolvidas com o apoio do
FAC no período de manutenção pretendido, bem como a projeção de sustentabilidade do espaço
cultural após o período de duração do projeto.
III - No momento da inscrição, deverá ser apresentada planta baixa do local onde funciona ou
funcionará o espaço, com a indicação e descrição das salas previstas, bem como fotos do local.
IV - Os espaços das propostas de criação e de manutenção deverão estar localizados nas seguintes
cidades: São Sebastião, Recanto das Emas, Planaltina, Paranoá, Samambaia, Vila Telebrasília,
Varjão, Itapoã, Estrutural e Ceilândia.
V - O credenciamento terá a validade de 3 (três) anos, sendo necessário, a cada ano, sua revalidação, após prestação e contas das atividades desenvolvidas no ano e dos gastos realizados,
devolvendo-se os valores porventura não utilizados.
VI - A pauta dos espaços deverá ser pública e as ações a serem realizadas selecionadas por meio
de Edital publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, por intermédio do Fundo de Apoio à
Cultura, a, pelo menos, cada seis meses, cabendo a seleção ao espaço beneficiado pelo projeto,
bem como a definição dos critérios porventura existentes.
VII - O espaço apoiado deverá realizar, em conjunto com os selecionados para ocupação da
pauta, a divulgação das ações que serão realizadas no espaço.
VIII - Na hipótese de cobrança de valor de taxa de ocupação de pauta, o valor máximo deverá
ser de 80% do praticado no mercado.
IX - Do montante recebido, 15%, no mínimo, deve ser destinado à aquisição de bens permanentes, devendo ser apresentado o plano de sustentabilidade e manutenção dos equipamentos
adquiridos, podendo os equipamentos ser mantidos enquanto perdurar a atividade cultural para
o qual foram adquiridos e, caso a atividade deixe de ser realizada, devem os bens ser revertidos
ao Fundo de Apoio à Cultura.
X - não poderá ser feita a aquisição de terrenos ou espaços com recursos do Fundo de Apoio à
Cultura nesta modalidade.
d) Para a modalidade Manutenção de Grupos – Ação Sociocultural, sendo cada projeto de até
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais):
I - Esta modalidade destina-se à manutenção de grupos – Ação Social, especificamente, para
pessoa jurídica, sem fins lucrativos, que realiza projetos artísticos e culturais, os quais contribuem
para a inclusão social e construção da cidadania, por meio da geração de emprego e renda ou
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fortalecimento de identidades culturais, com, no mínimo, 3 anos de experiência continuada e
devidamente comprovada.
II - As propostas deverão ser destinadas a públicos atendidos ou profissionais atuantes em
Unidades de Saúde, Unidades Socioeducativas, e Unidades do Sistema Prisional e realizados
em tais locais.
III - O credenciamento terá a validade de 3 (três) anos, sendo necessário, a cada ano, sua revalidação. Deverá ser apresentado plano de trabalho detalhado para o primeiro ano de atividade
e descrição geral das ações, metas e desdobramentos pretendidos para os três anos seguintes.
IV - O proponente deverá apresentar:
IV.I - Portfólio com o repertório realizado ao longo de sua existência;
IV.II - Portfólio/currículo contendo matérias de jornais, críticas, certificados e demais documentos
a fim de demonstrar a notoriedade do trabalho desenvolvido; e,
IV.III - Histórico de participação em seminários, festivais, mostras e eventos locais, dentre outros,
nacionais e ou internacionais.
IV.IV - Carta de anuência do responsável legal pelo local onde será implementada a Ação Sociocultural, contendo a ciência que o projeto será realizado ao longo de 3 (três) anos, sendo que
a Secretaria de Cultura poderá auxiliar na solicitação da Carta.
V - A cada ano, além dos custeios das atividades, espera-se que sejam previstas diferentes ações
a serem realizadas com o apoio do FAC de acordo com o perfil do proponente e do local de
implementação da Ação Social, tais como:
V.I – Produção de obra(s) artística(s) inédita com os membros da equipe da Ação Social;
V.II – Produção de obra(s) artística(s) inédita com a comunidade onde está inserido a Ação
Sociocultural;
V.III - Capacitação do grupo com profissional nacional e/ou internacional cujo trabalho seja
reconhecido na área em questão;
V.IV – Realização de oficinas com no mínimo 80h/aula cada para a comunidade ou profissionais
que atuam no local onde está implementada a Ação Sociocultural;
V.V - Digitalização e/ou restauro e posterior disponibilização de acervo histórico do grupo na
internet e das atividades realizadas no período;
V.VI - Criação e produção de registro sobre a história/pesquisa desenvolvida pelo grupo com
disponibilização na internet; e,
V.VII - Capacitação de integrantes do grupo na área de gestão cultural;
VI - As ações previstas no item anterior ou outras iniciativas que vierem a ser propostas, serão
objeto de avaliação e valoradas na planilha de pontuação e a inexistência ações será motivo para
inabilitação da proposta.
VII - O Plano de Trabalho apresentado na proposta deverá constar o detalhamento das ações a
serem realizadas no primeiro ano do projeto.
VIII - Para a continuidade do apoio, deverá ser apresentada a prestação de contas do ano anterior,
o plano de trabalho detalhado para o ano seguinte e a comprovação das ações previstas.
IX - Anualmente, o grupo deverá apresentar balancete da movimentação financeira e das realizações da pessoa jurídica.
X - Do montante recebido, 15%, no mínimo, deve ser destinado à aquisição de bens permanentes,
devendo ser apresentado o plano de sustentabilidade e manutenção dos equipamentos adquiridos,
podendo os equipamentos ser mantidos enquanto perdurar a atividade cultural para o qual foram
adquiridos e, caso a atividade deixe de ser realizada, devem os bens.
8 DA ANÁLISE DO MÉRITO CULTURAL DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÃO
8.1 A análise e seleção das propostas, quanto ao mérito cultural, será realizada por Comissão
Técnica, cujos membros serão devidamente credenciados nos termos do Edital 1/2014, com a
atribuição fundamentada de notas não fracionárias, observada a planilha constante do Anexo
IV e os critérios a seguir:
a) Para fins desse edital, entende-se por Mérito Cultural a análise processual que identifica aspectos relevantes da proposta cultural, que se destacam por trazerem contribuições à Cultura e
que serão avaliados a partir de quesitos de territorialidade, quesitos técnicos e sociais, qualidade
dos currículos e qualidade do projeto, atendendo às diretrizes da política de fomento do FAC;
b) Quesito de Territorialidade: as propostas serão avaliadas e pontuadas, considerando-se o local
de sede do proponente a partir do grau de vulnerabilidade e índice de desenvolvimento humano
médio da localidade;
c) Quesitos Técnicos e Sociais - as propostas serão avaliadas e pontuadas de acordo com os
seguintes itens:
I - Coerência do Plano de Trabalho à justificativa e aos objetivos da proposta: a análise deverá
avaliar e valorar a viabilidade técnica da proposta sob o ponto de vista dos gastos previstos, sua
execução e a adequação ao objeto, metas e objetivos previstos;
II - Coerência do Plano Sustentabilidade: a análise deverá avaliar e valorar as ações de sustentabilidade previstas no projeto em relação ao alcance e efetividade das propostas, bem como
racionalidade do uso dos materiais permanentes adquiridos pelo projeto;
III - Acessibilidade (elementos de inclusão de pessoas com deficiência): a análise deverá avaliar
e valorar as ações destinadas a, não apenas permitir que pessoas com deficiências ou mobilidade
reduzida participem das atividades do projeto, serviços e informação, mas a efetiva inclusão e
extensão do uso por todas as parcelas da população, visando sua adaptação e locomoção, eliminando as barreiras porventura existentes.
d) Qualidade do currículo - as propostas serão avaliadas e pontuadas de acordo com os
seguintes itens:
I - Relevância da trajetória artística e cultural do proponente: a análise deverá avaliar e valorar,
o tempo de atuação e trajetória da carreira do proponente, considerando sua capacidade técnica,
artística e cultural e a relevância para o campo artístico e cultural do Distrito Federal.
e) Qualidade do projeto - as propostas serão avaliadas e pontuadas de acordo com os
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seguintes itens:
II – Qualidade das atividades, conteúdos e produtos artísticos propostos: a análise deverá
considerar, para fins de avaliação e valoração, a qualidade artístico-cultural, de acordo com a
linguagem do projeto, das atividades, dos conteúdos de tais atividades, conforme o caso, e dos
produtos artísticos a serem gerados previstos para acontecer durante o primeiro ano do projeto.
II - Adequação dos resultados, metas e desdobramentos do projeto: a análise deverá considerar,
para fins de avaliação e valoração, a adequação dos resultados, metas e desdobramentos ao projeto proposto, às atividades realizadas anteriormente pelo grupo e as necessidades, se for o caso,
do grupo Sociocultural atendido, bem como sua adequação ao espaço, linguagem e localidade
onde o projeto será realizado;
III - Relevância das atividades, conteúdos e produtos artísticos propostos: a análise deverá considerar, para fins de avaliação e valoração, a relevância Sociocultural e cultural das atividades,
conteúdos e produtos artísticos propostos em relação às necessidades, se for o caso, do grupo
Sociocultural atendido, bem como ao espaço, linguagem e localidade onde o projeto será realizado.
8.2 As propostas que receberem nota inferior a 60% (sessenta por cento) do total serão inabilitadas.
8.3 As localidades indicadas pelo proponente como de pré-produção ou realização estarão vinculadas à execução do projeto.
8.4 Nos termos do Regimento Interno do Conselho de Cultura do Distrito Federal, aprovado pela
Resolução nº 4/1990 e alterado pela Resolução nº 2/2011, os processos, após análise da Comissão
Técnica, relativos à seleção do FAC serão distribuídos aleatoriamente entre os Conselheiros,
observadas as competências específicas das Câmaras.
9 DA ANÁLISE DA CAPACIDADE DE GESTÃO DA PROPOSTA CULTURAL E
HABILITAÇÃO
9.1 Após a análise do mérito cultural, na mesma Sessão, os processos que alcançarem a nota de
corte prevista no item 8.2 serão submetidos à análise da capacidade de gestão do proponente e
adequação ao objeto da proposta.
9.2 Da decisão das Câmaras, caberá recurso fundamentado, ao Plenário do Conselho de Cultura,
no prazo de 5 (cinco) dias corridos a contar da publicação ou notificação da decisão, excluindo-se
o dia do começo e incluindo-se o do final.
9.3 Não será permitida a complementação de documentação por ocasião da interposição de
recurso ou em qualquer outra fase do processo de seleção.
9.4 Enquanto houver propostas habilitadas nas demais linguagens, nenhuma linguagem poderá
ter destinados recursos superiores a 35% do total previsto no Edital.
9.5 Realizada a publicação do resultado final, os proponentes beneficiados com a concessão de
apoio financeiro deverão comparecer ao Fundo de Apoio à Cultura, sito na Secretaria de Cultura
do Distrito Federal, para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetivar retirada de ofício para abertura de
conta corrente junto ao Banco Regional de Brasília – BRB, abertura da conta e comprovação de
abertura, não havendo possibilidade de prorrogação do prazo para execução de qualquer destas
etapas, salvo na hipótese de o beneficiário estar impedido de receber recursos, nos termos dos
itens seguintes, caso em que poderá proceder, independentemente de notificação e superados os
impedimentos, a realização dos atos de que trata este item, no prazo de 30 (trinta) dias a contar
da extinção da causa de impedimento.
9.6 Decorrido o prazo de um ano da publicação do resultado final, os proponentes contemplados
que não resolverem suas pendências perderão o direito ao recebimento do apoio financeiro de
que trata este Edital.
9.7 Posteriormente ao prazo assinalado no item 9.7 e conforme disponibilidade da equipe do
Fundo de Apoio à Cultura, serão os beneficiários chamados para a assinatura do ajuste, tendo eles
o prazo de 10 (dez) dias após o chamamento, que poderá dar-se por via telefônica ou mensagem
eletrônica, para efetivar a assinatura do ajuste.
10 DOS IMPEDIMENTOS AO RECEBIMENTO DE RECURSOS
10.1 Somente estará apto a receber os recursos do FAC o beneficiário que cumprir os requisitos
previstos no art. 79 Regulamento Interno do FAC, aprovado pelo Decreto nº 34.785/2013.
10.2 Finda a seleção, o proponente aprovado terá o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para
comprovar o atendimento aos requisitos descritos no item anterior, sob pena de decair do direito
de celebrar o ajuste de concessão de apoio financeiro.
11 DAS OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS
11.1 Os beneficiários deverão comparecer à Secretaria de Cultura do Distrito Federal para retirada de Ofício para abertura de Conta Corrente junto ao Banco Regional de Brasília – BRB,
assinatura do Contrato e sempre que solicitado pelos servidores do FAC.11.2 Os beneficiários
deverão manter as informações contábeis e financeiras em dia e disponíveis aos executores e
demais interessados.
11.3 Os beneficiários deverão zelar pelo fiel cumprimento do ajuste.
11.4 Além das obrigações acima, deverão os beneficiários:
a) executar integralmente o projeto aprovado pelo Conselho de Cultura do Distrito Federal;
b) aplicar os recursos concedidos pelo FAC exclusivamente na realização do projeto apoiado;
c) manter, obrigatória e exclusivamente, os recursos financeiros depositados na conta especialmente aberta para o Ajuste;
d) facilitar acesso ao executor ou comissão incumbido do controle e supervisão do ajuste ao local
de realização do projeto, bem como à respectiva documentação contábil;
e) recolher à conta do FAC os eventuais saldos correspondentes a recursos transferidos e não
aplicados, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias contados da conclusão do projeto ou de
sua extinção;
f) apresentar relatório final, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias contados da conclusão
ou extinção do projeto;
g) apresentar relatórios, pelo menos, a cada quatro meses, quando o projeto tiver duração superior
a 90 (noventa) dias, observado o nível de complexidade do projeto, podendo ser exigidos pelo
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executor relatórios de frequência bimestral;
h) atender a qualquer solicitação regular feita pelo Fundo de Apoio à Cultura, no prazo de 5
(cinco) dias contados do recebimento da notificação, que poderá dar-se por via telefônica ou
mensagem eletrônica, salvo se previsto outro prazo;
i) prestar contas à Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal acerca dos recursos recebidos, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias contados do término de vigência do ajuste;
j) divulgar nos meios de comunicação, quando for o caso, a informação de que o projeto
aprovado é patrocinado, observados os limites previstos nas alíneas seguintes, pelo Fundo
de Apoio à Cultura da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, bem como inserir
as logomarcas do FAC, da Secretaria de Estado de Cultura e GDF em todos os produtos
artísticos e culturais relativos ao projeto, de forma nítida e em local visível, obedecido
manual oficial de aplicação de marca;
k) Caso o apoio ao projeto seja igual ou superior a 70% do total, deverá ser indicado que o Fundo
de Apoio à Cultura da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal apresenta o produto
cultural do projeto;
l) Caso o apoio ao projeto seja inferior a 20% do total, deverá ser indicado que o Fundo de Apoio à
Cultura da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal apoia o produto cultural do projeto;
m) cumprir integralmente a contrapartida oferecida, se for o caso.
12 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 Pela inexecução total ou parcial do Ajuste, o beneficiário estará sujeito às penas previstas
nos arts. 104 a 113 do Regulamento Interno do FAC, aprovado pelo Decreto nº 34.785/2013,
sem prejuízo de outras sanções cíveis, criminais e administrativas previstas.
12.2 Para efeito deste Edital, inexecução parcial compreende a entrega parcial do objeto do
projeto, salvo prévia autorização, ou das contrapartidas oferecidas.
12.3 Inexecução total, por outro lado, compreende a não apresentação do objeto do ajuste e das
contrapartidas oferecidas.
13 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
13.1 A prestação de contas deverá ser apresentada pelo beneficiário no prazo de até 45 (quarenta
e cinco) dias, contados do término de vigência do ajuste, observado o disposto em manual a ser
expedido pela Secretaria.
13.2 No caso de solicitação de prorrogação do prazo de vigência do ajuste, deverá ser apresentada
prestação de contas parcial.
13.3 Na apresentação da Prestação de Contas, deverão ser observados os itens definidos no art.

Modalidade: _________________________________
DADOS DO PROPONENTE
Nome Completo:
Nome Artístico: (caso exista).
Contatos
Telefones:
E-Mail:
Número do CEAC:
Número do CPF/CNPJ:
Local de Residência/Sede do Proponente
Águas Claras
Brasília
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97 do Regulamento Interno do FAC, aprovado pelo Decreto nº 34.785/2013, sendo, no caso das
modalidades, cujo valor máximo admitido para cada projeto seja igual ou inferior a R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais), a Prestação de Contas simplificada, observados, ainda, os itens definidos
nas decisões do Tribunal de Contas do Distrito Federal aplicáveis.
14 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
14.1 A despesa decorrente do fornecimento do objeto deste Edital, corre à conta dos recursos
orçamentários consignados para o apoio de projetos.
15 DA VIGÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO
15.1 A vigência do processo seletivo é de 1 (um) ano a partir da homologação do resultado final,
podendo ser prorrogado por igual período.
16 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 Na contagem dos prazos estabelecidos no presente edital, será utilizado o método de cômputo previsto na Lei 9.784/1999.
16.2 Os casos omissos serão decididos pelo Conselho de Administração do FAC.
16.3 Os recursos, impugnações e demais solicitações deverão ser apresentados no Protocolo-Geral da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, sito no Anexo do Teatro Nacional Cláudio
Santoro - Via N-2, nos dias úteis, no horário de 8 horas às 12 horas e 14 horas às 18 horas.
16.4 Para os fins deste Edital, os conceitos e definições utilizados no caso dos itens abaixo são
os aqui definidos:
a) Gastos com Divulgação: constituem-se em gastos com contratação de Assessoria de Imprensa,
Comunicação e Publicidade, de pessoal cuja atividade primordial seja a elaboração e estruturação de estratégias de divulgação do projeto, e com a elaboração, confecção e impressão de
material utilizado para este fim. Ao proponente é vedado receber pela execução das atividades
previstas neste item.
b) Local de Pré-Produção ou Concepção: local em que serão realizadas atividades preparatórias
para a realização do objeto do projeto, tais como, pesquisa, composição, elaboração, ensaio,
redação e construção de argumento, consideradas as especificidades de cada área.
c) Local de Realização ou Execução: local em que serão realizadas atividades de realização
do objeto do projeto, tais como, publicação, filmagem, registro, gravação, apresentação, entre
outros. Não se inclui aqui o local de realização das contrapartidas.
Brasília, D.F., 5 de setembro de 2014.
HAMILTON PEREIRA DA SILVA
Secretário de Cultura do Distrito Federal

ANEXO I
MANUTENÇÃO DE GRUPOS E ESPAÇOS

Brazlândia

Candangolândia

Ceilândia

Cruzeiro

Estrutural

Gama

Guará

Itapoã

Lago Norte

Lago Sul

Núcleo Bandeirante

Paranoá

Park Way

Planaltina

Recanto das Emas

Riacho Fundo I

Riacho Fundo II

Samambaia

Santa Maria

São Sebastião

SIA

Sobradinho I

Sobradinho II

Taguatinga

Varjão

Vicente Pires

Vila Planalto

Vila
Telebrasília

Fercal

Jardim Botânico

Sudoeste/Octogonal

Possui Registro Profissional? Quais? (Assinale se possui algum registro profissional e, em caso afirmativo, liste-os).
Área de atuação: (registrar área(s) que conste(m) atualmente no CEAC).
Literatura
Cinema
Circo

Teatro

Dança

Artes Visuais
Gestão, Pesquisa e Capacitação
Patrimônio Histórico
Produção Cultural
Cultura Popular
Música
Há quanto tempo atua no campo da cultura? (Faz-se necessário anexar ao sistema documentos que comprovem as experiências descritas e o tempo indicado).
2 PROJETO BÁSICO
Título do Projeto: (O título do projeto não precisa ser necessariamente o nome da obra)
Resumo: (Descreva o projeto em linhas gerais, apresentando seus elementos principais. Extensão sugerida de um parágrafo.)
Objeto: (Explique, em no máximo 5 linhas, que bens e/ou ações culturais constituem a principal proposta do projeto)
Justificativa: (Apresente o motivo da realização deste projeto, sua importância e os benefícios)
Objetivos: (Liste e quantifique os produtos, serviços e processos gerados a partir do projeto)
Metas, Resultados e Desdobramentos do Projeto: (liste de maneira quantitativa e qualitativa os resultados a serem alcançados pelo projeto. Informe os impactos e desdobramentos econômicos,
sociais e culturais alcançados a partir da execução da proposta.)
Detalhamento das Atividades Apoiados pelo FAC
Qual a estimativa de público? (quantidade de pessoas esperada por meio das atividades)
Qual o perfil do público atendido? (perfil socioeconômico, idade, entre outras características)
Em caso de comercialização da obra ou cobrança de inscrição/ingresso, qual o valor? Ou gratuito? (Valor máximo da inteira: R$ 20,00.)

Objeto: (Explique, em no máximo 5 linhas, que bens e/ou ações culturais constituem a principal proposta do projeto)
Justificativa: (Apresente o motivo da realização deste projeto, sua importância e os benefícios)
Objetivos: (Liste e quantifique os produtos, serviços e processos gerados a partir do projeto)
Metas, Resultados e Desdobramentos do Projeto: (liste de maneira quantitativa e qualitativa os resultados a serem alcançados pelo projeto. Informe os impactos e desdobramentos econômicos,
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Detalhamento das Atividades Apoiados pelo FAC
Qual a estimativa de público? (quantidade de pessoas esperada por meio das atividades)
Qual o perfil do público atendido? (perfil socioeconômico, idade, entre outras características)
Em caso de comercialização da obra ou cobrança de inscrição/ingresso, qual o valor? Ou gratuito? (Valor máximo da inteira: R$ 20,00.)
Contrapartidas: (Descreva pelo menos duas contrapartidas e indique seus respectivos valores. O valor total das contrapartidas deverá ser indicado na planilha orçamentária. As despesas com a
execução da contrapartida correrão às expensas do beneficiário do projeto contemplado.)
Contrapartida 1
Detalhamento:
Metodologia (em caso de oficina):
Valoração:
Forma de Comprovação:
Contrapartida 2
Detalhamento:
Metodologia (em caso de oficina):
Valoração:
Forma de Comprovação:
Ficha Técnica: (Apresente e descreva as funções dos agentes que atuarão no projeto em caso de contemplação, de acordo com o apresentado na planilha orçamentária. Faz-se necessário anexar ao
projeto os currículos dos agentes abaixo descritos.)
Proponente:
Função(es) - de acordo com a planilha orçamentária:
Agente 1:
Função(es) - de acordo com a planilha orçamentária:
Agente 2:
Função(es) - de acordo com a planilha orçamentária:
...
O projeto receberá recursos financeiros de outras fontes?
( ) Não ( ) Sim. Quanto? R$________________
Se sim, cite as fontes/estratégias de captação.
ANEXO II
Planilha Orçamentária
Cronograma Físico-Financeiro
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ANEXO III
Contrapartida

1 Oficina de 10 Horas aula para 15 alunos
1 Oficina de 10 Horas aula para 25 alunos
1 Oficina de 15 Horas aula para 15 alunos
1 Oficina de 15 Horas aula para 25 alunos
1 Oficina de 20 Horas aula para 15 alunos
1 Oficina de 20 Horas aula para 25 alunos
1 Oficina de Animação ou de Filmagem em HDR de 10 Horas aula para 15 alunos
1 Oficina de Animação ou de Filmagem em HDR de 10 Horas aula para 25 alunos
1 Oficina de Animação ou de Filmagem em HDR de 15 Horas aula para 15 alunos
1 Oficina de Animação ou de Filmagem em HDR de 15 Horas aula para 25 alunos
1 Oficina de Animação ou de Filmagem em HDR de 20 Horas aula para 15 alunos
1 Oficina de Animação ou de Filmagem em HDR de 20 Horas aula para 25 alunos
1 Oficina de Edição de Vídeos de 10 Horas aula para 15 alunos
1 Oficina de Edição de Vídeos de 10 Horas aula para 25 alunos
1 Oficina de Edição de Vídeos de 15 Horas aula para 15 alunos
1 Oficina de Edição de Vídeos de 15 Horas aula para 25 alunos
1 Oficina de Edição de Vídeos de 20 Horas aula para 15 alunos
1 Oficina de Edição de Vídeos de 20 Horas aula para 25 alunos
1 Oficina de Roteiro ou Produção ou Direção ou Atuação para Câmeras ou de Filmagem com Câmera de Celular de 10 Horas aula para 15 alunos
1 Oficina de Roteiro ou Produção ou Direção ou Atuação para Câmeras ou de Filmagem com Câmera de Celular de 10 Horas aula para 25 alunos
1 Oficina de Roteiro ou Produção ou Direção ou Atuação para Câmeras ou de Filmagem com Câmera de Celular de 15 Horas aula para 15 alunos
1 Oficina de Roteiro ou Produção ou Direção ou Atuação para Câmeras ou de Filmagem com Câmera de Celular de 15 Horas aula para 25 alunos
1 Oficina de Roteiro ou Produção ou Direção ou Atuação para Câmeras ou de Filmagem com Câmera de Celular de 20 Horas aula para 15 alunos
1 Oficina de Roteiro ou Produção ou Direção ou Atuação para Câmeras ou de Filmagem com Câmera de Celular de 20 Horas aula para 25 alunos
Apresentação Gratuita de Show Musical
2 Apresentações Gratuita de Show Musical
3 Apresentações Gratuita de Show Musical
4 Apresentações Gratuita de Show Musical
5 Apresentações Gratuita de Show Musical
Apresentação Gratuita do Espetáculo
2 Apresentações Gratuitas do Espetáculo
3 Apresentações Gratuitas do Espetáculo
4 Apresentações Gratuitas do Espetáculo
5 Apresentações Gratuitas do Espetáculo
Debate sobre tema a ser definido com o Núcleo de Contrapartidas
2 Debate sobre tema a ser definido com o Núcleo de Contrapartidas
3 Debate sobre tema a ser definido com o Núcleo de Contrapartidas
4 Debate sobre tema a ser definido com o Núcleo de Contrapartidas
5 Debate sobre tema a ser definido com o Núcleo de Contrapartidas
Doação de 1 obra de Artes Plásticas
Doação de 2 obras de Artes Plásticas
Doação de 3 obras de Artes Plásticas
Doação de 4 obras de Artes Plásticas
Doação de 5 obras de Artes Plásticas
Doação de 50 exemplares de obra audiovisual em DVD ou Blu-Ray
Doação de 100 exemplares de obra audiovisual em DVD ou Blu-Ray

Valor
R$ 1.500,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 3.000,00
R$ 8.000,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
R$ 14.000,00
R$ 10.000,00
R$ 15.000,00
R$ 12.000,00
R$ 17.000,00
R$ 14.000,00
R$ 19.000,00
R$ 1.500,00
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
R$ 2.500,00
R$ 2.500,00
R$ 3.000,00
R$ 6.000,00
R$ 12.000,00
R$ 18.000,00
R$ 24.000,00
R$ 30.000,00
R$ 4.000,00
R$ 8.000,00
R$ 12.000,00
R$ 16.000,00
R$ 20.000,00
R$ 800,00
R$ 1.600,00
R$ 2.400,00
R$ 3.200,00
R$ 4.000,00
R$ 3.000,00
R$ 6.000,00
R$ 9.000,00
R$ 12.000,00
R$ 15.000,00
R$ 1.500,00
R$ 3.000,00
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Doação de 200 exemplares de obra audiovisual em DVD ou Blu-Ray
Doação de 50 exemplares de livro, catálogo, CD musical ou DVD musical
Doação de 100 exemplares de livro, catálogo, CD musical ou DVD musical
Doação de 200 exemplares de livro, catálogo, CD musical ou DVD musical
Elaboração e divulgação de cartilha com temas correlatos aos que foram objetos do projeto
Filmagem e edição do espetáculo em DVD e doação do material para 40 escolas públicas de comunidades
Realização de 1 palestra gratuita sobre tema a ser definido com o Núcleo de Contrapartidas
Realização de 2 palestras gratuitas sobre tema a ser definido com o Núcleo de Contrapartidas
Realização de 3 palestras gratuitas sobre tema a ser definido com o Núcleo de Contrapartidas
Realização de 4 palestras gratuitas sobre tema a ser definido com o Núcleo de Contrapartidas
Realização de 5 palestras gratuitas sobre tema a ser definido com o Núcleo de Contrapartidas
Realização de evento de lançamento da obra, com coquetel, mesa de autógrafos, convites e divulgação
Realização de Mostra de Cinema de pequeno porte com dois dias de duração para um público de 200 pessoas com duas exibições de obra audiovisual, 4 oficinas de 4
horas/aula cada, debate com o elenco e com a equipe de produção
Realização de Mostra de Cinema de pequeno porte com três dias de duração para um público de 300 pessoas com três exibições de obra audiovisual, 4 oficinas de 6
horas/aula cada, debate com o elenco e com a equipe de produção e exibição de making of da obra audiovisual
Realização de Mostra de Cinema de pequeno porte com um dia de duração para um público de 100 pessoas com uma exibição de obra audiovisual, 2 oficinas de 4
horas/aula cada, debate com o elenco ou com a equipe de produção
Realização de teste de audiência com 30 convidados

Item

ANEXO IV
MÉRITO CULTURAL
Índice de Vulnerabilidade
IDH
Quesitos de Territorialidade
Região Administrativa de Sede do Proponente
55,1
0,784
60,1
N/D
62
N/D
64,7
N/D
58,5
N/D
51,4
0,781
52,6
0,785
53,8
0,764
54,4
0,775
52,6
0,82
Ref. Sobradinho
Ref. Sobradinho
48,3
0,815
45,4
0,826
44,3
0,826
48,6
0,761
48,6
0,794
46,8
0,837
48,2
0,837
44,2
0,867
41,6
0,911
42,5
0,855
38,4
N/D
36,4
0,852
29,6
N/D
N/D
N/D
N/D
0,936
N/D
0,928
N/D
N/D
N/D
0,933
N/D
0,945
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

Ceilândia
Estrutural
Itapoã
Varjão
Vila Telebrasília
Samambaia
Paranoá
Planaltina
Recanto das Emas
São Sebastião
Fercal
Gama
Riacho Fundo I
Riacho Fundo II
Brazlândia
Santa Maria
Sobradinho I
Sobradinho II
Guará
Núcleo Bandeirante
Taguatinga
Vila Planalto
Candangolândia
Vicente Pires
Aguas Claras
Brasília
Cruzeiro
Jardim Botânico
Lago Norte
Lago Sul
Park Way
SIA
Sudoeste/Octogonal
Quesitos Sociais e Técnicos
Coerência do Plano de Trabalho à Justificativa e aos Objetivos do projeto proposto
Coerência do Plano Sustentabilidade
Acessibilidade (elementos de inclusão de pessoas com deficiência)
Relevância da trajetória artística e cultural do proponente
Qualidade das atividades, conteúdos e produtos artísticos propostos
Adequação dos resultados, metas e desdobramentos do projeto
Relevância das atividades, conteúdos e produtos artíticos propostos
N/D: Não disponível

Qualidade dos currículos
Qualidade do projeto

R$ 6.000,00
R$ 1.500,00
R$ 3.000,00
R$ 6.000,00
R$ 7.000,00
R$ 5.500,00
R$ 800,00
R$ 1.600,00
R$ 2.400,00
R$ 3.200,00
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$ 50.000,00
R$ 80.000,00
R$ 25.000,00
R$ 4.000,00

Peso

Pontos

Resultado

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2

5
5
5

10
10
10

3

5

15

4
3
3

5
5
5

20
15
15
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ANEXO V – MINUTA DE TERMO DE AJUSTE
TERMO DE AJUSTE Nº XXX/2013 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, MEDIANTE CONTRAPARTIDA,
PELO FAC A BENEFICIÁRIOS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NO DISTRITO FEDERAL,
NOS TERMOS DO DECRETO Nº 34.785/2013.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES
O Distrito Federal, no ato representado pelo(a) Secretário(a) de Estado de Cultura, na qualidade
de Presidente do Conselho de Administração do Fundo de Apoio a Cultura - FAC, Senhor(a) HAMILTON PEREIRA DA SILVA, e o(a) Beneficiário(a), _________________________________
___, portador do RG nº _______________, expedida em __________, CPF nº ______________,
residente e domiciliado nesta capital, _____________________________________________
___________________________________________________________________________
_____, CEP: _________, telefones: ______________________, resolvem firmar, o presente
Termo de Ajuste com base na Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n.º 267, de 15
de dezembro de 1999, com as alterações da Lei Complementar n.º 782, de 7 de outubro de 2008,
Decreto n.º 34.785/2013 e legislação orçamentária e financeira do Distrito Federal vigente, de
acordo com as seguintes condições:
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Procedimento
O presente Termo de Ajuste obedece aos Termos da Proposta de fls. ; da Justificativa de
inexigibilidade de Licitação de fls., baseada no Caput do art. 25 c/c o art. 26 e com as demais
disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA TERCEIRA – Do Objeto
O presente termo de ajuste tem por objeto a concessão de apoio financeiro à projetos artísticos
e culturais mediante contrapartida, conforme processo nº _________________, projeto _____
______________________________________________.
CLÁUSULA QUARTA – Dos Recursos
Os recursos financeiros para a execução do presente Termo de Ajuste, fixados em R$ ________(
________________________________________), devidamente aprovadas pelo Conselho de
Cultura do Distrito Federal e pelo Conselho de Administração do FAC, na forma do § 2º do art.
6º da Lei Complementar n.º 267, de 15 de dezembro de 1999 e artigos 20, 28 e ss. Do Regulamento Interno do FAC, aprovado pelo Decreto nº 34.785/2013, serão transferidos à conta do(a)
Beneficiário(a), especialmente aberta no Banco de Brasília - BRB, Agência ____, Conta Corrente
nº __________, para recebimento e movimentação, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.1300.9072/0002 – Apoio à Arte e à Cultura
do DF – Fonte 120, sendo empenhado o valor de R$ _________( ________________________
_______), conforme Nota de Empenho nº _____________, a serem pagos nos termos do Edital.
CLÁUSULA QUINTA – Da Aplicação dos Recursos
Enquanto não empregados na consecução do objeto do contrato, os recursos transferidos pelo
Fundo de Apoio à Cultura poderão se aplicados:
I) em caderneta de poupança do BRB;
II) em fundo de aplicação financeira de curto prazo, quando sua utilização estiver prevista para
prazo inferior a 1(um) mês.
5.1 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do
contrato, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos
originalmente transferidos, após autorização do CAFAC.
CLÁUSULA SEXTA – Das Obrigações
I – DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA:
a) Transferir os recursos ao Beneficiário de acordo com o cronograma de desembolso da Secretaria;
b) Orientar o Beneficiário, sobre o procedimento para a prestação de contas dos recursos concedidos, nos termos da legislação vigente;
c) Analisar e emitir parecer sobre os relatórios e prestação de contas apresentados pelo Beneficiário;
d) Zelar pelo fiel cumprimento do presente Termo de Ajuste.
II – DO BENEFICIÁRIO:
a) executar integralmente o projeto aprovado pelo Conselho de Cultura do Distrito Federal;
b) aplicar os recursos concedidos pelo FAC exclusivamente na realização do projeto apoiado;
c) manter, obrigatória e exclusivamente, os recursos financeiros depositados na conta especialmente aberta para o Termo de Ajuste;
d) facilitar ao executor ou comissão incumbido do controle e supervisão do contrato acesso ao
local de realização do projeto, bem como à respectiva documentação contábil;
e) recolher à conta do FAC os eventuais saldos correspondentes a recursos transferidos e não
aplicados, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias contados da conclusão do projeto ou de
sua extinção;
f) apresentar relatório final, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias contados da conclusão
ou extinção do projeto;
g) apresentar relatórios, pelo menos, a cada quatro meses, quando o projeto tiver duração superior
a 90 (noventa) dias, observado o nível de complexidade do projeto, podendo ser exigidos pelo
executor relatórios de frequência bimestral;
h) atender a qualquer solicitação regular feita pelo Fundo de Apoio à Cultura, no prazo de 5
(cinco) dias contados do recebimento da notificação, que poderá dar-se por via telefônica ou
mensagem eletrônica, salvo se previsto outro prazo;
i) prestar contas à Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal acerca dos recursos recebidos, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias contados do término de
vigência do termo de ajuste;
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j) divulgar nos meios de comunicação, quando for o caso, a informação de que o projeto
aprovado é patrocinado, observados os limites previstos nas alíneas seguintes, pelo Fundo
de Apoio à Cultura da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, bem como inserir
as logomarcas do FAC, da Secretaria de Estado de Cultura e GDF em todos os produtos
artísticos e culturais relativos ao projeto, de forma nítida e em local visível, obedecido
manual oficial de aplicação de marca;
k) Caso o apoio ao projeto seja igual ou superior a 70% do total, deverá ser indicado que o Fundo
de Apoio à Cultura da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal apresenta o produto
cultural do projeto;
l) Caso o apoio ao projeto seja inferior a 20% do total, deverá ser indicado que o Fundo de Apoio à
Cultura da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal apoia o produto cultural do projeto;
m) cumprir integralmente a contrapartida oferecida, se for o caso.
CLÁUSULA SÉTIMA – Da Divulgação
Divulgar nos meios de comunicação, quando for o caso, a informação de que o projeto aprovado
é apresentado, patrocinado ou apoiado pelo Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Estado
de Cultura do Distrito Federal, bem como inserir as logomarcas do FAC, da Secretaria de Estado
de Cultura e do Governo do Distrito Federal em todos os produtos artísticos e culturais relativos
ao projeto, de forma nítida e em local visível.
CLÁUSULA OITAVA – Da Publicação
O Extrato do Termo de Ajuste será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal às expensas
da Secretaria de Estado de Cultura.
CLÁUSULA NONA – Da Denúncia ou Rescisão
O ajuste ou contrato poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis
somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, não sendo admissível cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora
dos denunciantes.
9.1 - Constituem motivos para rescisão do ajuste ou do contrato
I) O inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
II) A constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer
documento apresentado; e
III) A verificação que qualquer circunstância que enseje medidas administrativas.
9.2 - Os débitos para com o Distrito Federal oriundos do presente termo de ajuste serão inscritos
em dívida ativa e cobrados judicialmente
CLÁUSULA DÉCIMA– Da Alteração
O termo de ajuste poderá ser alterado, por meio de Termo Aditivo, a critério do Conselho de
Administração do FAC, observado o prazo de antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias,
mediante solicitação expressa e fundamentada do interessado, desde que não haja alteração do
objeto ajustado conforme disposto no art. 92 do Regulamento Interno do FAC, aprovado pelo
Decreto nº 34.785/2013. Não serão apreciados pedidos intempestivos
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das Penalidades
Em caso de inexecução total ou parcial, do objeto ajustado, o beneficiário estará sujeito,
sem prejuízo das sanções cíveis, criminais e administrativas, às seguintes penalidades
garantida a prévia defesa:
I – Advertência;
II – Multa, a ser calculada sob a forma de percentual sobre o valor do projeto;
III – Suspensão do direito de solicitar apoio financeiro do Fundo de Apoio à Cultura;
11.1 – A sansão prevista no inciso II desta cláusula poderá ser combinada com a dos demais
incisos, a critério do Conselho de Administração do FAC;
11.2 – A pena de advertência será aplicada nos casos de faltas consideradas não graves, conforme
deliberação do Conselho de Administração do FAC:
11.3 – As multas serão aplicadas conforme deliberação do Conselho de Administração do FAC
nos seguintes percentuais, até o limite de 30% (trinta por cento), sem prejuízo da devolução dos
recursos recebidos, conforme o caso:
I – 0,05% (cinco centésimos por cento) ao dia, sobre o montante dos recursos recebidos, quando o
beneficiário, sem justa causa, deixar de prestar contas, por prazo inferior ou igual a 30 (trinta) dias;
II – 2% (dois por cento) ao mês, sobre o montante dos recursos recebidos, por atraso na prestação
de contas por prazo superior a 30 (trinta) dias;
III – 10% (dez por cento) sobre o valor total dos recursos recebidos e não aplicados, quando da
inexecução parcial do projeto, além da devolução dos recursos não utilizados;
IV – 20% (vinte por cento) do montante dos recursos recebidos, em caso de inexecução total
por desvio do objeto, além da devolução integral dos recursos.
11.4 – Sem prejuízo de outras sansões cabíveis, aplicar-se-á ao beneficiário a pena de suspensão
do direito de receber apoio financeiro do Fundo de Apoio à Cultura nos seguintes casos:
I – por 01 (um) ano, quando o beneficiário cumular mais de uma penalidade de multa no último
contrato de apoio financeiro do Fundo.
II – por 03 (três) anos, quando o beneficiário deixar, sem justa causa, de executar o projeto.
11.5 – Esgotados os prazos para conclusão do projeto e prestação de contas perante o Conselho
de Cultura do Distrito Federal e o Conselho de Administração do FAC, o beneficiário ficará,
automaticamente, impedido de ser classificado em futuros processos seletivos para a concessão
de apoio financeiro no âmbito da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal.
11.6 – As sanções de que trata este Ajuste serão aplicadas por ato do Secretário de Estado de
Cultura do Distrito Federal, após decisão do Conselho de Administração do FAC, conforme o
caso, garantido o direito de defesa do interessado, a ser exercido no prazo de 5 (cinco) dias úteis
contados da notificação para apresentação de defesa.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Dos Encargos
O Beneficiário fica obrigado a proceder ao recolhimento de encargos e impostos decorrentes da
aplicação dos recursos, objeto do termo de ajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da Vigência
O presente Ajuste terá início na data de assinatura, com duração de 365 (trezentos e sessenta
e cinco) dias, podendo ser prorrogado, de conformidade com o disposto no artigo art. 83 do
Regulamento Interno do FAC, aprovado pelo Decreto nº 34.785/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Do Executor
O Distrito Federal, através da Secretaria de Estado de Cultura, neste ato representado por seu(sua)
Secretário(a), designa como Executor Técnico para o presente ajuste ______________________
_________, que se incumbirá das atribuições das Normas de Execução Orçamentária, Financeira
e Contábil do DF, combinado com os arts. 89 a 91 do Regulamento Interno do FAC, aprovado
pelo Decreto nº 34.785/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Do Foro
Fica eleito o Foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
cumprimento dos ajustes regulados pelo presente termo.
Brasilia-DF,
de
de
.
Pela Secretaria de Estado de Cultura e Presidência do CAFAC:
HAMILTON PEREIRA DA SILVA
Secretaria de Estado de Cultura
Pelo Beneficiário:
Testemunhas:
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Ratificação de Inexigibilidade de Licitação do processo 150.003860/2013,
publicada no DODF nº 128, de 25 de junho de 2014, pág. 28, ONDE SE LÊ: “...Processo nº
150.003860/2014...”, LEIA-SE: “...Processo nº 150.003860/2013...”.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 12/2014.
Processo: 084.000472/2013; Partes: SEDF X ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS E DEFICIÊNTES DE TAGUATINGA E CEILÂNDIA – APAED; Objeto:
atendimento multiprofissional gratuito no serviço de referência e apoio à habilitação e reabilitação
de pessoas com deficiência intelectual e múltipla na faixa etária de 0 (zero) ano a fase adulta;
Vigência: 02 (dois) anos, a contar da data de sua assinatura; Assinatura: 08/08/2014; Assinantes:
P/SEDF: Marcelo Aguiar - P/ APAED: Vanessa Daniella Pimenta Ribeiro.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
APLICAÇÕES DE PENALIDADE
Processo: 080.006.420/2013. ASSUNTO: Aplicação de Penalidade. Face às informações contidas nos autos e com base na competência delegada por meio do artigo 5º da Portaria nº 121 de
24 de março de 2009, com fulcro no artigo 87, inciso II da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e
artigos 2º, inciso II e 4º- inciso II, do Decreto nº 26.851 de 30 de maio de 2006, alterado pelo
Decreto nº 26.993 de 12 de julho de 2006, determino APLICAR MULTA, no valor de R$ 56,61
(cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos) à empresa COMERCIAL JSM PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA., referente ao atraso de 15 (quinze) dias na entrega de materiais pela
empresa. Adalberta Mesquita da Fonseca Gonzaga – Subsecretária
Processo: 084.000170/2014. ASSUNTO: Aplicação de Penalidade. Face às informações
contidas nos autos e com base na competência delegada por meio do artigo 5º da Portaria
nº 121 de 24 de março de 2009, com fulcro no artigo 87, inciso II da Lei 8.666 de 21 de
junho de 1993 e consoante cláusula décima segunda do Contrato nº 118/2013, RESOLVE NÃO ACATAR AS RAZÕES APRESENTADAS E APLICAR MULTA, no valor de
R$68.751,09 (sessenta e oito reais, setecentos e cinquenta e um reais e nove centavos)
Memória de Cálculo nº 02/2014, às fls. 49 dos autos, referente ao atraso de 71 (setenta e
um) dias na entrega dos produtos especificados na 2013NE02018. Adalberta Mesquita da
Fonseca Gonzaga - Subsecretária
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 084.000.489/2013. Com fulcro no Artigo 86 do Decreto nº 32.598, de 15/12/2010,
com nova redação dada pelo Decreto nº 35.073, de 13/01/2014, no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual e o Art. 7º da Lei nº 3.163, de 03.07.2003
e consoante as justificativas apresentadas no processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, AUTORIZO a realização da despesa e DETERMINO a emissão de Nota de Empenho, no valor de R$ 397.080,00 (trezentos e noventa e sete mil oitenta reais), em favor da
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB., CNPJ nº. 00.038.174/0001-43,
referente a Fatura nº 87/2012, relativo ao Contrato nº 42/2011. A despesa correrá a
conta do programa de trabalho 12.362.6221.2390.0001 o valor de R$ 382.080,00 e no
12.366.6221.2392.0003 o valor de R$ 15.000,00; ambos na Fonte: 100; Natureza de
Despesa 3.3.90.92, conforme informado pela Gerência de Programação Orçamentária à
fl. 82. Adalberta Mesquita da Fonseca Gonzaga – Subsecretária.
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 34/2014.
Processo: 128.00.443/2013 – Partes: DF/SEF X ELO COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a aquisição de equipamentos e materiais permanentes (Carros hidráulicos e empilhadeira) para uso desta SEF/DF. Vigência: O contrato terá
vigência desde a sua assinatura até 15/11/2014. Valor: O valor total estimado do Contrato é de
R$ 7.749,00 (sete mil, setecentos e quarenta e nove reais) devendo a importância ser atendida
à conta de dotações orçamentárias consignada no orçamento corrente Lei Orçamentária nº
5.289/2013, de 30/12/2013. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 130902; Programa
de Trabalho; 04122620330460005; Natureza da Despesa: 449052; Fonte de Recurso: 100. Data
da Assinatura: 11/02/2014. Signatários: Pelo Distrito Federal: Willian Moura Dias, na qualidade
de Subsecretário de Administração Geral; Pela Contratada: Lucas Felix Monteiro dos Santos, na
qualidade de Representante da empresa.
EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO CONTRATUAL
Processo: 040.000.553/2013 - Partes: DF/SEF X VIPRE COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
EPP. Objeto: O Termo objetiva o encerramento do Contrato com base no relatório de encerramento do executor acostado às fls. (344), bem como termo de quitação fls.(345) e comprovação de
inexistência de saldo de empenho fls. (347 à 349). Vigência: O Termo de Encerramento entra em
vigência a partir da data de sua assinatura. Data da Assinatura: 12 de agosto de 2014. Signatários:
Pelo Distrito Federal: Willian Moura Dias, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral
da Secretária de Estado de Fazenda do Distrito Federal /SUAG/SEF; Pela Contratada: Regimar
Alves Tavares, na qualidade de Procurador da empresa.

SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA - GAMA
EDITAL Nº 07, DE 08 DE SETEMBRO DE 2014.
O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA - GAMA, DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA,
DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições, em consonância com o artigo 11, Inciso III da Lei 4.567, de 09.05.2011, TORNA
PÚBLICA a(s) lavratura(s) do(s) Auto(s) de Infração(ões) abaixo relacionado(s), considerando-se feita a intimação, conforme o artigo 12, inciso III da mesma Lei, em 15 (quinze)
dias após a publicação deste edital, ficando o contribuinte intimado a efetuar o pagamento
ou apresentar impugnação por escrito em uma das Agências de Atendimento da Receita,
no horário das 12:30 às 18:30 horas, no prazo de 30 (trinta) dias desta intimação, segundo
o artigo 25, inciso V da Lei 4.567/2011. Documentos relacionados na seguinte ordem: Nº
DO PROCESSO; DATA DO PROTOCOLO; Nº DO AI; Nº DO CF/DF. 044.000.823/2014,
20/05/2014, 5535/2014, 07.511.138/001-68. A documentação encontra-se à disposição dos
interessados ou de pessoas por eles legalmente autorizadas, nos dias úteis das 12:30 às 18:30
horas, na Agência de Atendimento da Receita - Gama, no endereço Área Especial Nº 01,
Lote Único, Setor Central, Gama – DF.
REGINALDO LIMA DE JESUS

BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL,
PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES
EXTRATO DO II TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO
DIRAD/DESEG 2009/183.
Contratante: BRB - Banco de Brasília S.A. Contratada: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA
S/A. Objeto do contrato: Locação de imóvel com área de 167,50 m² situado no Shopping Florida
Mall, para funcionamento da Agência Flórida Mall. Objeto do Aditivo: Prorrogação da vigência
do contrato 2009/183, a contar de 13/08/2014. Vigência: 60 meses, até 12/08/2019. Modalidade: dispensa de licitação, com fulcro no artigo 24, X da Lei mº 8666/93. Valor do contrato: R$
600.000,00. Signatário pelo BRB: Kátia do Carmo Peixoto de Queiroz e pela Contratada: José
Celso Valadares Gontijo, João Carlos de Almeida e Miriam Pércia de Azevedo Mello. Executor:
Hélio Goiás de Sá. Processo: 491/2009.
BRB-CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
SUPERINTENDÊNCIA DE MERCADO
AVISOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Espécie: Inexigibilidade de licitação. Objeto: prestação de serviços de correspondente no
país, nos termos da Resolução CMN nº3.954/11 e do Edital de credenciamento nº003/2014.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93, art. 25, caput. Cobertura orçamentária: Orçamento de in-
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vestimento e dispêndio, natureza 4-dispêndio das estatais e fonte 1-geração própria. Valor
total:R$837.000,00(oitocentos e trinta e sete mil reais). Prazo: 60 meses. Autorização: Diretoria
Operacional. Ratificação: Diretor Presidente. Aprovação da despesa pela Diretoria Colegiada da
Financeira BRB, em 5.9.14. Processo:741/2014.
Espécie: Inexigibilidade de licitação. Objeto: disponibilização do sistema GRConsig de gestão
de margem consignável dos servidores públicos do Estado de Tocantins. Fundamento Legal:
Lei 8.666/93, art. 25, inciso I. Cobertura orçamentária: Orçamento de investimento e dispêndio,
natureza 4-dispêndio das estatais e fonte 1-geração própria. Valor total: R$ 647.588,40. Prazo:
12 meses. Autorização: Diretoria Operacional. Ratificação: Diretor Presidente. Aprovação da
despesa pela Diretoria Colegiada da Financeira BRB em 5.9.2014. Processo: 655/2014.
MIGUEL FERNANDES
Superintendente Sumec

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2012,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002.
Processo: 110.000.259/2012 (Licitação, Contrato e 1º ao 7º e 9º Aditivos); Nº.
112.000.857/2014 (8º Aditivo) – PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO
DISTRITO FEDERAL X TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LTDA, CNPJ nº. 09.366.582/0001-07, com sede na SMPW Trecho 3, Bloco A, Salas
127/128 Ed. Shopping Bandeirante, Núcleo Bandeirante - DF. OBJETO: Sob o amparo do
inciso IV, § 1º, do artigo 57, da Lei nº. 8.666 de 21/06/1993, e das justificativas e documentos, parte integrante dos autos, o presente aditamento prorroga os prazos de vigência
e execução do Contrato nº. 029/2012, celebrado em 22/11/2012 e publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal de 26/11/2012, e que tem por objeto a pavimentação asfáltica,
passeios e meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades Sul (SMAS), trecho 04, lotes 6/8
e 6/9, na Região Administrativa de Brasilia - DF, consoante especifica o Edital de Tomada
de Preços nº. 024/2012 – ASCAL/PRES/NOVACAP. DA PRORROGAÇÃO: A partir da
assinatura deste Termo Aditivo, o Contrato Principal com vigência até 13/10/2014, fica
prorrogado até 12/12/2014. O prazo para execução dos serviços fica prorrogado por mais
60 (sessenta) dias corridos, vencendo-se, portanto, em 22/09/2014. DA VIGÊNCIA: O
presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às expensas da Administração. DATA DE ASSINATURA: 02 de setembro
de 2014. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: DAVID JOSÉ DE MATOS, na
qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela CONTRATADA: THIAGO DO VALLE
ARAÚJO, na qualidade de Sócio Diretor.

COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Processo: 112.001.048/2014. Fundamento Legal: Ata de Registro de Preços do Pregão
Eletrônico nº 013/2013 do Centro de Inteligência do Exército – CIE. ESPÉCIE: CONTRATO DE AQUIS. DE GÁS LIQUEF. DE PETRÓLEIO D.A. - ASJUR/PRES 576/2014.
CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA- ME.
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato o fornecimento pela CONTRATADA, de 2
(dois) equipamentos Firewall Palo Alto PA-3020 com nacionalidade de Thereat Prevention,
com 2 (dois) serviços de instalação, 7 (sete) treinamentos, 2 (dois) Suporte Técnico 8x5 e
200 (duzentas) unidades de serviços técnicos para manutenção evolutiva,suporte e assessoramento técnico, em Brasília – DF. VALOR: O valor total do presente Contrato é de R$
306.110,00 (trezentos e seis mil, cento e dez reais). VIGÊNCIA: O prazo de vigência do
presente ajuste é de 12 (doze) meses, contado a partir da 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
15122600485170001 e 15122.600485170001, Natureza de Despesa 33.90.39 e 449052, Fonte
de Recurso 220 e 217, conforme Notas de Empenho nº 2014NE02235 e 2014NE02239, no
valor de R$ 105.640,00 (cento e cinco mil, seiscentos e quarenta reais) e R$ 200.470,00
(duzentos mil, quatrocentos e setenta reais), respectivamente, emitidas em 11/08/2014 e
12/08/2014 pela Diretoria Financeira da NOVACAP. DATA DA ASSINATURA: O termo
tem sua assinatura em 18/08/2014. PELA NOVACAP: Nilson Martorelli e Marco Antonio
Ramos. PELA CONTRATADA: Rodrigo Gomes Vilanova. TESTEMUNHAS: José dos Reis
Ribeiro e Maria do Socorro Ferreira da Silva.
Processo: 112.003.488/2013. Fundamento Legal: Convite nº 008/2014 - ASCAL/PRES/
NOVACAP. ESPÉCIE: Contrato de Empreitada de Serviço. Engª. D.O.E. ASJUR/PRES nº
577/2014. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
DO BRASIL-NOVACAP e a firma FIRMA FAST FOOD CONSULTORIA PROJETOS E
REPRESENTAÇÃO LTDA. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a elaboração
pela CONTRATADA, de estudo de viabilidade comercial e de projeto técnico para as
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áreas de alimentação do Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, situado no Setor
de Recreação Publica Norte, Complexo Esportivo Ayrton Senna, em Brasília – DF – RA I.
VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 144.598,00 (cento e quarenta e quatro
mil, quinhentos e noventa e oito reais). PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo máximo de execução
e de conclusão do serviço será de 60 (sessenta) dias corridos, contado a partir do 1º dia
útil da emissão da correspondente Ordem de Serviço Externa, expedida pela Diretoria de
Obras Especiais. O prazo de vigência do presente ajuste é de 120 (cento e vinte) dias
corridos, contado a partir da data de sua assinatura e eficácia com a publicação de seu
respectivo extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. RECURSOS: O serviço que
trata este contrato será executado com recursos procedentes do Programa de Trabalho:
23.451.6206.3078.0004 - Reforma e Ampliação do Estádio Nacional de Brasília, classificação Econômica 44.90.51, Fonte de Recurso 001, conforme Convênio NUTRA/
PROJ nº 015/2014-TERRACAP/NOVACAP, de acordo com declaração da Diretoria
Financeira da NOVACAP de fls. 57, documento de fls. 415 e homologação e despacho de fls. 416 e 417, todas do Processo NOVACAP nº 112.003.488/2013. DATA DA
ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 25/08/2014. PELA NOVACAP: Nilson
Martorelli e Luiz Rogério Pinto Gonçalves. PELA CONTRATADA: Armando Ricardo
Pucci. TESTEMUNHAS: Maria do Socorro Ferreira da Silva e José Dos Reis Ribeiro.
Processo: 112.000.524/2014. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. ESPÉCIE: Termo de
Aditamento ao Contrato de Empreitada Obra Engª D.U. ASJUR/PRES “G” – 622/2011.
CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: O
objeto do presente Termo é a suspensão temporária, por 120 (cento e vinte) dias corridos
dos prazos de execução e vigência fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/
PRES nº 622/2011, contados a partir de 15/08/2014, e que tem por objeto a implantação, pela
CONTRATADA, de infraestrutura do Parque Burle Marx, no Plano Piloto, em Brasília –
RA I – DF. DA SUSPENSÃO: A presente suspensão é motivada pelo fato de se aguardar
reprogramação financeira por parte da NOVACAP/TERRACAP, de conformidade com o
documento de fls. 49 do Processo NOVACAP nº 112.000.524/2014. DA RATIFICAÇÃO:
Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Instrumento
Principal nº 622/2011, 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 18/08/2014. PELA NOVACAP: Nilson Martorelli e Giancarlo
Ferreira Manfrim. PELA CONTRATADA: Cristina Nunes de Queiroz. TESTEMUNHAS:
Maria do Socorro Ferreira da Silva e José dos Reis Ribeiro.
Processo: 112.003.337/2014. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, e suas alterações. ESPÉCIE: TERMO DE ADITAMENTO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.E. ASJUR/PRES “A”555/2014. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL-NOVACAP e a firma LAGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME. OBJETO:
O objeto do presente Termo é a suspensão temporária, por 120 (cento e vinte) dias corridos
dos prazos de execução e vigência fixados na Cláusula Quarta do Contrato Principal ASJUR/
PRES nº 555/2014, contados a partir de 27/08/2014, e que tem por objeto a construção,
pela CONTRATADA, do Centro de Convivência do Idoso e Centro Comunitário no Varjão,
Brasília – DF. DA SUSPENSÃO: A presente suspensão ocorre em decorrência de uma invasão no local da obra, que impede o início da execução dos serviços, conforme documentos
de fls. 38/42 do Processo NOVACAP nº 112.003.337/2014. DA RATIFICAÇÃO: Ficam
ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal nº
555/2014, 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
02/09/2014. PELA NOVACAP: Nilson Martorelli e Daclimar Azevedo de Castro. PELA
CONTRATADA: Francisco Coelho de Carvalho Filho. TESTEMUNHAS: Maria do Socorro
Ferreira da Silva e José dos Reis Ribeiro.
ASSESSORIA DE CADASTRO E LICITAÇÃO
AVISO DE RETOMADA
Comunicamos aos interessados na Concorrência nº 12/2014 – ASCAL/PRES – do tipo
menor preço unitário – por lotes, para execução de pavimentação asfáltica, meios-fios e
drenagem pluvial no Setor Habitacional Porto Rico/Ribeirão, dividido em 08 (oito) lotes,
em Santa Maria – DF - processo 110.000.209/2014 – Valor estimado da contratação: R$
38.703.779,19 – Fonte de Recursos: Programa de Trabalho: 15.451.6208.3023.0009 –
(PEDF) – Programa de Aceleração do Crescimento – PAC – Pavimentação e Qualificação
de Vias Urbanas – Distrito Federal - Prazo de Execução: não superior a 240 (duzentos e
quarenta) dias corridos para os lotes 2 a 8 e não superior a 120 (cento e vinte) dias corridos
para o lote 1 – Prazo de Vigência: 330 (trezentos e trinta) dias corridos para os lotes 2 a
8 e de 210 (duzentos e dez) dias corridos para o lote 1 - Data e horário de realização da
licitação: 10/10/2014 – às 9h. A Assessoria de Cadastro e Licitação da NOVACAP torna
público aos interessados que realizará a licitação acima na data e horário indicados, na Sala
de Licitações da ASCAL/PRES, sito no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco “A” 1º
andar – Conjunto Sede da Companhia em Brasília – DF. O Edital e seus anexos deverão
ser retirados exclusivamente no endereço eletrônico www.novacap.df.gov.br. Qualquer
modificação e esclarecimentos ao edital e seus anexos serão disponibilizados no mesmo
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endereço eletrônico. Para maiores informações ligar para o telefax (0xx61) 3403-2321
ou (0xx61) 3403-2322. Data da última publicação no DODF nº 154, página 67 e DOU nº
144, Seção 3, página 151, do dia 30 de julho de 2014.
Brasília/DF, 08 de setembro de 2014.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA
Assessor
AVISOS DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 08/2014 – ASCAL/PRES – do tipo menor preço unitário, para execução
de estacionamento em blocos intertravados na Paróquia Verbo Divino, localizada na SGAN
609, em Brasília - RA I – DF - processo 112.002.047/2014 – Valor estimado da contratação: R$
710.517,49 – Programa de Trabalho: 15.451.6208.1110.9880 – Execução de Obras de Urbanização – Estacionamento - Natureza da Despesa: 40.90.51 – Fonte: 100 - Prazo de Execução:
60 (sessenta) dias corridos – Prazo de Vigência: 150 – (cento e cinquenta) dias corridos - Data
e horário de realização da licitação: 24 de setembro de 2014 – às 09:00h. A Assessoria de
Cadastro e Licitação da NOVACAP torna público aos interessados que realizará a licitação
acima na data e horário indicados, na Sala de Licitações da ASCAL/PRES, sito no Setor de
Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco “A” 1º andar – Conjunto Sede da Companhia em Brasília
– DF. O Edital e seus anexos deverão ser retirados exclusivamente no endereço eletrônico
www.novacap.df.gov.br. Qualquer modificação e esclarecimentos ao edital e seus anexos
serão disponibilizados no mesmo endereço eletrônico. Para maiores informações ligar para
o telefax (0xx61) 3403-2321 ou (0xx61) 3403-2322.
Tomada de Preços nº 09/2014 – ASCAL/PRES – do tipo menor preço unitário, para execução de
calçadas no Centro Comercial do Cruzeiro – RA XI - DF - processo 112.002.877/2014 – Valor
estimado da contratação: R$ 660.566,18 – Programa de Trabalho: 23.451.6208.1110.9636 –
Execução de Obras de Urbanização, conforme Declaração de Orçamento de fls. 23 dos autos
- Prazo de Execução: 60 (sessenta) dias corridos – Prazo de Vigência: 150 – (cento e cinquenta)
dias corridos - Data e horário de realização da licitação: 24 de setembro de 2014 – às 15:00h.
A Assessoria de Cadastro e Licitação da NOVACAP torna público aos interessados que
realizará a licitação acima na data e horário indicados, na Sala de Licitações da ASCAL/
PRES, sito no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco “A” 1º andar – Conjunto Sede da
Companhia em Brasília – DF. O Edital e seus anexos deverão ser retirados exclusivamente
no endereço eletrônico www.novacap.df.gov.br. Qualquer modificação e esclarecimentos
ao edital e seus anexos serão disponibilizados no mesmo endereço eletrônico. Para maiores
informações ligar para o telefax (0xx61) 3403-2321 ou (0xx61) 3403-2322.
Brasília/DF, 08 de setembro de 2014.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA
Assessor
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2014 - PARA REGISTRO DE PREÇOS
Comunicamos aos interessados no Pregão Eletrônico nº 48/2014 – ASCAL/PRES – do tipo menor
preço – por lote, para Registro de Preços - objetivando a aquisição e instalação de 1.735.000
(hum milhão, setecentos e trinta e cinco mil) metros de cercas e alambrados, a serem instalados
em diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, divididos em 6 (seis) lotes, conforme
condições e prazos constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital) - Valor estimado da
contratação R$ 108.811.200,00 – Processo 112.001.165/2014, que o mesmo fica suspenso, em
atendimento ao disposto no Despacho Singular nº 545/2014 – GC/PT do Tribunal de Contas
do Distrito Federal – TCDF, datado de 05 de setembro de 2014. Data da última publicação no
DODF nº 186, página 65, de 08 de setembro de 2014. Para maiores informações ligar para o
telefone/fax (0xx61) 3403-2321 ou (0xx61) 3403-2322.
Brasília/DF, 08 de setembro de 2014.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA
Assessor

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
A CEB Distribuição S/A, situada no SIA – Área de Serviço Público Lote “C”, em Brasília – DF,
torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal – Brasília Ambiental – IBRAM – a Licença de Operação referente à Subestação Taguatinga Norte (138 kV), localizada na Região Administrativa de Taguatinga – RA III. Rubem
Fonseca Filho. Diretor Presidente.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Serviços nº 163/2012. Partes: CEB
DISTRIBUIÇÃO S/A x SPIN ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO LTDA. Processo nº
310-003.875/2012, regido pela Lei nº 8.666/93. Data de assinatura: 03/09/2014. Objeto:
Prorrogação dos prazos de execução e vigência por 12 (doze) meses, contados a partir
de seus respectivos vencimentos e a suplementação do valor inicial do Contrato de R$
642.857,59 (seiscentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais e cin-
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qüenta e nove centavos). Despesa com Publicação: CEB Distribuição. Assinatura pela
CEB DISTRIBUIÇÃO: Jorge Luiz Leitão da Silva e Manoel Clementino Barros Neto e
pela contratada: José Aurélio Sá Brito Pôrto e Clóvis Simões.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-S00281/2013.
Processo: 310-002.176/2014. Tipo: menor preço. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DESMONTAGEM E TRANSPORTE COMPLETO DA TORRE METÁLICAAUTOPORTANTE
DE 80 METROS DO COLORADO, CONFORME O PROJETO BÁSICO Nº 03/2014-GRTC.
Empresa Vencedora: ENERGOATO ELETRICIADE LTDA. Valor global: R$ 90.000,00. O
processo encontra-se a disposição dos interessados para vistas, na CPL, das 8h às 12h e das 14h
às 17h. Demais informações, pelos telefones: 3465-9014/9021.
Brasília/DF, 08 de setembro de 2014.
MARCELO ANDRADE CRUZ
Presidente

COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATOS DO TERMO DE QUITAÇÃO
Termo de Quitação do Contrato nº 8167/2011. ASSINATURA: 05/12/2013. ASSINANTES: Pela
CAESB: Oto Silvério Guimarães Júnior – Presidente e José Carlos Camapum Barroso – Assessor de Comunicação Social. - PRC. Pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA
SANITÁRIA E AMBIENTAL - ABES: Dante Ragazzi Pauli.
Termo de Quitação do Convênio nº 8027/2010. ASSINATURA: 05/09/2014. ASSINANTES: Pela CAESB: Oto Silvério Guimarães Júnior – Presidente e Márcia Sabino
Duarte – Assessora de Tecnologia de Informação. Pela VALSPE COMERCIO DE
INFORMÁTICA LTDA.: Leonardo Speziali.
EXTRATO DO TERMO DE QUITAÇÃO UNILATERAL
Termo de Quitação Unilateral do Contrato nº 2130/1990. PARTES: CAESB X WR ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA.
ASSINATURA: 04/09/2014. ASSINANTES: Pela CAESB: Valkenis dos Santos - Diretor de
Gestão e Carlos Alberto Faviero - Superintendente de Logística.
EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP)
ARP Nº 0049/2014 - CAESB. ASSINATURA: 04/09/2014. PROCESSO: 092.004741/2013.
Pregão Eletrônico nº 148/2013-CAESB. CONTRATANTE: Companhia de Saneamento
Ambiental do DF – CAESB OBJETO: Registro de preços para aquisição de vidrarias para
laboratórios. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202, PROGRAMA DE TRABALHO/
NATUREZA DE DESPESA: 17.122.6004.8517/6977.33.90.30, CÓDIGO 12.903.908.2005, FONTE DE RECURSOS: Próprios da CAESB, CÓDIGO 11.101.000.000-3. UG:
190.206, GESTÃO: 19.206. PRAZO DE ENTREGA: até 45 (quarenta e cinco) dias.
VIGÊNCIA: Validade de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação no DODF.
EMPRESAS ADJUDICATÁRIAS: AURILABOR COMERCIAL LTDA-EPP; VALOR: R$
7.162,36 (sete mil cento e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos), para os LOTES 11,
28, 58, 67 e 69; QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - ME; VALOR: R$88.145,03
(oitenta e oito mil e cento e quarenta e cinco reais e três centavos), para os LOTES 04,
08, 12, 14, 18, 20, 27, 29, 45, 55 e 70; QUALITY CIENTÍFICA LTDA.; VALOR: R$
1.819,45 (um mil e oitocentos dezenove reais e quarenta e cinco centavos), para os LOTES
47, 48 e 49; CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA; VALOR: R$
2.408,41 (dois mil e quatrocentos e oito reais e quarenta e um centavos), para os LOTES
56 e 59; PRO – ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA; VALOR: R$ 14.692,60 (quatorze mil reais e seiscentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) para o LOTE 52;
ASSINANTES: Pela CAESB: Oto Silvério Guimarães Júnior – Presidente e Valkenis dos
Santos - Diretor de Gestão. Pela AURILABOR COMERCIAL LTDA-EPP - EPP: Edson
Eloy Rosa; QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - ME: Rosmari Souza Barbosa;
QUALITY CIENTÍFICA LTDA.: Whanagguer Lima da Silva. CARVALHAES PRODUTOS
PARA LABORATÓRIO LTDA: Marcos Miranda Carvalhaes; PRO – ANALISE QUIMICA
E DIAGNOSTICA: Hilton Hassmann.
ARP Nº 50/2014 - CAESB. ASSINATURA: 04/09/2014. Processo: 092.001827/2014. Pregão
Eletrônico nº 072/2014-CAESB. CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental
do DF – CAESB OBJETO: Registro de preços para aquisição de elementos filtrantes e
materiais para laboratórios. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202, PROGRAMA
DE TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA: 17.122.6004.8517/6977.33.90.30, CÓDIGO
12.903.908.200-5, FONTE DE RECURSOS: Próprios da CAESB, CÓDIGO 11.101.000.0003. UG: 190.206, GESTÃO: 19.206. PRAZO DE ENTREGA: até 45 (quarenta e cinco) dias
consecutivos. VIGÊNCIA: Validade de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação
no DODF. EMPRESAS ADJUDICATÁRIAS: WF AMBIENTAL E EQUIPAMENTOS
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ELETRÔNICOS LTDA.; VALOR: R$ 32.310,00 (trinta e dois mil e trezentos e dez reais),
para o LOTE 05; QUALITY CIENTÍFICA LTDA; VALOR: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil
reais), para o LOTE 06; V W S BRASIL LTDA.; VALOR: R$ 42.476,70 (quarenta e dois
mil e quatrocentos e setenta e seis reais e setenta centavos), para os LOTES 02; HEXIS
CIENTÍFICA S/A; VALOR: R$ 7.227,00 (sete mil reais e duzentos e vinte e sete reais),
para o LOTES 03; FISIOEQUIPE LTDA-EPP; VALOR: R$ 21.308,77 (vinte e um mil e
trezentos e oito reais e setenta e sete centavos) para o LOTE 01; BIOPURE – COMERCIO
E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-EPP; VALOR: R$ 3.500,00 (três
mil e quinhentos reais) para o LOTE 04; ASSINANTES: Pela CAESB: Oto Silvério Guimarães Júnior – Presidente e Valkenis dos Santos - Diretor de Gestão. Pela WF AMBIENTAL
E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.: Carlos Alberto Oliveira Dias; QUALITY
CIENTÍFICA LTDA.: Whanagguer Lima da Silva. V W S BRASIL LTDA.: Ruddi Pereira
de Souza; HEXIS CIENTÍFICA S/A.: Elena Eiko Kawamoto Gaboni; FISIOEQUIPE LTDA-EPP: Luiz Felipe Lage Machado; BIOPURE – COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-EPP: Leidiane da Silva Oliveira.

01 e 05. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 3.212.560,00. DATA DA ASSINATURA:
08/09/2014. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela
Secretaria de Estado de Saúde, JOSÉ BONIFÁCIO CARREIRA ALVIM; pela Empresa
INDIARA SILVA FERREIRA. TESTEMUNHAS: ADEMIR BARROSO MIRANDA JÚNIOR e JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Caesb, Torna Público o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 110/2014, processo
092.003233/2014, cujo objeto é Registro de Preços para aquisição de Sulfato de alumínio ferroso
líquido, da forma que se segue: O Pregão foi fracassado.
Brasília/DF, 08 de setembro de 2014.
RAULINDO JÚNIOR NAVES REZENDE
Pregoeiro

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Subsecretário de Administração Geral, autorizou a realização de despesa mediante Dispensa
de Licitação nº 274/2014, processo 060.006.248/2014, cujo objeto é a aquisição do material –
GRAMPO ORTOPÉDICO (08 und), no valor total de R$ 5.760,00 (cinco mil setecentos e sessenta
reais) em favor da empresa TRAUMA SURGICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES,
com fundamento legal no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Ato que
ratifiquei em 04 de setembro de 2014, 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, 04 de setembro de 2014. José Bonifácio Carreira Alvim – Secretário de
Estado - Respondendo.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
EXTRATOS DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 060.006.789/2013. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 0231/2014.
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 231/2014C-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL,
por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e BOSTON SCIENTIFIC DO
BRASIL LTDA, CNPJ nº 01.513.946/0001-14. OBJETO: Aquisição de Material Médico. ITENS
ADJUDICADOS: 41. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 3.240,00. DATA DA ASSINATURA: 08/09/2014. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS:
Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOSÉ BONIFÁCIO CARREIRA ALVIM; pela Empresa
SANDRA DOS SANTOS FELIX. TESTEMUNHAS: FERNANDO DULDLY e JULIANA
CAVALCANTI DE CARVALHO.
PROCESSO: 060.004.514/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 0246/2014.
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 246/2014C-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e ZODIAC
PRODUTOS FARMACÊUTICOS S.A., CNPJ nº 55.980.684/0001-27. OBJETO:
Aquisição de Medicamentos. ITENS ADJUDICADOS: 03. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 1.846.325,00. DATA DA ASSINATURA: 08/09/2014. VIGÊNCIA: 12
(doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado
de Saúde, JOSÉ BONIFÁCIO CARREIRA ALVIM; pela Empresa NILVADO DE
ANDRADE JUNIOR. TESTEMUNHAS: ADEMIR BARROSO MIRANDA JÚNIOR
e JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO.
PROCESSO: 060.005.137/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 0252/2014.
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 252/2014B-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL,
por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e CIAMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 05.782.733/0001-49. OBJETO: Aquisição de Medicamentos.
ITENS ADJUDICADOS: 03. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 7.816.955,00. DATA DA
ASSINATURA: 08/09/2014. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOSÉ BONIFÁCIO CARREIRA ALVIM; pela
Empresa ANDRIUS POGER ZANON. TESTEMUNHAS: ADEMIR BARROSO MIRANDA
JÚNIOR e JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO.
PROCESSO: 060.005.137/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 0252/2014.
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 252/2014D-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL,
por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e EXPRESSA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 06.234.797/0001-78. OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITENS ADJUDICADOS: 01. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 871.050,00.
DATA DA ASSINATURA: 08/09/2014. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação.
SIGNATÁRIOS: Pela Secretaria de Estado de Saúde, JOSÉ BONIFÁCIO CARREIRA ALVIM;
pela Empresa ROMULO BARROSO TRINDADE. TESTEMUNHAS: ADEMIR BARROSO
MIRANDA JÚNIOR e JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO.
PROCESSO: 060.000.041/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 0262/2014.
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 262/2014A-SES/DF. PARTES: DISTRITO
FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e HOSFPAR
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº
26.921.908/0001-21. OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITENS ADJUDICADOS:

PROCESSO: 060.000.041/2014. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 0262/2014.
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 262/2014C-SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL,
por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e NOVARTIS BIOCIÊNCIAS
S.A., CNPJ nº 56.994.502/0098-62. OBJETO: Aquisição de Medicamentos. ITENS ADJUDICADOS: 04. VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 1.359.694,00. DATA DA ASSINATURA:
08/09/2014. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIGNATÁRIOS: Pela
Secretaria de Estado de Saúde, JOSÉ BONIFÁCIO CARREIRA ALVIM; pela Empresa FELIPE
LIMA LAUAND. TESTEMUNHAS: ADEMIR BARROSO MIRANDA JÚNIOR e JULIANA
CAVALCANTI DE CARVALHO.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE CONVOCAÇÃO
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso X, do
Artigo 2º, da PORTARIA nº. 116, de 01 de setembro de 2005, publicada no DODF nº. 169, de
05 de setembro de 2005, CONVOCA as empresas abaixo relacionadas, sob pena de aplicação
das penalidades previstas no artigo 81 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 26.851/2006, para
assinatura das Atas de Registro de Preço nº 115 e 253/2014, no prazo de 03 (três) dias a contar
desta publicação, comparecendo no SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº Prédio da Emater – Asa Norte – Bloco “A”, SUAG, CEP 70.770-200:
Ata nº 115/2014, Processo nº 060.012.367/2013 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDA.; HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.;
MERCK S.A.; PRATI DONADUZZI E CIA LTDA.
Ata nº 253/2014, Processo nº 060.010.594/2013 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
TULIO RORIZ FERNANDES
CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 295/2014.
Objeto: Solicitação de Registro de Preços, válida pelo prazo de até 12 meses, para eventual aquisição de medicamentos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal,
conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo nº:
060.007363/2014. Total de 01 item. Valor Total Estimado: R$ 1.089.450,00. Edital disponível: 09/09/2014 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 09/09/2014
às 8h no site comprasnet. Abertura das Propostas: 19/09/2014 às 10h. Informações Gerais:
O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio: www.comprasgovernamentais.
gov.br ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural
s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES,
CEP 70770-200, Brasília/DF.
ISABELLA NASCIMENTO SILVA
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 296/2014.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material médico hospitalar de uso
em oftalmogia, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.
Processo nº: 060.002.500/2014. Total de 03 itens. Valor Total Estimado: R$ 26.940,00.
Edital disponível: 09/09/2014 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a
partir de 09/09/2014 às 8h no site comprasnet. Abertura das Propostas: 19/09/2014 às
15hs. Informações Gerais: O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio: www.
comprasgovernamentais.gov.br ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de
Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.
ISABELLA NASCIMENTO SILVA
Pregoeira
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 297/2014.
Objeto: Aquisição de MICRODEBRIDADOR para equipar os centros cirúrgicos de Otorrinolaringologia dos hospitais da rede SES/DF (HBDF), conforme especificações e quantitativos
constantes no Anexo I do Edital. Processo nº: 060.009.916/2012. Total de 01 item. Valor Total
Estimado: R$ 132.315,00. Edital disponível: 09/09/2014 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 09/09/2014 às 8h no site comprasnet. Abertura das Propostas:
19/09/2014 às 08h. Informações Gerais: O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio:
www.comprasgovernamentais.gov.br ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas
Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras
da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.
LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 298/2014.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Sistema modular de abrigo médico (Hospital de campanha) para equipar o SAMU, conforme especificações e quantitativos constantes
no Anexo I do Edital. Processo nº: 060.010.677/2013. Total de 03 itens. Valor Total Estimado:
R$ 29.191.368,00. Edital disponível: 09/09/2014 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das
Propostas: a partir de 09/09/2014 às 8h no site comprasnet. Abertura das Propostas: 19/09/2014
às 10h. Informações Gerais: O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio: www.
comprasgovernamentais.gov.br ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas
Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras
da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.
LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 299/2014.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de CADEIRAS E FOTÓFOROS PARA
OTORRINOLARINGOLOGIA para equipar os ambulatórios de Otorrinolaringologia dos
hospitais da rede SES/DF (HBDF, HRT, HRAN, HRAS, HRGu, HRG, HRS, HRSM, HRBz,
HRC* e HRPa*), conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.
Processo nº: 060.005.237/2012. Total de 02 itens. Valor Total Estimado: R$ 241.930,00.
Edital disponível: 09/09/2014 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir
de 09/09/2014 às 8h no site comprasnet. Abertura das Propostas: 19/09/2014 às 14hs. Informações Gerais: O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte
– Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da
SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.
LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA
Pregoeira
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 286/2014.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de ÓRTESES PRÓTESES E MATERIAIS
ESPECIAIS – AMBULATORIAIS – contemplados na tabela SUS do Ministério da Saúde, conforme especificações da Medicina Física/GEOP/DIASE/SAS/SES-DF da Secretaria de Estado
de Saúde do Distrito Federal – SES-DF, conforme especificações e quantitativos constantes no
Anexo I do Edital. Processo nº: 060.007.323/2014. Total de 08 itens. Valor Total Estimado: R$
544.551,60. Edital disponível: 09/09/2014 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Cadastramento das
Propostas: a partir de 09/09/2014 às 8h. Abertura das Propostas dia: 19/09/2014 às 08h 30m no
site comprasnet. Informações Gerais: O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio:
www.comprasgovernamentais.gov.br ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas
Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras
da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.
CERIZE HELENA SOUZA SALES
Pregoeira
RESULTADO DE JULGAMENTO PARCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 115/2014.
A PREGOEIRA da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 115/2014, sagraram-se vencedoras do
certame as empresas: BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ:
05.777.772/0001-58, para os itens 10 e 15, com os respectivos valores unitários de R$ 2,27 e
R$ 8,88; FARMACE – INDÚSTRIA QUIMICO – FARMACEUTICA CEARENSE LTDA,
CNPJ: 06.628.333/0001-46, para o item 22, com o valor unitário de R$ 0,41; HOSPFAR IND.
E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 26.921.908/0001-21, para o item
17, com o valor unitário de R$ 273,21; MERCK S/A, CNPJ: 33.069.212/0012-37, para o item
07, com o valor unitário de R$ 313,00; UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL
SA, CNPJ: 60.665.981/0005-41, para os itens 09, 12 e 13, com os respectivos valores unitários
de R$ 1,10, R$ 7,00 e R$ 0,90; COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ:
67.729.178/0004-91, para o item 19, com o valor unitário de R$ 1,37 e PRATI, DONADUZZI E
CIA LTDA, CNPJ: 73.856.593/0001-66, para os itens 03 e 04, com os respectivos valores unitários
de R$ 0,0999 e 0,4335; os itens 01, 02, 05, 06, 08, 11, 21 e 23, foram cancelados na aceitação.
ÉRICA NEGRYS OLIVEIRA SANTOS
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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 277/2014.
A PREGOEIRA da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 277/2014, sagraram-se vencedoras
do certame as empresas (empresa, item e valor unitário): ARTMED HOSPITALAR LTDA
– EPP - CNPJ: 04.094.782/0001-26, 10 (R$ 98,99), IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
FILMES S/A - CNPJ: 33.255.787/0001-91, 01 (R$ 53,56), 02 (R$ 89,25), 03 (R$ 148,75),
04 (R$ 155,32), 05 (R$ 188,66), 06 (R$ 29,02), 08 (R$ 94,30) e 11 (R$ 408,00); TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 01.536.135/0002-10, 07 (R$ 165,00), 09 (R$
412,00), 14 (R$ 412,50), 15 (R$ 218,50), 16 (R$ 146,90), 17 (R$ 512,50), 18 (R$ 252,30)
e 19 (R$ 174,90), perfazendo o Valor Total Global da Licitação de R$ 11.348.779,60. Os
itens 12 e 13 foram cancelados.
CERIZE HELENA SOUZA SALES

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

EDITAL Nº 11, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014.
A DIRETORA GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, no uso
das atribuições regimentais e considerando a Instrução nº 21, de 06 de outubro de 2008,
publicada no DODF de 16 de outubro de 2008, torna pública a abertura de inscrições
para a seleção de projetos de pesquisa a serem financiados pela Fundação de Ensino e
Pesquisa em Ciências da Saúde.
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: O presente Edital rege-se pela Lei nº 8.666/1993 e visa a
abrir inscrições para seleção de projetos de pesquisa na área de saúde a serem desenvolvidos no
âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e entidades vinculadas,
que serão apoiados financeiramente pela FEPECS.
2. OBJETIVO: O presente Edital tem por objetivo apoiar atividades de pesquisas científicas,
tecnológicas e de inovação, mediante o apoio financeiro a projetos que se integrem nas linhas
prioritárias de pesquisa para o SUS-DF listados abaixo:
2.1. Eixo 1: Política de Atenção à Saúde: Gestão, Acesso, Qualidade e Financiamento.
a) Avaliação de processos de educação em saúde / metodologias ativas na formação de
profissionais de saúde;
b) Avaliação de atividades de Medicina Natural e Práticas Integrativas de Saúde na SES-DF;
c) Gestão Participativa, Direito à Saúde e Controle Social;
d) Avaliação da estrutura, processos, resultados e impactos das ações de saúde realizadas na
rede SES-DF;
e) Avaliação dos processos de gestão central, regional e local das respostas institucionais da SES-DF;
f) Avaliação de modelos de atenção à saúde;
g) Avaliação de estratégias inovadoras de sistemas e/ou serviços de saúde.
2.2. Eixo 2: Economia da Saúde e Tecnologias em Saúde.
a) Estudos sobre necessidade, demanda, oferta e produção de serviços de saúde na RIDE;
b) Estudos de custos, gastos e produção em saúde na SES-DF;
c) Desenvolvimento, incorporação e uso de tecnologias nos serviços de saúde.
2.3. Eixo 3: Doenças e Agravos.
a) Avaliação de implantação de ações de controle de doenças crônico-degenerativas: diabetes
mellitus e hipertensão arterial;
b) Avaliação de implantação de ações de controle de doenças infecciosas crônicas: tuberculose,
hanseníase e DST/AIDS;
c) Adesão de profissionais de saúde e de pacientes aos protocolos de atenção à saúde;
d) Avaliação dos determinantes operacionais do diagnóstico e do tratamento do
câncer de colo uterino;
e) Avaliação da capacidade diagnóstica e de tratamento dos serviços de saúde com prioridade
para infecções hospitalares, tabagismo, alcoolismo e transtorno mental;
f) Avaliação de modelos de intervenção inovadora e de eficácia de protocolos de atenção.
2.4. Eixo 4: Cuidados de Saúde de Grupos Populacionais Especificados.
a) Depressão em grupos específicos (idosos, adolescentes e trabalhadores da educação e da saúde);
b) Estudos de risco e vulnerabilidade para violência, uso de drogas lícitas e ilícitas em estudantes
da rede de ensino do DF;
c) Estudos sobre atenção e apoio a profissionais e cuidadores de pessoas com necessidades
especiais, particularmente idosos;
d) Gravidez na adolescência;
e) Estudos de risco, vulnerabilidade e possíveis intervenções de saúde junto aos trabalhadores
de saúde e educação;
f) Estudos de risco, vulnerabilidade e possíveis intervenções junto a grupos tradicionalmente excluídos;
g) Estudos sobre absenteísmo de trabalhadores da saúde e da educação.
2.5. Eixo 5: Promoção da Saúde.
a) Identificação de fatores de risco para doenças e agravos não infecciosos;
b) Avaliação de estratégias para redução dos fatores de risco para doenças não transmissíveis
(alimentação saudável, atividade física e prevenção e tratamento do tabagismo);
c) Estudos da influência dos fatores sociais e ambientais em grupos vulneráveis específicos
(binômio mãe-filho, escolar, adolescentes, idosos e outros);
d) Estudos sobre intervenções para redução do tabagismo, AIDS, drogas ilícitas e lícitas, incluindo
medicamentos, em grupos específicos (idosos, adolescentes e trabalhadores da educação e da
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saúde), acidentes, violência e para promoção da saúde bucal;
e) Identificação de indicadores de qualidade de vida.
2.6. Eixo 6: Meio Ambiente e Vigilância em Saúde.
a) Estudos sobre ocupação urbana, alterações no meio ambiente e o seu impacto na saúde;
b) Caracterização da receptividade para algumas doenças transmissíveis no DF, incluindo dengue,
hantavirose, febre amarela, leishmanioses e malária;
c) Estudos sobre sociedade e violência, acidentes de trânsito e outras causas externas de
mortalidade no DF;
d) Estudos sobre biologia, comportamento, susceptibilidade e controle de vetores de doenças;
e) Avaliação de cobertura e qualidade dos sistemas de informação.
3. PÚBLICO ALVO: Pesquisadores ou grupos de pesquisadores pertencentes ao quadro permanente de pessoal ativo ou inativo da SES-DF ou entidades vinculadas, podendo incluir parceria
com outras instituições públicas ou privadas.
4. DEFINIÇÕES BÁSICAS:
4.1. COORDENADOR: pesquisador principal, com doutorado ou mestrado, cadastrado
na Plataforma Lattes do CNPq, com comprovada capacidade em condução de pesquisa
por publicação em periódicos indexados; pertencente ao quadro permanente de pessoal
ativo ou inativo da SES-DF ou entidade vinculada, e responsável pela apresentação
da proposta.
4.2. INSTITUIÇÕES EXECUTORAS: SES-DF e/ou entidades vinculadas.
5. CRONOGRAMA:
5.1. Período de inscrição: 15/09 a 19/09/14
5.2. Etapa I – Habilitação: 22/09 a 23/09/14
5.3. Etapa II – Análise do Comitê de Avaliação: 24/09 a 26/09/14
5.5. Divulgação do resultado preliminar: 29/09/14
5.6. Prazo para recurso: 30/09/14 e 1º/10/14
5.7. Resultado dos recursos: até 06/10/14
5.8. Homologação do resultado final: previsto para 08/10/14
5.9. Prazo de entrega da documentação para a feitura do termo de outorga: até 15/10/14
6. DOS RECURSOS FINANCEIROS:
6.1. Para o presente edital serão aplicados recursos da FEPECS, no valor total de R$ 221.000,00
(duzentos e vinte e um mil reais) oriundos do GDF, conforme orçamento FEPECS/2012, Programa
0350 – Educação e Pesquisa em Saúde – Projeto 2175: Fomento à Pesquisa em Saúde (Fundo),
atividades de auxílio financeiro a pesquisadores.
6.2. O valor máximo concedido por projeto será de 70.000,00 (setenta mil reais).
7. ITENS FINANCIÁVEIS:
Serão financiados itens referentes a capital e custeio, compreendendo:
7.1. Custeio:
a) material de consumo, componentes e/ou peças de reposição de equipamentos, software,
combustível (apenas quando destinado ao desenvolvimento do projeto, ou seja, pesquisas de
campo), passagens (aéreas e terrestres) e diárias (limitado a R$ 180,00 por pessoa/pernoite) para
o desenvolvimento do projeto.
b) Pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e serviços de terceiros, pessoa
física, de caráter eventual, essencial ao desenvolvimento do projeto. Assim, a mão-de-obra empregada na execução do projeto não terá vínculo de qualquer natureza com a FEPECS ou com
a SES-DF, não podendo destas, demandar quaisquer Pagamentos, permanecendo na exclusiva
responsabilidade do Coordenador do projeto;
c) pessoa jurídica – despesas acessórias, especialmente as de importação e as de instalações
necessárias ao adequado funcionamento dos equipamentos adquiridos.
7.2. Capital:
a) equipamentos e material permanente;
b) material bibliográfico.
8. ITENS NÃO FINANCIÁVEIS:
8.1. Realização de despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
8.2. Pagamento de taxas bancárias, de multas, juros ou qualquer encargo decorrente de Pagamento fora do prazo;
8.3. Realização de despesa com publicidade ou que caracterize promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, ou de entidades de ensino privado, salvo as de caráter educativo,
informativo ou de orientação social;
8.4. Remuneração do coordenador e demais pesquisadores envolvidos no projeto e Pagamento
de salários ou complementação salarial de pessoal técnico e administrativo ou quaisquer outras
vantagens para pessoal do órgão ou de instituições públicas (federal, estadual e municipal);
8.5. Aquisição e aluguel de imóvel;
8.6. Aquisição de veículos automotores, peças e acessórios;
8.7. Aquisição de mobiliário;
8.8. Pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública, ou empregado de empresa
pública ou de sociedade de economia mista, por serviços de consultoria ou assistência técnica;
8.9. Despesas de obras civis, energia elétrica, água e telefone (que são entendidas como despesas
de contrapartida obrigatória da instituição e das colaboradoras);
8.10. Bolsas de pesquisa
8.11. Passagens, diárias e inscrição para participação em eventos técnico-científicos;
8.12. Qualquer tipo de despesa que caracterize a Realização de evento técnico-científico.
8.13. Serviços de revisão e de tradução de textos que não sejam para fins de publicação científica
relacionadas ao projeto de pesquisa.
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9. APRESENTAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1. O Coordenador deverá, no local e prazo determinado no item 5 deste Edital, apresentar a
proposta na versão impressa, acompanhada dos documentos listados no item 9.3 deste Edital.
9.2. Local para entrega das propostas: CPEq/ESCS/FEPECS situada no SMHN – Quadra 501
– Bloco A – Asa Norte – Brasília /DF, CEP 70.710-904.
9.2.1. Os documentos deverão ser entregues dentro de envelope. Na capa do envelope deverá
constar o nome do coordenador, nome do projeto e número total das folhas contidas neste invólucro. Todas as folhas deverão estar devidamente numeradas.
9.2.1.1. O proponente receberá um recibo, no qual constará o número de folhas registrado no
envelope pelo proponente.
9.2.1.2 O servidor que receber a documentação fará somente a conferência do número de folhas
contidos no envelope, sem fazer nenhum juízo de valor em relação à adequação da documentação
às regras do edital.
9.2.1.3 Os documentos entregues na inscrição são de inteira responsabilidade do proponente.
9.3. Documentos exigidos para composição da proposta:
9.3.1. Formulário de inscrição, disponibilizado na página da ESCS (www.escs.edu.br) preenchido
de forma clara e concisa, caracterizado como pesquisa científica, tecnológica ou de inovação e
devidamente assinado.
9.3.2. Planilha de orçamento, disponibilizada na página da ESCS (www.escs.edu.br) preenchida
de forma clara e concisa, contendo justificativa para cada item solicitado.
9.3.2.1. Para cada item de capital deverá ser apresentado um comprovante de estimativa de preço
anexado aos documentos da proposta.
9.3.2.2. Os itens de capital poderão ter o acréscimo de até 15% sobre o valor estimado visando
cobrir os custos de transporte (frete), instalação ou eventuais aumentos de preços.
9.3.3. Currículo Lattes/CNPq atualizado do Coordenador. Trazer comprovação da titulação e
das publicações em revistas indexadas.
9.3.3.1 A comprovação das publicações do proponente em revistas indexadas, terá caráter classificatório. Portanto, a não apresentação da comprovação das referidas publicações, não poderá
desclassificar o projeto.
9.3.4. Carta de anuência dos pesquisadores, estudantes e técnicos de sua participação no projeto
(o Coordenador do projeto deverá manter cópia da carta de anuência sob sua guarda).
9.3.5. Cópias de RG, CPF e comprovante de residência do Coordenador da pesquisa.
9.3.6 Ser cadastrado no Diretório do Grupo de Pesquisa do CNPq.
9.3.7. Protocolo de submissão na plataforma Brasil que mostre status do projeto, ou comprovante
de aprovação do projeto, pelo Comitê de Ética em Pesquisa/FEPECS (se a pesquisa for desenvolvida na SES-DF, ou de outro comitê de ética que seja subordinado ao CONEP, caso não se
desenvolva nesta instituição), nos casos de pesquisa envolvendo seres humanos (ou declaração
desse Comitê informando que a pesquisa não envolve seres humanos); pelo IBRAM, na área
ambiental; pela CTNBio/MCT quando envolver a utilização de OGMs, genoma, entre outros.
9.3.7.1. Os comprovantes de aprovação nos respectivos órgãos deverão ser apresentados no prazo
estipulado no item 5.9 deste Edital, sob pena de desclassificação.
9.4. O Coordenador proponente não poderá:
a) apresentar mais de uma proposta neste Edital.
b) estar inadimplente com as obrigações assumidas perante a FEPECS
c) possuir dois projetos em andamento, fomentados pela FEPECS.
9.5. Não será permitida a inclusão e/ou substituição de documentos depois de efetivada a inscrição.
9.6. Os projetos a serem apoiadas pelo presente Edital deverão ter seu prazo máximo de execução
estabelecido em 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do Termo de
Outorga e Aceitação.
9.7. O prazo máximo de prorrogação dos projetos de pesquisa será de seis meses
10. ADMISSÃO, ANÁLISE e JULGAMENTO
10.1 A seleção das propostas submetidas a CPEq/ESCS, em atendimento a este Edital, será
realizada por intermédio de análises e avaliações, conforme as etapas que se seguem.
10.1.1. As propostas que não atenderem ao exigido no item 9 deste Edital serão desclassificadas
e desconsideradas para análise e julgamento de mérito e relevância.
10.2. Etapa II: Análise pelo Comitê de Avaliação - Julgamento - Esta etapa consistirá na análise
e julgamento pelo Comitê de Avaliação das propostas habilitadas (Etapa I), levando-se em consideração os seguintes critérios de julgamento:
CRITÉRIOS DE ANÁLISE E JULGAMENTO DE MÉRITO E
Nota
RELEVÂNCIA
(1-5)
(1)fraco (2)regular (3)bom (4)muito bom (5)excelente

Peso
(1-3)

A

Mérito científico do projeto (coerência conceitual dos
objetivos e metas, originalidade, adequação metodológica e viabilidade de execução)

3

B

Aplicabilidade do projeto na rede de serviços da
SES-DF.

2

C

Adequação do cronograma físico para alcance dos
objetivos propostos

1

D

Publicação do coordenador, nos últimos 3 anos, em
periódicos indexados (1 ponto por publicação), máximo de 5 pontos.

1

Média
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10.2.1. O Comitê de Avaliação será formado por 03 (três) profissionais indicados pela ESCS,
preferencialmente, integrantes da Coordenação de Pós-graduação e Extensão (CPEx), Coordenação de Pesquisa e Comunicação Científica (CPEq), Coordenação do Curso de Medicina (CCM)
ou Coordenação do Curso de Enfermagem (CCE).
10.2.2. Caso algum membro do Comitê de Avaliação faça parte da equipe de qualquer
proposta, ou tenha interesse próprio direto ou indireto, ele deverá ausentar-se durante a
análise da proposta.
10.2.3. Na análise das propostas, o Comitê de Avaliação poderá recomendar aprovação
ou não aprovação, devendo, no entanto, considerar a nota mínima de 14 (quatorze)
para aprovação.
10.2.4. A análise orçamentária será realizada pelo Comitê de Avaliação que poderá recomendar
aprovação sem corte orçamentário, aprovação com corte orçamentário ou não aprovação.
10.2.5. Nesta etapa também serão conferidas as publicações do coordenador.
10.3. Como critério de desempate será considerado a maior nota no item A dos critérios de análise
e julgamento constantes do item 10.2 deste Edital. Persistindo o empate será utilizada a maior
nota dos demais critérios na seguinte ordem: B, D e C. Por último, será utilizado o critério de
maior idade do coordenador.
10.4. As propostas aprovadas serão classificadas em ordem decrescente de pontuação.
10.5. Para as propostas aprovadas, o valor a ser financiado dependerá do valor solicitado, da
análise orçamentária e da disponibilidade orçamentária/FEPECS.
10.6. Homologado o resultado final, os projetos de pesquisa não selecionados ficarão disponíveis,
na CPEq, pelo período de 30 (trinta) dias, para retirada pelos coordenadores.
10.6.1. Após esse prazo, os projetos de pesquisa não retirados serão descartados juntamente
com todos os anexos.
11. RESULTADO DO JULGAMENTO
A relação dos projetos aprovados com recursos financeiros do presente Edital será divulgada nos
endereços eletrônicos http://www.escs.edu.br e http://www.fepecs.edu.br.
12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Caso o proponente tenha justificativa para contestar o resultado deste Edital, poderá apresentar
recurso dirigido à Diretoria Geral da ESCS, no prazo de 2 (dois) dias contados da data de divulgação do resultado preliminar.
13. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
O Resultado final será homologado pelo Diretor da ESCS, com posterior publicação no DODF
e divulgação nos endereços eletrônicos http://www.escs.edu.br e http://www.fepecs.edu.br.
14. FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE OUTORGA PARA OS PROJETOS APROVADOS
14.1. Após a divulgação dos resultados, os projetos aprovados serão apoiados com repasse de
recursos financeiros, em nome do Coordenador, com a aceitação da unidade executora do projeto de pesquisa (local de lotação do coordenador do projeto), mediante assinatura de Termo de
Outorga e Aceitação, onde as partes assumirão, fundamentalmente, os seguintes compromissos:
14.1.1. Coordenador do Projeto:
a) responsabilidade por todas as obrigações contratuais, permitindo que a FEPECS, a qualquer
tempo, possa confirmar a veracidade das informações prestadas;
b) fornecimento das informações solicitadas pela FEPECS, por intermédio da CPEq ou do
Comitê Permanente de Monitoramento de Projeto de Pesquisa, para o acompanhamento do
projeto aprovado;
c) Realização de despesas somente a partir da data da assinatura do Termo de Outorga e Aceitação
e dentro do prazo de vigência do mesmo;
d) utilização correta dos recursos em fiel atendimento ao regulamento da matéria;
e) prestação de contas composta de relatório técnico e relatório financeiro nos prazos pactuados;
f) atender a todas às convocações da CPEq relacionadas à execução do projeto de pesquisa.
14.1.2. FEPECS:
a) liberação dos recursos em uma parcela, segundo suas disponibilidades orçamentária
e financeira;
b) vistoria, quando necessário, ao local de Realização do projeto;
c) acompanhamento do desenvolvimento e avaliação dos resultados do projeto.
15. DOCUMENTAÇÃO PARA O TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO
15.1. O Coordenador proponente deverá apresentar, no prazo estipulado no item 5 deste Edital,
os seguintes documentos, necessários e indispensáveis à formalização do Termo de Outorga e
Aceitação, sob pena de arquivamento do processo:
a) orçamento com base no valor aprovado;
b) Termo de Concordância do dirigente (gerente ou diretor) da Unidade de Saúde onde será executado o projeto de pesquisa, para os casos que não necessitam de submissão ao Comitê de Ética.
c) Comprovação de aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa ou IBRAM, e/ou
CNTBio/MCT, conforme descrito no item 9.3.7 deste Edital.
16. REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO
16.1. A concessão do apoio financeiro será revogada por ocorrência, durante sua implementação,
de fato grave que o justifique, garantida a ampla defesa e o contraditório, sem prejuízo de outras
providências cabíveis.
16.2. Quando o projeto deixar de ser executado, por quaisquer motivos, os recursos financeiros liberados pelo Termo de Outorga e Aceitação deverão ser devolvidos à FEPECS,
em valores atualizados.
17. PUBLICAÇÕES
17.1. Toda publicação e divulgação resultante das atividades apoiadas pelo presente Edital
deverão citar, obrigatoriamente o seguinte texto: “Este projeto foi desenvolvido com o
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apoio financeiro da FEPECS”.
18. DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
18.1. O Coordenador do projeto deverá apresentar prestação de contas parcial a cada 6 (seis)
meses do recebimento do recurso financeiro e, final, no prazo de até 60 (sessenta) dias do término
da vigência do projeto, em conformidade com o Termo de Outorga e Aceitação e demais normas
da ESCS/FEPECS e do GDF, em especial a Instrução normativa nº 1, de 22 de dezembro de
2005, aprovada pela Portaria nº 18, de 22 de dezembro de 2005 da Corregedoria Geral do Distrito Federal – CGDF, o Manual de Prestação de Contas da FEPECS, aprovado pela Instrução/
FEPECS nº 15, de 11 de novembro de 2011, publicada no DODF de 22 de novembro de 2011, e
o art. 7º da Instrução/FEPECS nº 8, de 27 de julho de 2011, publicada no DODF de 1º de agosto
de 2011, constando de:
a) prestação de contas financeira;
b) relatório técnico-científico parcial ou final, com cópia dos trabalhos e resumos publicados ou
aceitos e outros produtos.
18.2. O Coordenador deverá manter em seu poder, à disposição dos órgãos de controle interno e
externo os comprovantes de despesas utilizados na prestação de contas pelo prazo de 5 (cinco)
anos, contados da apreciação da prestação ou da tomada de contas.
18.3. A FEPECS reserva-se o direito de, durante a execução do projeto, promover visitas
técnicas ou solicitar informações adicionais, visando a aperfeiçoar o sistema de Avaliação e
Acompanhamento.
19. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
19.1 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, o proponente que não o fizer em
até dois dias antes da data de recebimento das propostas. Ademais, não terá efeito de recurso à
impugnação feita por aquele que o tendo aceitado sem objeção, venha a apontar eventuais falhas
ou imperfeições posteriormente ao julgamento.
20. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL
20.1 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte,
seja por decisão unilateral da Escola Superior de Ciências da Saúde, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação
de qualquer natureza.
21. PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS
21.1. É de exclusiva responsabilidade de cada proponente adotar todas as providências que
envolvam permissões e autorizações especiais de caráter ético ou legal, necessárias para a execução do projeto, como por exemplo, concordância do Comitê de Ética no caso de experimentos
relacionados a seres humanos; do IBRAM na área ambiental; da CTNBio/MCT, quando tratar-se
de OGMs, genoma, entre outros.
22. DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1. Até a elaboração do T.O.A, toda e qualquer comunicação com a FEPECS deverá ser
protocolada;
22.2. Qualquer alteração relativa à execução do projeto deverá ser solicitada, pelo Coordenador,
a FEPECS, por intermédio do Comitê de Monitoramento de Projetos de Pesquisa, acompanhada
da devida justificativa, que só poderá ser efetivada após autorização por escrito;
22.3. As informações geradas com a implementação dos projetos selecionados e disponibilizadas
na base de dados da SES-DF serão de domínio público;
22.4. Os materiais permanentes adquiridos em razão do projeto serão alocados na unidade de
execução do projeto sob a responsabilidade, manutenção e guarda do Coordenador, o qual deverá assinar Termo de Depósito junto a FEPECS. Ao término da pesquisa os bens patrimoniais
adquiridos com apoio financeiro da FEPECS a projetos de pesquisa integrarão o seu patrimônio,
conforme as normas vigentes da FEPECS;
23. CLÁUSULA DE RESERVA
23.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Geral da ESCS e pela Diretoria Executiva
da FEPECS, no âmbito de suas competências.
24. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
24.1 Coordenação de Pesquisa e Comunicação Científica CPEq/ESCS/FEPECS Contatos: 34252849 ou 33254964.
MARIA DILMA ALVES TEODORO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE REABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2014.
Encontra-se a disposição dos interessados, no site www.comprasnet.gov.br o NOVO Edital:
Pregão Eletrônico 32/2014. Processo: 055.001.958/2014. UASG: 926142. Tipo: Menor preço
por Item. Objeto: Aquisição de coletes balísticos de nível III-A e capas táticas de coletes
balísticos para os servidores do Detran/DF envolvidos em atividades de policiamento e
fiscalização de trânsito, conforme especificações, condições e quantitativos estabelecidos
nos Termos de Referência constantes dos Anexos I e Ia do Edital. Nova data de Abertura: 19
de setembro de 2014 às 10h. Valor global: R$ 735.603,31. Dotação Orçamentária: 237/437
06 181 6215 2541 0002 339030/449052. Prazo de entrega: 60 dias corridos. As empresas
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e ou representantes que adquirirem o edital obrigam-se a acompanhar o Diário Oficial da
União sobre possíveis alterações. Mais informações na Gerência de Licitação – tel. (61)
3905-2030 ou fax (61) 3905-2016.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2014.
MARGARIDA MARIA VITORIANO PINHEIRO
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 113.011.792/2014. Interessado: BANCO DE BRASÍLIA S/A. Assunto: Emissão
de nota de empenho no valor de R$ 1.246,75 (um mil, duzentos e quarenta e seis reais
e setenta e cinco centavos). Objeto do Processo: Despesa com o pagamento de Seguro
Obrigatório (DPVAT) dos exercícios 2012, 2013 e 2014. O Diretor Geral do DER/DF à
vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25 “caput” da
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma
legal a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 79, Inciso X do
Regimento aprovado pelo Decreto nº 25.735, de 06 de abril de 2005, a emissão de nota
de empenho no valor acima discriminado, em favor de BANCO DE BRASÍLIA S/A. Em,
05 de setembro de 2014. Fauzi Nacfur Júnior - Diretor Geral.
Processo: 113.009540/2013. Interessado: IBRAM. Assunto: Emissão de nota de empenho no
valor de R$ 15.586,51 (quinze mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e um centavos).
Objeto do Processo: Pagamento do Auto de Infração 2179/2012-IBRAM. O Diretor Geral
do DER/DF, à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25,
caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo
diploma legal a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 79, Inciso
X do Regimento aprovado pelo Decreto nº 25.735, de 06 de abril de 2005, a emissão de
nota de empenho conforme o valor acima discriminado, em favor de IBRAM - INSTITUTO
DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL. Em, 08
de setembro de 2014. Fauzi Nacfur Júnior - Diretor Geral.
RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2014.
O Pregoeiro torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº
043/2014, do Tipo Menor Preço, para a aquisição de material permanente – Caminhões e
veículos, conforme especificado no anexo I do Edital. EMPRESA: LLEIDA MAQUINAS
E EQUIPAMENTOS LTDA - ME. - LOTE 1: Empilhadeira para remoção de veículos. Valor
arrematado pela empresa: R$ 81.930,00 (oitenta e um mil, novecentos e trinta reais). Valor
total da empresa: R$ 81.930,00 (oitenta e um mil, novecentos e trinta reais). EMPRESA:
DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA. LOTE 2: Caminhão para guincho para remoção de
ônibus, caminhões e carretas, demais especificações, conforme Edital. Valor arrematado pela
empresa: R$ 742.000,00 (setecentos e quarenta e dois mil reais). LOTE 03: Caminhão para
socorro e remoção de veículos para operação de trânsito, demais especificações conforme
Edital. Valor arrematado pela empresa: R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais).
LOTE 08: Caminhão para socorro e remoção de veículos - BPRV, demais especificações
conforme Edital. Valor arrematado pela empresa: R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta
mil reais). Valor total da empresa: R$ 1.622.000 (um milhão, seiscentos e vinte e dois mil
reais). EMPRESA: MAX COMERCIO E SERVICOS DE CAMINHOES LTDA. LOTE
06: Caminhão para transporte de cones e materiais de sinalização, demais especificações
conforme Edital. Valor arrematado pela empresa: R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco
mil reais). Valor total da empresa: R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais).
EMPRESA: MARDISA VEICULOS LTDA. LOTE 07: Caminhão para guincho para remoção de ônibus – BPRV, demais especificações conforme Edital. Valor arrematado pela
empresa: R$ 755.000,00 (setecentos e cinquenta cinco mil reais). Valor total da empresa:
R$ 755.000,00 (setecentos e cinquenta cinco mil reais). LOTE 04: Deserto. Maiores informações podem ser encontradas no sistema eletrônico, no site www.licitacões-e.com.br,
sob o número de pesquisa 545207.
Brasília/DF, 08 de setembro de 2014.
CAIO GUIMARÃES OLIVEIRA

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATOS DE CONTRATO
Processo: 097-000394/2009. Concedente: METRO-DF. Concessionária: BANCO DE BRASÍLIA S.A. - BRB. CNPJ: 00.000.208/0001-00. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de
Concessão de Uso de Imóvel Nº 01/2009. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de
Concessão de Uso de Imóvel nº 01/2009 por mais 60 (sessenta) meses. Vigência: De 18/08/2014
a 18/08/2019. Pela Contratante: Doremar José Barroso Hreisemnou, Luiz Gonzaga Rodrigues

PÁGINA 43

Lopes, Fernando Andrade Sollero, Alberto Castilho de Siqueira, Simone Miguel da Silveira.
Pela Contratada: Kátia do Carmo Peixoto Queiroz. Gestor do Contrato: a cargo do Chefe do
Departamento Administrativo.
Processo: 097.000057/2014. Contratante: METRO-DF. Contratada: INTELCAV CARTÕES
LTDA. CNPJ: 03.935.003/0001-05. Espécie: Contrato Nº. 014/2014. Objeto: Fornecimento
de Cartões Inteligentes sem contato (Smart Card Contactless), conforme descrito no Termo de
Referência – ANEXO I do Edital. Vigência: De 12 (doze) meses, contados de sua assinatura.
Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor: R$ 552.000,00 (quinhentos e cinqüenta e
dois mil reais). Dotação Orçamentária: Fonte 220, Natureza de Despesa 33.9030, Programa
de Trabalho 26.453.6216.2756.6136. Número da Nota de Empenho: 2014NE00695. Data de
Assinatura: 04/08/2014. Pela Contratante: Doremar José Barroso Hreisemnou, Luiz Gonzaga
Rodrigues Lopes, Fernando Andrade Sollero, Alberto Castilho de Siqueira, Simone Miguel da
Silveira. Pela Contratada: Álvaro Alberto Greenhalgh de Oliveira, Marco Antônio Dias Soares.
Gestor do Contrato: a cargo do Chefe do Departamento Comercial.
Processo: 097.000336/2014. Contratante: METRO-DF. Contratada: IPÊ PAISAGISMO, URBANISMO E COMÉRCIO – EIRELI – ME. CNPJ: 08.841.121/0001-78. Espécie: Contrato
Nº. 015/2014. Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de 3.000 m2 de
grama esmeralda, conforme descrito no Termo de Referência Anexo à Ata de Registro de Preços
do Pregão n.º 004/2014-ASCAL/PRES/NOVACAP. Vigência: De 12 (doze) meses, contados da
data de sua assinatura. Modalidade de licitação: Pregão. Valor: R$ 11.880,00 (onze mil oitocentos
e oitenta reais). Dotação Orçamentária: Fonte 220, Natureza de Despesa 33.90.30, Programa
de Trabalho 26.122.6010.8517.6137. Número da Nota de Empenho: 2014NE00723. Data de
Assinatura: 05/08/2014. Pela Contratante: Doremar José Barroso Hreisemnou, Luiz Gonzaga
Rodrigues Lopes, Fernando Andrade Sollero, Alberto Castilho de Siqueira, Simone Miguel da
Silveira. Pela Contratada: Reginaldo Ferreira da Silva. Gestor do Contrato: A cargo do Chefe
do Departamento Administrativo.
Processo: 097-001555/2012. Cedente: METRO-DF. Cessionária: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. Espécie: Segundo Termo Aditivo
ao Termo de Cessão de Uso N.º 003/2013. Objeto: Concessão de novo prazo de carência para
pagamento da taxa de ocupação, nos mesmos termos previstos no Parágrafo Quarto da Cláusula
Segunda do Termo de Cessão de Uso n.º 003/2013, com duração de 180 (cento e oitenta) dias.
Data de Assinatura: 13/08/2014. Pela Contratante: Doremar José Barroso Hreisemnou, Luiz
Gonzaga Rodrigues Lopes, Fernando Andrade Sollero, Alberto Castilho de Siqueira, Simone
Miguel da Silveira. Pela Contratada: Oto Silvério Guimarães Júnior, Valtrudes Pereira Franco.
Gestor do Contrato: A cargo do Chefe do Departamento Comercial – FCO, por parte da CEDENTE, e, por parte da CESSIONÁRIA, a cargo do Superintendente de Atendimento ao Público,
Sr. Carlos Antônio Ferreira.
Processo: 097.000983/2010. Contratante: METRO-DF. Contratada: SANTA EDWIGES TURISMO LTDA-ME. CNPJ: 09.215.207/0001-58. Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Contrato
Nº 018/2010. Objeto: A prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, com
previsão de cláusula resolutiva e com a consequente suplementação de recursos. Vigência: de
12/08/2014 a 12/08/2015. Modalidade de licitação: Pregão Presencial. Valor: R$ 364.188,46
(trezentos e sessenta e quatro mil cento e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos). Dotação
Orçamentária: Fonte de Recursos 220, Natureza da Despesa 33.90.33, Programa de Trabalho
26.122.6010.8517.6137. Número da Nota de Empenho: 2014NE00742. Data de Assinatura:
11/08/2014. Pela Contratante: Doremar José Barroso Hreisemnou, Luiz Gonzaga Rodrigues
Lopes, Fernando Andrade Sollero, Alberto Castilho de Siqueira, Simone Miguel da Silveira.
Pela Contratada: Gabriel Severo Pereira Gomes. Gestor do Contrato: a cargo do Chefe do Departamento Administrativo – ADM.
Processo: 097.000807/2012. Contratante: METRO-DF. Contratada: REDE NACIONAL DE
APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO – RENAPSI (CEPROS).
CNPJ: 37.381.902/001-25. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº. 007/2012. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 007/2012 por mais 24 (vinte e quatro)
meses, com redução de 24,40% (vinte e quatro inteiros e quarenta décimos por cento) sobre
seu valor inicial, e consequente suplementação orçamentária. Vigência: De 21/08/2014 a
21/08/2016. Modalidade de licitação: Pregão eletrônico. Valor: R$ 1.728.875,76 (um milhão
setecentos e vinte e oito mil oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos).
Dotação Orçamentária: Fonte de Recursos 220, Natureza da Despesa 33.90.39, Programa
de Trabalho 26.122.6010.8517.6137. Número da Nota de Empenho: 2014NE00765. Data de
Assinatura: 21/08/2014. Pela Contratante: Doremar José Barroso Hreisemnou, Luiz Gonzaga
Rodrigues Lopes, Fernando Andrade Sollero, Alberto Castilho de Siqueira, Simone Miguel
da Silveira. Pela Contratada: Valdinei Valério da Silva. Gestor do Contrato: A cargo do Chefe
do Departamento de Recursos Humanos do METRÔ-DF.
Processo: 097.000808/2009. Partícipes: METRO-DF e ASSOCIAÇÃO DOS METROVIÁRIOS
DO DISTRITO FEDERAL – ASMETRÔ-DF. CNPJ: 02.435.856/0001-15. Espécie: Primeiro
Termo Aditivo ao Convênio Nº. 001/2009. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Convênio n.º 001/2009 por mais 60 (sessenta) meses. Vigência: de 04/09/2014 a 04/09/2019. Data
de Assinatura: 26/08/2014. Pelo Metrô-DF: Doremar José Barroso Hreisemnou, Luiz Gonzaga
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Rodrigues Lopes, Fernando Andrade Sollero, Alberto Castilho de Siqueira, Simone Miguel
da Silveira. Pela ASMETRÔ-DF: Paulo Eduardo Medeiros de Moura. Gestor do Convênio:
Chefe do Departamento de Recursos Humanos.

Signatários: pela CODHAB/DF: Rafael Oliveira, na qualidade de Diretor Presidente, Pela
Evolução Engenharia Construção e Administração LTDA: Paulo Henrique Mazoni como
Diretor Presidente.

Processo: 0097-002140/2013. Permitente: METRO-DF. Permissionária: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. CNPJ: 34.028.316/0007-07. Espécie: Termo
de Permissão de Uso Nº. 003/2014. Objeto: A PERMISSÃO DE USO da loja n.º 04 da
Estação Galeria do METRÔ-DF, conforme documentação constante no Processo nº 0097002140/2013, com o objetivo de instalar Terminal de Autoatendimento de Entrega – TAES
dos CORREIOS. Vigência: De 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. Valor:
A PERMISSIONÁRIA deverá pagar, até o dia 20 de cada mês, o valor total de R$ 1.218,41
(mil duzentos e dezoito reais e quarenta e um centavos) a título de taxa devida pelo uso da
loja n.º 04 da Estação Galeria, conforme aprovado pela Diretoria Colegiada do METRÔ-DF em sua 865ª Reunião Ordinária, realizada em 18.04.2012, com as devidas atualizações
monetárias, e na qual se incluem as despesas calculadas pelo uso de água e condomínio, que
poderão ser eventualmente abatidas tão logo a PERMISSIONÁRIA comprove o pagamento
dessas despesas às empresas responsáveis pelo fornecimento, após regular autorização do
PERMITENTE. Data de Assinatura: 26/08/2014. Pela Permitente: Doremar José Barroso
Hreisemnou, Luiz Gonzaga Rodrigues Lopes, Fernando Andrade Sollero, Alberto Castilho
de Siqueira, Simone Miguel da Silveira. Pela Permissionária: Aurino da Silva Pereira,
Carlos Augusto Maciel dos Santos. Gestor do Contrato: A cargo do Chefe do Departamento
Comercial – FCO, por parte da PERMITENTE, e, por parte da PERMISSIONÁRIA, a cargo
do Chefe do Departamento Comercial - FCO.

EDITAL Nº 110 /2014.
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL- CODHAB/DF, no uso das atribuições legais,
considerando a Lei nº 3.877/06, de 26 de junho de 2006, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, e o Contrato de Concessão de Direito Real Resolúvel de imóvel
localizado no Riacho Fundo II, firmado entre a União, cedente a Associação Pró-morar do
Movimento Vida de Samambaia – AMMVS, cessionária, e o Governo do Distrito Federal,
interveniente, RESOLVE:
Tornar Pública lista com 85 (oitenta e cinco) candidatos HABILITADOS, para aquisição de
unidades habitacionais no Projeto Riacho Fundo II, 4ª Etapa.
A listagem completa, contendo o nome e o CPF do candidato habilitado está DISPONÍVEL
NO SÍTIO ELETRÔNICO, no endereço www.morarbem.df.gov.br., nos termos do Decreto
nº 33.965, de 29 de outubro de 2012.
Brasília/DF, 8 de setembro de 2014.
RAFAEL OLIVEIRA
Diretor Presidente

Processo: 097.001247/2013. Contratante: METRO-DF. Contratada: BANCO DE BRASÍLIA
S/A – BRB. CNPJ: 00.000.208/0001-00. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Nº.
013/2012. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato n.º 013/2012 por mais
24 (vinte e quatro) meses. Vigência: De 30/10/2014 a 30/10/2016. Data de Assinatura:
26/08/2014. Pela Contratante: Doremar José Barroso Hreisemnou, Luiz Gonzaga Rodrigues Lopes, Fernando Andrade Sollero, Alberto Castilho de Siqueira, Simone Miguel
da Silveira. Pela Contratada: Kátia do Carmo Peixoto de Queiroz. Gestor do Contrato:
a cargo do Chefe do Departamento Comercial.
Processo: 097-000.983/2008. Partícipes: METRO-DF e BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ:
00.000.000/00001-91. Espécie: Convênio Nº. 001/2014. Objeto: Convênio para troca de
informações e prestação de serviços atinentes ao Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público - PASEP. Vigência: De 60 (sessenta) meses. Data de Assinatura: 26/08/2014.
Pela Metrô-DF: Fernando Andrade Sollero, Alberto Castilho de Siqueira, Luiz Gonzaga
Rodrigues Lopes, Simone Miguel da Silveira. Pelo Banco do Brasil: André Jorge Corrêa
da Silva. Gestor do Contrato: Chefe da Divisão de Administração de Recursos Humanos.

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
E PROJETOS ESPECIAIS
COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS
AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2014.
A Coordenadoria de Integração das Ações Sociais, por intermédio da sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 13, de 24 de janeiro de 2014, publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal em 27 de janeiro de 2014, comunica que no Pregão nº 68/2014 sagrou-se vencedora:
no item 01 no valor total de R$ 18.138,72 (dezoito mil cento e trinta e oito reais e setenta e
dois centavos) a empresa BSB SOLUÇÕES COMÉRCIO DE PAPELARIA INFORMÁTICA
MOVEIS LTDA CNPJ 11.524.093/0001-70; e no item 0 no valor total de R$ 8.012,80 (oito
mil doze reais oitenta centavos) a empresa FIT – PEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CNPJ 72.704.299/0001-76. Valor total da licitação: R$ 26.151,52 (vinte e seis mil cento e
cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos). Processo: 427-000129/2014. UASG 926251
TAÍS DE OLIVEIRA ALMEIDA
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO,
REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 09/2014.
Processo: 392.044.425/2013 – Partes: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do
Distrito Federal/CODHAB e a empresa Evolução Engenharia Construção e Administração LTDA. Objeto: O presente termo objetiva o aditivo ao prazo de execução de serviços
de sondagem por 60 (sessenta) dias, a contar da data de término da obra, de 24/07/2014.
Assinatura: 22/07/2014. Data da publicação no DODF do Contrato original: 02/06/2014.

EDITAL Nº 111/2014.
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL- CODHAB/DF, no uso das atribuições legais,
em atendimento ao inciso III do § 1º do artigo 5º da Lei nº 3.877/06, de 26 de junho de 2006,
que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal e que reserva cota de 20% de
cada área destinada à habitação de interesse social, RESOLVE: INCLUIR no cadastro do
Programa Morar Bem e convocar com vistas à habilitação de 789 (setecentos e oitenta e nove)
famílias que se encontram em extrema miséria, catadores de resíduos sólidos, cuja demanda
foi apresentada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de
Renda – SEDEST e apreciada pela CODHAB à luz da Lei nº 3.877, de 16/06/2006. A lista
com os nomes das famílias está disponível no sítio da CODHAB no endereço www.codhab.
df.gov.br. Para comprovação de dados e formalização de processo com vistas à habilitação e
manifestação de interesse aos projetos em oferta pelo Programa Morar Bem, os candidatos
deverão solicitar atendimento por meio de agendamento pelo número 156 – opção 5 e na
data e horários agendados, apresentar a documentação completa constante no Anexo Único
– Relação de documentos e comparecer ao Núcleo de Atendimento ao Público da CODHAB,
situado no Setor Comercial Sul, Quadra 06, Lote 13/14, Bloco A, Brasília/DF, no período
entre o dia 10 de novembro e 19 de dezembro de 2014. Os candidatos deficientes ou que
tenham pessoas com deficiência na família deverão comparecer ao Posto de Atendimento
Avançado da CODHAB, localizado na Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e
Cidadania (SEJUS), no posto de atendimento da 114 Sul do Metrô, de segunda a sexta-feira,
das 8 às 17 horas, seguindo o mesmo período acima. O não comparecimento para apresentação/comprovação de dados no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias nesta CODHAB, após
o termino de comparecimento implicará em desistência voluntária do convocado, tornando
o respectivo cadastro inativo.
Brasília/DF, 8 de setembro de 2014.
RAFAEL OLIVEIRA
Diretor Presidente
EDITAL Nº 112 /2014.
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL- CODHAB/DF, no uso das atribuições legais, em atendimento ao inciso III do § 1º do artigo 5º da Lei nº 3.877/06, de 26 de junho
de 2006, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal e que reserva cota
de 20% de cada área destinada à habitação de interesse social, RESOLVE: INCLUIR
no cadastro do Programa Morar Bem e convocar com vistas à habilitação de 34 (trinta
e quatro) famílias que se encontram em extrema miséria, catadores de resíduos sólidos,
cuja demanda foi apresentada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda – SEDEST e apreciada pela CODHAB à luz da Lei nº 3.877, de
16/06/2006.A lista com os nomes das famílias está disponível no sítio da CODHAB no
endereço www.codhab.df.gov.br.
Para comprovação de dados e formalização de processo com vistas à habilitação e manifestação de interesse aos projetos em oferta pelo Programa Morar Bem, os candidatos deverão
solicitar atendimento por meio de agendamento pelo número 156 – opção 5 e na data e horários agendados, apresentar a documentação completa constante no Anexo Único – Relação
de documentos e comparecer ao Núcleo de Atendimento ao Público da CODHAB, situado
no Setor Comercial Sul, Quadra 06, Lote 13/14, Bloco A, Brasília/DF, no período entre o
dia 10 de novembro e 19 de dezembro de 2014.
Os candidatos deficientes ou que tenham pessoas com deficiência na família deverão comparecer ao Posto de Atendimento Avançado da CODHAB, localizado na Secretaria de Estado
de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUS), no posto de atendimento da 114 Sul
do Metrô, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, seguindo o mesmo período acima. O
não comparecimento para apresentação/comprovação de dados no prazo de 45 (quarenta e
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cinco) dias nesta CODHAB, após o termino de comparecimento implicará em desistência
voluntária do convocado, tornando o respectivo cadastro inativo.
Brasília/DF, 08 de setembro de 2014.
RAFAEL OLIVEIRA
Diretor Presidente
EDITAL Nº 113/2014.
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL- CODHAB/DF, no uso das atribuições legais, considerando a
Lei nº 3.877/06, de 26 de junho de 2006, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal,
RESOLVE: TORNAR PÚBLICA lista com 1.481 (hum mil quatrocentos e oitenta e um) candidatos
HABILITADOS, da classificação 2011/2012, visando a aquisição de unidades habitacionais por meio
do Programa Morar Bem pela RELAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDIVIDUAL - RII. A listagem completa,
contendo o nome e o CPF do candidato habilitado está DISPONÍVEL NO SÍTIO ELETRÔNICO,
no endereço www.morarbem.df.gov.br., nos termos do Decreto nº 33.965, de 29 de outubro de 2012.
Brasília/DF, 08 de setembro de 2014.
RAFAEL OLIVEIRA
Diretor Presidente
ERRATA
No Termo de Homologação e Adjudicação da Concorrência 01/2014 referente ao Processo nº 392.041.521/2013, publicado no DODF nº 185, de 05 de setembro de 2014. ONDE
SE LÊ: “... ADJUDICANDO o objeto licitado em favor da Construtora ARTEC, CNPJ nº
392.041.521/2013...”, LEIA-SE: “... ADJUDICANDO o objeto licitado em favor da Construtora ARTEC, CNPJ nº 00.086.165/0001-28...”.
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 05/2014.
O Presidente da Comissão Especial de Licitação da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal informa que em função do preço ter saído errado no bojo do
Edital, mas as planilhas corretas, comunica a reabertura do seguinte certame abaixo:
Processo:
392.010.398/2014
Modalidade/número: Concorrência nº 005/2014
Tipo:
Empreitada por preço global - Menor Preço
O objeto desta licitação é a contratação de empresa para a execução das
obras de infraestrutura de drenagem externa à poligonal do empreendimento
Paranoá Parque, incluindo as obras da Bacia de Dissipação até o lançamento
no Lago Paranoá, conforme os projetos técnicos, especificações, serviços e
Objeto:
orçamento, contidos nos Encartes II e III ao Anexo I – Projeto Básico, de
acordo com planta de situação contida no Encarte I ao Anexo I – Projeto
Básico, sob as condições aqui estabelecidas, em atendimento à Política
Habitacional do Governo do Distrito Federal conforme especificações e
demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e Anexos do Edital.
R$ 5.697.174,14 (cinco milhões, seiscentos e noventa e sete mil, cento
Valor estimado (R$):
e setenta e quatro reais e catorze centavos)
Dotação
Programa de Trabalho: 16.127.6208.1729.0001, Fonte: 407
Orçamentária:
Natureza da Despesa 44.90.51 – Obras e Instalações
PRAZO DE EXECUÇÃO dos serviços será de no máximo 06 (seis)
Prazo de execução:
meses, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço
PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL será de 12 (doze) meses,
contados a partir da publicação do extrato do contrato em Diário Oficial,
Prazo de Vigência:
podendo ser prorrogado, desde que atendido aos casos previstos no § 1º
e no § 2º do Artigo 57, da Lei no. 8.666/93
Data/hora de
10/10/2014 às 09:00h
abertura:
Contatos:
Fone: (61) 3214-1830
SCS Q. 06 Bl. A lotes 13 e 14 Ed. SEDHAB 5º andar sala de reunião da
Local de realização:
Presidência da CODHAB
Gratuitamente no sítio da CODHAB /DF www.codhab.df.gov.br na seRetirada do edital e
ção de licitações compras/serviços, ou em arquivo eletrônico (o licitante
anexos
devera trazer pen-drive ou CD para gravação do arquivo
Brasília/DF, 08 de setembro de 2014
MÁRCIA GUEDES DA CUNHA
Presidente

TERCEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE CITAÇÃO
Prazo: 20 dias
O Doutor JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública do
Distrito Federal, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele
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tiverem conhecimento, que por este Juízo tramita a ação RESCISÓRIA nº 2003.01.1.552770, proposta por CODHAB COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
DO DF, CNPJ 003598770001-73 contra os executados JORGE SILVA DE OLIVEIRA CPF
112903581-68, TEREZINHA ADERIVA DE OLIVEIRA CPF 073676897-11 e EDILSON
HUHN DE SOUZA CPF 393002421-72, que tem por objeto Termo de Compromisso de
Concessão de Uso em Caráter Precário, e que por este meio CITA a ré TEREZINHA ADERIVA DE OLIVEIRA, ora em lugar incerto e não sabido, para que tomem conhecimento da
presente ação, ficando desde já cientes que o prazo para contestar será de 15 (quinze) dias,
contados do término do prazo deste edital. Não havendo resposta à ação, presumir-se-ão
aceito pelo réu como verdadeiros, os fatos alegados pelo autor. Sede do Juízo: fórum Des.
Joaquim de Sousa Neto, SAM Lote M, 2º andar, sala 201 BRASÍLIA/DF. Eu Diretora de
Secretaria, o Subscrevo. Brasília/DF, 23 de abril de 2014.
CHRISTIANE FREITAS MACHADO
Diretora de Secretaria

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATOS DE OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS
Processo: 197.001.097/2010. Outorgado: BASA BRASÍLIA ALIMENTOS S/A, CNPJ:
01.029.206/0001-07. Objeto: Outorga de uso de água superficial captada no Ribeirão
São Gonçalo, com vazão máxima de 8,1 L/s (litros por segundo), pelo período máximo
de 13 h/dia (treze horas por dia), para atender à finalidade de irrigação (ponto 1) e com
vazão máxima de 7,9 L/s (litros por segundo), pelo período máximo de 12 h/dia (doze
horas por dia), para atender à finalidade de irrigação (ponto 2). Localização: Núcleo
Rural Tabatinga, Lote 25, Planaltina - DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 399 de 26 de agosto de 2014, assinado pelo Superintendente de Recursos
Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.
Processo: 197.001.353/2011. Outorgado: CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA,
CNPJ 37.138.013/0001-31. Objeto: renovar, com modificação, a outorga prévia de direito
de uso de recursos hídricos para lançamento de águas pluviais em 26 (vinte e seis)
pontos no ribeirão Taboca e no córrego Taboquinha, na bacia hidrográfica do rio São
Bartolomeu, referente ao parcelamento urbano do Condomínio Solar da Serra. Localização: Quadra I, Lote 15, Jardim Botânico/DF. Prazo: 02 (dois) anos. Ato de Outorga:
Despacho/SRH nº 418 de 08 de setembro de 2014, assinado pelo Superintendente de
Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 252/2014.
A Pregoeira comunica aos interessados que o pregão acima citado, Processo 411.000.045/2013,
cujo objeto é Registro de Preços de material de limpeza e produção de higiene (esponja,
estopa, luva, absorvente, barbeador, creme dental, escova dental e fio dental) conforme
especificações e condições constantes do Anexo I do edital encontra-se adiado “Sine Die”,
em atendimento a solicitação da Coordenação de Registro e Pesquisa de Preços - COREP
para alteração de seu Anexo I.
Brasília/DF, 08 de setembro de 2014.
ISABEL CRISTINA DA SILVA GUTHIER
AVISOS DOS RESULTADOS DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2014.
O Pregoeiro torna público o resultado de julgamento do Pregão epigrafado, cujo objeto foi
adjudicado às licitantes Art Stilo papelaria, livraria, comércio e informática Ltda - EPP,
no valor de R$ 72,52, Jose Apolinario da Silva Filho, no valor de R$ 1.602,80, HS Global
comércio e utilidades Ltda ME, no valor de R$ 1.944,00, AAZ Comercial Ltda-EPP, no
valor de R$ 163,20, DDPLUS Comércio de materiais e equipamentos Ltda, no valor
de 9.330,00, RL utilidades do lar Ltda, no valor de R$ 33.559,20 e Ponto do Artesao
Comercio e dist. Ltda, no valor de R$ 22.209,12. Mais informações no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento. Processo principal: 050.000.406/2013 – SSPDF e
processo apenso: 070.000.405/2014 – SEAGRI-DF.
Brasília/DF, 08 de setembro de 2014.
EVANDRO MARTINS MEDEIROS
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2014.
O Pregoeiro torna público o resultado de julgamento do Pregão epigrafado, cujo objeto foi
adjudicado à licitante Nova Siciliano Indústria e Comércio de Placas Metálicas Ltda - ME,
no valor de R$ 70.730,00. Mais informações no site: www.compras.df.gov.br/licitações/
andamento. Processo: 052.000.274/2014 - PCDF.
Brasília/DF, 08 de setembro de 2014.
EVANDRO MARTINS MEDEIROS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 218/2014.
A Pregoeira torna público o resultado de julgamento do Pregão epigrafado, cujo objeto
foi adjudicado à licitante Corr Plastik Industrial Ltda para os itens 01 e 02 no valor total
de R$ 110.062,50. Mais informações encontram-se disponíveis no Sistema E-Compras,
site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento. Processos: 070.000.123/2014 e
070.001.135/2014 - SEAGRI-DF.
Brasília/DF, 08 de setembro de 2014.
VALÉRIA MARIA DE ARAÚJO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 250/2014
A Pregoeira torna público o resultado de julgamento do Pregão epigrafado, cujo objeto
foi adjudicado à licitante Promega Biotecnologia do Brasil LTDA., no valor de R$
72.000,00. Demais informações no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.
Processo nº. 052.000.695/2012 - PCDF.
Brasília/DF, 08 de setembro de 2014.
CLAUDETE PEREIRA LIMA

SECRETARIA DE ESTADO
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2013.
Processo 410.000.695/2013 - PARTES: SEAP/DF x UNYLEYA EDITORA E CURSOS
S.A. OBJETO: Este Segundo Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência
contratual por 06 (seis) meses, com fundamento no inciso II artigo 57 da Lei nº 8.666/93
e suas alterações, e justificativas constantes nos autos. DA VIGÊNCIA: O presente Termo
tem sua vigência iniciada em 20/08/2014. DATA DA ASSINATURA: 18/08/2014. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Wilmar Lacerda, na qualidade de Secretário de Estado de
Administração Pública – SEAP; Pela Contratada: Rafael Mendes de Oliveira Castro.

SECRETARIA DE ESTADO CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 19/2014.
Processo: 290.000.113/2014 - Partes: SECTI/DF x INTERNATIONAL COURSES OF SANTIAGO DE COMPOSTELA UNIVERSITY. Objeto: Prestação de serviços de fornecimento
de curso em liderança empreendimento para estudantes brasileiros, bem como hospedagem e
alimentação aos participantes do Programa Brasília Sem Fronteiras. Valor: O valor total do
Contrato é de R$ 953.250,00 (novecentos e cinquenta e três mil e duzentos e cinquenta
reais) conforme Nota de Empenho 2014NE00224, emitida em 31/07/2014 sob evento
nº 400091, na modalidade Estimativo. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária:
40201; Programa de Trabalho: 04.122.6003.1765.0002; Natureza da Despesa: 33.90.39;
Fonte de Recursos: 100. Vigência: O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a
contar da data de sua assinatura. Data da Assinatura: 31/07/2014. Signatários: Pelo
Distrito Federal: Glauco Rojas Ivo, na qualidade de Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação; Pela Contratada: Lanzada Calatayud Álvarez – Diretora, Cursos
Internacionais da Universidade de Santiago de Compostela
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2010.
Processo: 290.000163/2010 - Partes: SECTI/DF x H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº
05/2010 por mais 12 meses a contar de 18/08/2014. Valor: O valor total do Termo Aditivo
é de R$ 120.960,00 (cento e vinte mil, novecentos e sessenta reais), conforme Nota de Empenho n.º 2013NE00049/2013, emitida em 12/03/2013, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativa, no valor de R$ 24.000,00 (noventa e quatro mil). Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 40101; Programa de Trabalho: 19.122.6001.8517.0016; Natureza
da Despesa: 3.3.90.39; Fonte de Recursos: 100. Vigência: O Termo Aditivo terá vigência de
18/08/2014 a 17/08/2015. Data da Assinatura: 15/08/2014. Signatários: Pelo Distrito Federal:
Glauco Rojas Ivo, na qualidade de Secretário de Estado de Ciência Tecnologia e Inovação;
Pela Contratada: Cláudio Fernandes da Silveira, na qualidade de Gerente da Filial Brasília.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2012
Processo: 290.000.051/2012 - Partes: SECTI/DF x FAP x NOVACAP. Objeto: Alterar a
condição da Fundação de Apoio à Pesquisa – FAP/DF de interveniente para partícipe, in-
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troduzir novas obrigações a cargo da Fundação na Cláusula Terceira, item 3.1.3, bem como
de rever o teor da Cláusula Sexta do Termo de Cooperação Técnica nº 02/2012-SECTI/
DF. Vigência: O Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de assinatura. Data da
Assinatura: 1º/08/2014. Signatários: Pelo Distrito Federal: Glauco Rojas Ivo, na qualidade
de Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação; Pela Contratada: Michelangelo
Giotto Santoro Trigueiro - Diretor Presidente, Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito
Federal, Nilson Martorelli – Diretor Presidente da Novacap, Daclimar Azevedo de Castro
– Diretor de Edificações da Novacap.

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATOS DE TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO
DE APOIO FINANCEIRO A EVENTOS
Processo: 193.000.831/2014. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro
a Evento nº 564/2014 – Edital nº 01/2014 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, GIULIANA DE
BRITO SOUSA como PESQUISADOR(A). OBJETO: Conceder apoio financeiro visando à
participação do pesquisador no 6º Congresso Luso-Brasileiro para o Planejamento Urbano
Regional, Integrado e Sustentável (PLURIS – 2014), no período de 24/09/2014 a 26/09/2014
em LISBOA/PORTUGAL. NOTA DE EMPENHO 2014NE01098, Data: 01/09/2014, Valor:
R$ 7.685,33 (sete mil seiscentos e oitenta e cinto reais e trinta e três centavos); Programa
de trabalho: 19572620540910015; Fonte: 100000000; Natureza de Despesa: 339020; VIGÊNCIA: a partir da data de sua assinatura até 60 (sessenta) dias após o término do evento.
DATA DA ASSINATURA: 05/09/2014; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: RICARDO
DE SOUSA FERREIRA, Diretor Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR(A):
GIULIANA DE BRITO SOUSA. Despesas de publicação: pela FAPDF.
Processo: 193.000.833/2014. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a Evento nº 566/2014 – Edital nº 01/2014 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a
Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, KARLA
CHRISTINA BATISTA DE FRANÇA como PESQUISADOR(A). OBJETO: Conceder apoio
financeiro visando à participação do pesquisador no 6º Congresso Luso-Brasileiro para o
Planejamento Urbano Regional, Integrado e Sustentável (PLURIS – 2014), no período de
24/09/2014 a 26/09/2014 em LISBOA/PORTUGAL. NOTA DE EMPENHO 2014NE01112,
Data: 03/09/2014, Valor: R$ 7.120,00(sete mil cento e vinte reais); Programa de trabalho:
19572620540910015; Fonte: 100000000; Natureza de Despesa: 339020; VIGÊNCIA: a
partir da data de sua assinatura até 60 (sessenta) dias após o término do evento. DATA DA
ASSINATURA: 05/09/2014; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: RICARDO DE SOUSA FERREIRA, Diretor Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR(A): KARLA
CHRISTINA BATISTA DE FRANÇA. Despesas de publicação: pela FAPDF.
Processo: 193.000.844/2014. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro
a Evento nº 567/2014 – Edital nº 01/2014 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a
Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, MARLY
SANTOS DA SILVA como PESQUISADOR(A). OBJETO: Conceder apoio financeiro
visando à participação do pesquisador no 6º Congresso Luso Brasileiro para o Planejamento Urbano – PLURIS 2014, no período de 24/09/2014 a 26/09/2014 em FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN – LISBOA/PORTUGUAL. NOTA DE EMPENHO
2014NE01101, Data: 01/09/2014, Valor: R$ 7.946,53 (sete mil novecentos e quarenta
e seis reais e cinqüenta e três centavos); Programa de trabalho: 19572620540910015;
Fonte: 100000000; Natureza de Despesa: 339020; VIGÊNCIA: a partir da data de sua
assinatura até 60 (sessenta) dias após o término do evento. DATA DA ASSINATURA:
05/09/2014; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: RICARDO DE SOUSA FERREIRA,
Diretor Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR(A): MARLY SANTOS DA
SILVA. Despesas de publicação: pela FAPDF.
Processo: 193.000.835/2014. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a
Evento nº 569/2014 – Edital nº 01/2014 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa
do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, RÔMULO JOSE DA
COSTA RIBEIRO como PESQUISADOR(A). OBJETO: Conceder apoio financeiro visando
à participação do pesquisador no 6º Congresso Luso Brasileiro para o Planejamento Urbano,
Regional, Integrado e Sustentável – PLURIS 2014, no período de 24/09/2014 a 26/09/2014
em – LISBOA/PORTUGUAL. NOTA DE EMPENHO 2014NE01102, Data: 01/09/2014,
Valor: R$ 8.104,50 (oito mil cento e quatro reais e cinqüenta centavos); Programa de trabalho: 19572620540910015; Fonte: 100000000; Natureza de Despesa: 339020; VIGÊNCIA:
a partir da data de sua assinatura até 60 (sessenta) dias após o término do evento. DATA DA
ASSINATURA: 05/09/2014; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: RICARDO DE SOUSA
FERREIRA, Diretor Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR(A): RÔMULO
JOSE DA COSTA RIBEIRO. Despesas de publicação: pela FAPDF.
Processo: 193.000.830/2014. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a
Evento nº 559/2014 – Edital nº 01/2014 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa
do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, ABIMAEL DE JESUS
BARROS COSTA como PESQUISADOR(A). OBJETO: Conceder apoio financeiro visando
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à participação do pesquisador no 6º Congresso Luso Brasileiro para o Planejamento Urbano,
Regional, Integrado e Sustentável (PLURIS2014), no período de 24/09/2014 a 26/09/2014
em LISBOA/PORTUGUAL. NOTA DE EMPENHO 2014NE01100, Data: 01/09/2014,
Valor: R$ 10.000,00 (dez mil reais); Programa de trabalho: 19572620540910015; Fonte:
100000000; Natureza de Despesa: 339020; VIGÊNCIA: a partir da data de sua assinatura
até 60 (sessenta) dias após o término do evento. DATA DA ASSINATURA: 05/09/2014;
SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: RICARDO DE SOUSA FERREIRA, Diretor Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR(A): ABIMAEL DE JESUS BARROS COSTA.
Despesas de publicação: pela FAPDF.
Processo: 193.000.832/2014. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro
a Evento nº 563/2014 – Edital nº 01/2014 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, FABRÍCIO
SANTOS DIAS ABREU como PESQUISADOR(A). OBJETO: Conceder apoio financeiro
visando à participação do pesquisador no II Seminário Internacional Corpo, Gênero e
Sexualidade, no período de 24/09/2014 a 26/09/2014 em JUIZ DE FORA – MINAS GERAIS/BRASIL. NOTA DE EMPENHO 2014NE01096, Data: 01/09/2014, Valor: 2.990,00
(dois mil novecentos e noventa reais); Programa de trabalho: 19572620540910015; Fonte:
100000000; Natureza de Despesa: 339020; VIGÊNCIA: a partir da data de sua assinatura
até 60 (sessenta) dias após o término do evento. DATA DA ASSINATURA: 08/09/2014;
SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: RICARDO DE SOUSA FERREIRA, Diretor Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR(A): FABRÍCIO SANTOS DIAS ABREU.
Despesas de publicação: pela FAPDF.
Processo: 193.000.837/2014. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a
Evento nº 560/2014 – Edital nº 01/2014 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa
do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, ARMANDO DE MENDONÇA MAROJA como PESQUISADOR(A). OBJETO: Conceder apoio financeiro visando
à participação do pesquisador no 6º Congresso Luso Brasileiro para o Planejamento Urbano,
Regional, Integrado e Sustentável (PLURIS2014), no período de 24/09/2014 a 26/09/2014
em LISBOA/PORTUGUAL. NOTA DE EMPENHO 2014NE01097, Data: 01/09/2014, Valor:
8.276,27 (oito mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos); Programa de trabalho: 19572620540910015; Fonte: 100000000; Natureza de Despesa: 339020; VIGÊNCIA:
a partir da data de sua assinatura até 60 (sessenta) dias após o término do evento. DATA DA
ASSINATURA: 08/09/2014; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: RICARDO DE SOUSA
FERREIRA, Diretor Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR(A): ARMANDO
DE MENDONÇA MAROJA. Despesas de publicação: pela FAPDF.
Processo: 193.000.838/2014. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro
a Evento nº 558/2014 – Edital nº 01/2014 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, CESAR KOPPE
GRISOLIA como PESQUISADOR(A). OBJETO: Conceder apoio financeiro visando à
participação do pesquisador no XIII Congresso Brasileiro de Ecotoxicologia, no período
de 23/09/2014 a 26/09/2014 em GUARAPARI/ESPIRITO SANTO/BRASIL. NOTA DE
EMPENHO 2014NE01095, Data: 01/09/2014, Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais); Programa
de trabalho: 19572620540910015; Fonte: 100000000; Natureza de Despesa: 339020; VIGÊNCIA: a partir da data de sua assinatura até 60 (sessenta) dias após o término do evento.
DATA DA ASSINATURA: 08/09/2014; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: RICARDO
DE SOUSA FERREIRA, Diretor Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR(A):
CESAR KOPPE GRISOLIA. Despesas de publicação: pela FAPDF.

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER
EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2014, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 05/2002.
Processo: 0419.000.045/2014. Partes: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO
DISTRITO FEDERAL X FUNDAÇÃO NACINAL DE AMPARO AO PRESO – FUNAP/
DF. Objeto: O presente contrato tem como objeto a contratação da Fundação de Amparo ao
Trabalhador Preso – FUNAP, para a prestação de serviço de mão de obra, a serem executados por até 5 (cinco) sentenciados, na Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal.
O presente Contrato obedece aos termos do Projeto Básico de fls. 04/11, Parecer Jurídico
nº 312/2013 – PROCAD/PGDF e da Lei nº 8.666 de 21.06.93. Do valor: O valor total do
contrato é de R$ 81.188.40 (oitenta e um mil, cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos). A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária:
57.101; Programa de Trabalho: 04.421.6222.2426.8476; Natureza da Despesa: 33.91.39;
Fonte de Recursos: 100. O empenho inicial é de R$ 27.062,80 (vinte sete mil, sessenta e
dois reais e oitenta centavos), conforme Nota de Empenho nº 2014NE00816, emitida em
04/09/2014, por Dispensa de Licitação, na modalidade estimativo. Vigência: O contrato terá
vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura e sua prorrogação só será permitida
uma única vez, obedecendo o inciso II do artigo 57 da Lei 8.666/93. Data de assinatura:
05 de setembro de 2014. Signatários: pelo Distrito Federal Valesca Rodrigues LeÃo, na
qualidade de Secretária de Estado da Mulher; pela contratada representada por VERLUCIA
MOREIRA CAVALCANTE, na qualidade de Diretora Executiva da Secretaria de Estado de
Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal.
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RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 419.000.045/2014. Interessado: SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER. Assunto: Contratação de mão de obra de sentenciados - FUNAP. Ratifico, nos termos do artigo
24, inciso II, da Lei 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a dispensa de licitação em favor da
empresa FUNDANÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP, inscrita
sob o CNPJ/MF sob o CGC n.º 03.495108/0001-90, no valor de R$ 81.188,40 (oitenta e um
mil, cento e oito reais e quarenta centavos), referente à Nota de Empenho 2014NE00816,
para fazer face à despesa de contratação de empresa especializada na prestação de serviço
de mão de obra, a serem executados por até 05 (cinco) sentenciados, para atender a Secretaria de Estado da Mulher. Brasília/DF, 04 de setembro de 2014. Valesca Rodrigues Leão,
Secretária de Estado.

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA
EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PELO
DISTRITO FEDERAL Nº 030/2014, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 07/2002.
Processo: 0417.000.329/2014. Fundamento Legal: Obedece aos termos do Edital de Pregão
Eletrônico nº 0205/2014 – SULIC/SEPLAN; PARTES: O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado da Criança x FENIX MAD’ACO INDUSTRIA DE MOVEIS DE MADEIRA
E ACO LTDA - EPP. OBJETO: A aquisição de mobiliário (armário roupeiro e cama beliche),
conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante o Edital
de Pregão Eletrônico nº 0205/2014 – SULIC/SEPLAN (fls. 112/143), da Ata de Julgamento
(fl.234), e da Proposta (fls.195/196). VALOR: O valor total do Contrato é de R$ 55.995,00 (cinqüenta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais), e o empenho inicial é de R$ 55.995,00
(cinqüenta e cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais), conforme Nota de Empenho nº
2014NE00654, emitida em 21/08/2014, sob o evento nº 400091, na modalidade ordinário.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias: a) I – Unidade Orçamentária: 51101; II – Programa de Trabalho: 14243622342170001;
III – Natureza da Despesa: 449052; IV – Fonte de Recursos: 100000000. DA VIGÊNCIA: O
contrato terá vigência de 60 (sessenta) dias. DATA DE ASSINATURA: 05/09/2014. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ELIANE APARECIDA DA CRUZ, na qualidade de
Secretária de Estado da Criança do Distrito Federal em exercício. Pela CONTRATADA: ANA
CAROLINA NUCCI JULIANI DANTE, na qualidade de Sócia-Administradora.
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 417.001.166/2014. Interessado: BUCCIQLT INFORMÁTICA S/C LTDA - ME,
Assunto: INEXIGIBILIDADE do Processo licitatório. Ratifico, nos termos do artigo 26, da
Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em favor de: BUCCIQLT INFORMÁTICA S/C LTDA - ME, no valor de R$ 6.804,00 (seis mil oitocentos e
quatro reais), especificada na Nota de Empenho nº 2014NE00700, para fazer face às despesas
com a participação dos servidores DOUGLAS PEREIRA JÁCOME, matrícula 227.225-3
e RENATO DE BRITO DO NASCIMENTO, matrícula nº 227.886-3, da Secretaria da
Criança em curso aberto com o tema “CONTRA INTELIGÊNCIA”. A inexigibilidade foi
fundamentada no artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a
documentação constante no processo acima citado. Publique-se e devolva-se a Subsecretaria
de Administração Geral/SUAG /SECriança. Brasília/DF, 04 de setembro de 2014. Eliane
Aparecida da Cruz - Secretária de Estado.

SECRETARIA DE ESTADO
DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
RATIFICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 0421.000.068/2014. Interessado: Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos.
Assunto: Ratificação de Dispensa de Licitação. A Secretária de Estado de Assuntos Estratégicos
reconheceu a situação de Dispensa de Licitação conforme manifestação favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, por meio do Parecer nº 008/2014 AJL/SEAE. Tratam os autos de
aquisição de material de expediente necessários para a manutenção administrativa da Secretaria
de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal, em favor da empresa J2 Comércio
de Utilidades Ltda. - EPP, CNPJ/MF: 13.816.522/0001-08, no valor total de R$ 1.979,55
(Hum mil novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), com fundamento
legal no Inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Ato que ratifico em
05 de setembro de 2014, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
determino sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, para que adquira a necessária
eficácia. Brasília/DF, 05 de setembro de 2014. Joacinara de Souza Costa. Secretária de Estado.
Processo: 0421.000.068/2014. Interessado: Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos.
Assunto: Ratificação de Dispensa de Licitação. A Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos reconheceu a situação de Dispensa de Licitação conforme manifestação favorável
da Assessoria Jurídico-Legislativa, por meio do Parecer nº 008/2014 AJL/SEAE. Tratam os
autos de aquisição de material de expediente necessários para a manutenção administrativa
da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal, em favor da empresa
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Luiz Augusto Gimenez Quartin – Logos Papelaria, CNPJ/MF: 10.592.523/0001-28, no valor
total de R$ 1.186,78 (Hum mil cento e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), com
fundamento legal no Inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Ato que
ratifico em 05 de setembro de 2014, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993 e determino sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquira a necessária
eficácia. Brasília/DF, 05 de setembro de 2014. Joacinara de Souza Costa. Secretária de Estado
Processo: 0421.000.072/2014. Interessado: Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos. Assunto: Ratificação de Dispensa de Licitação. A Secretária de Estado de Assuntos Estratégicos
reconheceu a situação de Dispensa de Licitação conforme manifestação favorável da Assessoria
Jurídico-Legislativa, por meio do Parecer nº 009/2014 AJL/SEAE. Tratam os autos de aquisição
de material de expediente necessários para a manutenção administrativa da Secretaria de Estado
de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal, em favor da empresa J2 Comércio de Utilidades
Ltda.- EPP, CNPJ/MF: 13.816.522/0001-08, no valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais), com
fundamento legal no Inciso II, do artigo 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Ato que
ratifico em 05 de setembro de 2014, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993 e determino sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquira a necessária eficácia.
Brasília/DF, 05 de setembro de 2014. Joacinara de Souza Costa. Secretária de Estado.
Processo: 0421.000.072/2014. Interessado: Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos.
Assunto: Ratificação de Dispensa de Licitação. A Secretária de Estado de Assuntos Estratégicos reconheceu a situação de Dispensa de Licitação conforme manifestação favorável
da Assessoria Jurídico-Legislativa, por meio do Parecer nº 009/2014 AJL/SEAE. Tratam os
autos de aquisição de material de expediente necessários para a manutenção administrativa da
Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal, em favor da empresa Unitec
Informática Ltda. - ME, CNPJ/MF: 13.493.530/0001-60, no valor total de R$ 1.979,60 (um
mil novecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), com fundamento legal no Inciso
II, do artigo 24, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Ato que ratifico em 05 de setembro
de 2014, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e determino sua
publicação no Diário Oficial do DF, para que adquira a necessária eficácia. Brasília/DF, 05
de setembro de 2014. Joacinara de Souza Costa. Secretária de Estado.

SECRETARIA DE ESTADO
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
À vista das instruções contidas no processo 423.000.019/2014, e em cumprimento ao disposto no artigo 28 do Decreto nº 34.509/2013, A Secretaria de Estado de Proteção e Defesa
Civil do Distrito Federal informa para todos os fins sobre a Adesão da Ata de Registro de
Preços nº 010/2014-SULIC/SEPLAN, referente ao Pregão nº 29/2014-SULIC/SEPLAN,
no valor de R$ 506,40 (quinhentos e seis reais e quarenta centavos), em favor da empresa
EMBRAMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA – ME, portadora do CNPJ
17.846.708/0001-60, com base no Decreto nº 34.509/2013, para aquisição de 40 (quarenta)
garrafas térmicas em formato cilíndrico com capacidade de 500ml, conforme condições
e características contidas no edital da contratação original. Em 04 de setembro de 2014.
Cláudio Fernandes Barbosa - Subsecretário.

SECRETARIA DE ESTADO DE
REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04/2014,
DECORRENTE DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO.
Processo: 426.000.016/2014. Contrato: Nº 04/2014, decorrente de adesão à Ata de Registro
de Preços do Pregão Eletrônico nº 19/2013 do Ministério da Defesa Exército Brasileiro Estado Maior do Exército, processo administrativo 433/2013-SG4.2/EME – Estado-Maior do
Exército, firmado entre a Secretaria de Estado de Regularização de Condomínios do Distrito
Federal (Contratante) e a Empresa COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº
01.551.920/0001-60 (Contratada) em 08/09/2014. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para prestação e serviço de impressão de documentos, com fornecimento de equipamentos
multifuncionais para impressão e reprografia monocromática e policromática, novos, sem
uso, incluindo a manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças, componentes
e materiais disponibilizados na manutenção e gerenciamento eletrônico dos serviços desta
SERCOND. Valor total do Contrato: R$ 74.880,00 (setenta e quatro mil, oitocentos e oitenta
reais). Dotação Orçamentária: U.G 550101; Programa de Trabalho: 15.122.6004.8517.9740;
Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recurso: 100; Modalidade: Global; Nota de Empenho:
2014NE00139; Data da Assinatura: 08/09/2014; Prazo de Vigência: O presente Contrato terá
vigência de 08/09/2014 a 09/09/2015; Signatários: Pelo Distrito Federal: Ralcilene Santiago da
Frota, Secretária de Estado de Regularização de Condomínios e pelo Contratado: Edna Maria
Copatti, Representante da COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

Nº 187, terça-feira, 9 de setembro de 2014

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
Processo 020.003.692/2014. Interessado: HELDER DE ARAÚJO BARROS E OUTROS.
Assunto: PARTICIPAÇÃO CURSO.
A PROCURADORA-GERAL ADJUNTA DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da atribuição que lhe confere o artigo 5º, § 3º, combinado com o artigo 6º, inciso XXXV, da Lei
Complementar nº 395, de 31 de julho de 2001, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, RESOLVE: RATIFICAR a Inexigibilidade de Licitação nº 13/2014,
reconhecida pela Chefe da Unidade de Administração Geral da Procuradoria Geral do Distrito Federal, em substituição, Ana Cláudia Dias Machado Álvares da Silva, nos autos do
Processo Administrativo 020.003.692/2014, para a celebração de contrato com a Associação
dos Procuradores e Assessores Jurídicos do Estado da Paraíba, visando à participação de 24
(vinte e quatro) Procuradores do Distrito Federal no XL Congresso Nacional de Procuradores
de Estado e do Distrito Federal, no valor total de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). RESTITUIR os autos à Unidade de Administração Geral, para providências ulteriores. Brasília/
DF, 05 de setembro de 2014. Karla Aparecida de Souza Motta.

INEDITORIAIS
NORTE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF Nº 12.300.288/0001-07 - NIRE 53.30001164-8
Companhia de Capital Fechado
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da Norte Energia S.A. (“Companhia”) convocados para se
reunirem, em 18 de setembro de 2014, às 15 horas, em Assembleia Geral Extraordinária, na
sede da Companhia localizada na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial
Norte Quadra 4, nº 100, Centro Empresarial Varig Bloco B sala 1004, a fim de deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: (a) eleição de Conselheiros para o Conselho de Administração.
Encontra-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia a documentação
referente ao item da ordem do dia. 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 Assembleia. Brasília/DF, 08 de setembro de 2014. Valter Luiz Cardeal
de Souza, Presidente do Conselho de Administração.
DAR-1181/2014.

HARTMANN & SILVA PESCADOS LTDA
AVISO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA
Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a LICENÇA DE OPERAÇÃO nº 068/2014, para
atividade de (AGROINDÚSTRIA DE PESCADOS), no (QI 06, LOTES 70/72 – SETOR
INDUSTRIAL DE CEILÂNDIA/DF, CEP 72.265-060), processo nº (391.000.740/2014).
(HARTMANN & SILVA PESCADOS LTDA).
DAR-1182/2014.

ITATICO COMÉRCIO
DE ALIMENTOS LTDA.
AVISO DE RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal – Brasília Ambiental-IBRAM/DF, a Licença para Transporte de Óleo Diesel nº ONU
1202 Classe de risco: 3. Autorização Ambiental nº 67/2014, para atividade de transporte
de produtos perigosos, na CNN 01 Bloco G/H Ceilândia Centro – Brasília/DF. Processo
391.001.800/2013. Ephigênia Pereira Cesílio, sócia-proprietária.
DAR-1183/2014.

SEARA ALIMENTOS LTDA.
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/DF, a Licença Prévia para atividade de
construção de emissário para lançamento de efluentes, no Quadra 433 Área Especial S/N
Parte 1 Samambaia, Brasília -DF. Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. Roziane Resing Silveira, Procurador Legal.
DAR-1184/2014.

