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SEÇÃO III
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 001.000.189/2016; Favorecido: ELEVADORES OTIS LTDA; Valor: R$ 95.512,47
(Noventa e cinco mil e quinhentos e doze reais e quarenta e sete centavos); Objeto: Assinatura de Periódicos; Amparo Legal: Art. 25, da Lei n° 8.666/93; Autorização e Ratificação
da Despesa: Em 15/02/2016, pelo Ordenador de Despesa e Secretário Geral, Valério Neves
Campos.
FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E
SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATOS DE TERMO ADITIVO
Processo: 001-000413/2014. Segundo Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº
15/2014, firmado entre o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores
da Câmara Legislativa do Distrito Federal - FASCAL e a TALENTO ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA LTDA. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Termo de Credenciamento nº 15/2014 estabelecido entre o FASCAL e a CREDENCIADA. Vigência: de 15
de março de 2016 a 14 de março de 2017. Data da assinatura: 15 de fevereiro de 2016.
Legislação: art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993, com redação introduzida pela Lei nº 9.648/1998.
Partes: pelo FASCAL, Renan Bessoni Paz e pela Credenciada, Talita Batista Ferraz de
Castro.
Processo: 001-000733/2012. Quinto Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº
022/2012, firmado entre o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal - FASCAL e a MULTICLÍNICA DE
DIAGNÓSTICO SARA LTDA. Objeto: reajuste dos valores dos serviços prestados pela
CREDENCIADA. Vigência: a partir da publicação deste extrato de termo aditivo no Diário
Oficial do Distrito Federal. Data da assinatura: 15 de fevereiro de 2016. Legislação: art. 40,
XI, da Lei nº 8.666/1993, com redação introduzida pela Lei nº 8.883/1994. Partes: pelo
FASCAL, Renan Bessoni Paz pela Credenciada, Andréia Corrêa Pessôa Fernandes.

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL,
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL, convoca o servidor, familiares
ou representante legal do abaixo relacionado a comparecer na Coordenação de Gestão de
Pessoas, localizada no Edifício Anexo do Palácio do Buriti, 3º andar, sala 307, de segunda
a sexta-feira, no horário de 9h às 17h, dentro do prazo de 10 dias, a contar da data desta
publicação, para que receba instruções quanto ao seu processo de ressarcimento aos cofres
públicos do Governo do Distrito Federal, qual seja: CLÁUDIO ROBERTO HECKMANN,
matrícula 1.668.096-0, processo 002.000.007/2016.
HÉLIO ANTÔNIO DA FONSECA

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
CHAMADA RESEARCHER LINKS FAPDF/FAPEG/FAPESP 2015-16
(2ª CHAMADA)
RESULTADO FINAL
A DIRETORA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas no art. 14, do Decreto nº
27.958, de 16 de maio de 2007, o qual aprovou o Estatuto Social da FAPDF e com
fundamento no art. 13, do Regimento Interno, RESOLVE: TORNAR PÚBLICO as propostas
aprovadas, no âmbito do Distrito Federal, e homologadas pelo Conselho Diretor, resultante
da 2ª Chamada do Programa Researcher Links/Conselho Britânico/CONFAP/FAPDF. Propostas apresentadas na seguinte ordem: coordenadores, instituição e tema. Carlos Saito,
Universidade de Brasília - UnB, e Bronwen Whitney, University of Northumbria at Newcastle, "Climate and Landscape Change in the Pantanal: assessing environmental vulnerabilities
and future water security in Brazil's wetland wilderness"; José Luiz Franco, Universidade de
Brasília - UnB, e Trevor Jones, Cardiff University, "Environmental Governance for Sustainable Urban Transformation: exploring opportunities for knowledge exchange and comparative research on socio-environmental conflicts and their regulation"; Mathieu Turgeon,
Universidade de Brasília - UnB, e Philip Habel, University of Glasgow, "Pathways to Social
and Economic Welfare: considering affirmative action policies in Brazil".
IVONE REZENDE DINIZ
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EDITAL Nº 03/2016
SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS DE PESQUISA CIENTÍFICA,
TECNOLÓGICA E INOVAÇÃO - DEMANDA ESPONTÂNEA
A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL-FAPDF, vinculada à
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do Decreto nº 36.839, de 26 de outubro de
2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), de 27 de outubro de 2015,
TORNA PÚBLICO o presente Edital e convoca pesquisadores de instituições de pesquisa, de
ensino e de empresas a apresentarem propostas, para obtenção de financiamento aos projetos
de pesquisa, de acordo com o que estabelece a Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
Instrução Normativa da Corregedoria Geral do Distrito Federal (IN/CGDF) nº 01, de 22 de
dezembro de 2005 e suas alterações subsequentes, e o Manual de Prestações de Contas da
FAPDF, publicado no DODF nº 91 de 15 de maio de 2008.
1. OBJETO
Apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação, mediante o apoio financeiro a projetos, em todas as áreas do conhecimento.
2. PÚBLICO ALVO
Pesquisadores vinculados à Instituições Públicas ou Privadas de Ensino e Pesquisa, aos
Institutos e Centros de Pesquisa, Empresas de Base Tecnológica ou de Desenvolvimento,
públicos ou privados, doravante denominadas "instituição de execução do projeto.
3. DEFINIÇÕES BÁSICAS
3.1 COORDENADOR é o Pesquisador Principal, com doutorado, cadastrado na Plataforma
Lattes do CNPq, residente no DF ou na RIDE, com comprovada capacidade de liderança em
pesquisa; pertencente ao quadro permanente de uma das instituições participantes e responsável pela apresentação da proposta.
3.2 INSTITUIÇÃO EXECUTORA é a instituição ou empresa de pesquisa e desenvolvimento
ou de ensino e pesquisa, pública ou privada, sem fins lucrativos e sediada no Distrito
Federal.
3.3 EQUIPE TÉCNICA é o conjunto formado por pesquisadores, técnicos e estudantes.
4. CRONOGRAMA
Descrição das atividades
Lançamento do edital no SIGFAP e no sítio da FAPDF
Prazo para contestação do Edital
Período de submissão das propostas - SIGFAP
Divulgação do resultado parcial no SIGFAP, no sítio da FAPDF
e no DODF
Data para interposição de recurso quanto ao resultado
Divulgação do resultado final no SIGFAP, no sítio da FAPDF e
no DODF
Assinatura do Termo de Outorga e Aceitação (TOA)

Datas
17/02/2016
Até 22/02/2016
23/02/2016 a 07/04/2016
A partir de 08/07/2016
De 11/07/2016 a 15/07/2016
A partir de 01/08/2016
A partir de 05/09/2016

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1 Para o presente edital serão aplicados recursos do GDF, no valor total de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais), sendo 20% (vinte por cento) para despesas de capital
e 80% (oitenta por cento) despesas de custeio, oriundos do Programa de Trabalho
19.571.6207.6026.3134 - Execução das atividades de fomento ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a serem liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária e
financeira da FAPDF.
5.2 A critério do Conselho Diretor, havendo demanda qualificada superior à estimada e
disponibilidade orçamentária e financeira, a FAPDF poderá suplementar em até 30% o valor
inicial.
5.3 O valor máximo a ser financiado, por projeto, é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil
reais), seguindo as mesmas proporções do item 5.1.
5.4 As propostas devem estar inseridas nas faixas de valores abaixo especificadas:
5.4.1 Faixa A - Total do recurso R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Valor das propostas
até R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Somente poderão concorrer nesta faixa os pesquisadores
que obtiveram o título de doutor a partir de 2008 (inclusive), exceto os bolsistas de produtividade, CNPq nível 1 (PQ, DT).
5.4.2 Faixa B - Total do recurso R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Valor das propostas
até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Poderão concorrer nesta faixa os pesquisadores doutores, exceto os bolsistas de produtividade, CNPq nível 1 (PQ, DT).
5.4.3 Faixa C - Total do recurso R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Valor das
propostas até R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Poderão concorrer nesta faixa os
pesquisadores doutores incluindo os bolsistas de produtividade, CNPq nível 1 (PQ, DT).
5.4.4 Os valores previstos e não utilizados em qualquer das faixas serão distribuídos nas
outras faixas, conforme a demanda.
6. DOS ITENS FINANCIÁVEIS
Serão financiados itens referentes a capital e custeio (inclusive bolsas).
6.1 Capital
a) equipamentos;
b) material bibliográfico.
Os itens de capital adquiridos, serão alocados na instituição executora do projeto sob a
responsabilidade, manutenção e guarda do coordenador.
6.2 Custeio
Poderão ser financiados os seguintes itens:
a) bolsas de Iniciação Científica e de Apoio Técnico, que seguirão os valores estipulados
pelo CNPq. Os Bolsistas serão indicados pelo coordenador após a assinatura do Termo de
Outorga e Aceitação - TOA.
b) 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 (tabeladas conforme instrução nº 02, de 06 de janeiro de 2016)
somente para a equipe e exclusivamente para o desenvolvimento do projeto.
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c) pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e serviços de terceiros, pessoa
física ou jurídica, de caráter eventual, essencial ao desenvolvimento do projeto. Qualquer
pagamento a pessoa física deve ser realizado de acordo com manual de prestações de contas
da FAPDF, publicado no DODF nº 91 de 15 de maio de 2008. Assim, a mão-de-obra
empregada na execução do projeto não terá vínculo de qualquer natureza com a FAPDF e
desta não poderá demandar quaisquer pagamentos, permanecendo na exclusiva responsabilidade do Coordenador/Instituição de execução do projeto;
7. DOS ITENS NÃO FINANCIÁVEIS
7.1 Despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar;
7.2 Taxas bancárias, de multas, juros ou qualquer encargo decorrente de pagamento fora do
prazo;
7.3 Despesas com publicidade ou que caracterize promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social;
7.4 Remuneração de pesquisador, envolvido no projeto e pagamento de salários ou complementação salarial de pessoal técnico e administrativo ou quaisquer outras vantagens para
pessoal de órgão ou de instituições públicas (Federal, Estadual e Municipal);
7.5 Aquisição e aluguel de imóvel;
7.6 Aquisição de mobiliário;
7.7 Pagamentos, 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;
7.8 Despesas de obras civis, energia elétrica, água, telefone e correio. Estas são entendidas
como despesas de contrapartida obrigatória da instituição de execução do projeto e das
colaboradoras,
7.9 Passagens e diárias para participação em eventos técnico-científicos.
8. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS
8.1 O projeto apoiado pelo presente Edital deverá ser executado em até 36 meses, contados
a partir da data da liberação da 1ª parcela dos recursos.
8.2 Excepcionalmente, o prazo de execução poderá ser prorrogado, por no máximo 06 (seis)
meses, com justificativa do coordenador e aprovação da FAPDF.
8.3 A prorrogação, quando solicitada, deve ocorrer até 30 dias antes do término de vigência
do TOA.
9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
9.1 O coordenador/proponente do projeto deverá ser pessoa física, com título de doutor, com
vínculo celetista ou estatutário com a instituição executora e produção científica ou tecnológica relevante, na área específica do projeto de pesquisa;
9.2 O coordenador deverá enviar, exclusivamente, pelo Sistema de Informação e Gestão de
Projetos (SIGFAP), uma única proposta de projeto de pesquisa e em somente uma das faixas
de valores.
9.3 As solicitações deverão ser encaminhadas após o cadastro do coordenador e de toda
equipe executora da proposta no SIGFAP, disponível no sítio da FAPDF (www.fap.df.gov.br),
até 23h59min, horário de Brasília, da data limite de submissão das propostas, descrita no
cronograma.
9.4 O projeto deverá ser apresentado em arquivo anexo, no formato pdf, limitado a 20
páginas;
9.5 O projeto deve estar claramente caracterizado como pesquisa científica, tecnológica ou de
inovação e deve ser submetido respeitando as normas de clareza e concisão explicitando:
-Título e linha de pesquisa,
- Instituição executora,
- Coordenador,
- Resumo,
- Introdução com os principais objetivos e hipóteses que nortearão a pesquisa,
- Metodologia,
- Cronograma das fases de execução,
- Resultados esperados, Cronograma físico-financeiro,
- Equipe com função de cada membro (pesquisador, colaborador, estudante, técnico),
- Proposta orçamentária detalhada (em R$), especificando as diversas rubricas de despesas e
eventuais contrapartidas,
- Contrapartida institucional que deve ser, no mínimo, de 10% do valor solicitado. Na
contrapartida poderão ser incluídos equipamentos, salários e bolsas dos pesquisadores envolvidos, proporcionalmente, ao número de horas dedicado ao projeto, produtos e impactos
esperados e sua importância para o Distrito Federal.
9.6 O coordenador receberá, em sua área restrita do SIGFAP, confirmação do recebimento de
sua proposta pelo sistema, imediatamente após o envio.
9.7 Problemas de ordem técnica ligados ao SIGFAP devem ser resolvidos com antecedência
pelo telefone (61) 3462 8811. A FAPDF não se responsabiliza por inscrições não recebidas
por motivos de ordem técnica dos computadores, de conexão, ou congestionamento de linhas
de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados para
o SIGFAP.
9.8. Somente deverão ser incluídos na equipe do projeto pesquisadores, estudantes, técnicos
que tenham prestado anuência formal escrita quanto a sua participação no projeto, a qual
deve ser mantida sob a guarda do Coordenador do projeto, por cinco anos, podendo ser
solicitada pela FAPDF, em qualquer momento.
9.9. O coordenador não poderá ter mais que 2 (dois) projetos de pesquisa em vigência na
FAPDF.
9.10 O coordenador não poderá ter sido contemplado no Edital 03/2015-Demanda Espontânea/FAPDF
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10. DOS DOCUMENTOS
Os documentos pessoais deverão ser digitalizados, em formato pdf e anexados na área
restrita do pesquisador, quando do primeiro acesso ao sistema SIGFAP.
10.1 Cédula de Identidade (RG) ou Registro Nacional de Estrangeiros (RNE);
10.2 Cadastro de Pessoa Física (CPF);
10.3 Currículo cadastrado na plataforma Lattes;
10.4 Comprovante de residência no Distrito Federal ou cidades do entorno do DF (RIDE),
atualizado (máximo de seis meses) ou declaração de próprio punho na forma do Art.1º,
Parágrafo Único, da Lei 4.225 de 24 de outubro de 2008.
10.5 Declaração, devidamente datada e assinada, do representante legal da instituição executora, com especificação do vínculo institucional do coordenador e da disponibilidade da
infraestrutura necessária para o desenvolvimento do projeto de pesquisa.
10.6 O coordenador deverá anexar, via SIGFAP, a seguinte documentação necessária e
indispensável à contratação, no prazo de até 10 (dez) dias a contar da data da publicação do
resultado final no DODF e no sitio da FAPDF, sob pena do arquivamento do processo.
a) Certidão Negativa de Débitos da Secretaria de Fazenda do GDF (www.fazenda.df.gov.br),
dentro do prazo de validade.
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da
União (www.pgfn.fazenda.gov.br ou www.receita.fazenda.gov.br), conforme estabelecido no
artigo 29 da Lei 8666/93, dentro do prazo de validade, ou
c) Certidões Positivas com Efeito de Negativas.
d) Quadro de Usos e Fontes, com base no valor aprovado pela FAPDF e com o comprometimento da contrapartida.
11 DA ANÁLISE E JULGAMENTO
A seleção das propostas será realizada por análises e avaliações, em três etapas:
11.1 Etapa I - Habilitação, consiste na análise preliminar das propostas em atendimento às
exigências obrigatórias (itens 9 e 10) e outras determinações do presente Edital.
11.2 Etapa II - Análise e julgamento por consultores ad hoc das propostas habilitadas (Etapa
I).
11.3 Etapa III - Análise e classificação das propostas pela Comissão de Avaliação composta
por membros das Câmaras de Assessoramento Técnico-Científico da FAPDF. O resultado do
julgamento, dentro dos limites orçamentários estipulados pela FAPDF, será expresso da
seguinte forma:
a) aprovada sem cortes orçamentários,
b) aprovada com cortes orçamentários;
c) não recomendada.
OBS.: Os cortes no orçamento dos projetos não poderão ultrapassar 30% do valor solicitado
à FAPDF. Caso a Comissão de Avaliação sugira cortes superiores a este valor, o projeto será
automaticamente excluído da concorrência.
11.4 A Comissão de Avaliação, dentro dos critérios estabelecidos, utilizará um formulário
padrão para cada parecer das propostas. Para as propostas recomendadas, será definido o
valor a ser financiado pela FAPDF. Para propostas não recomendadas serão emitidos pareceres contendo as justificativas para a não recomendação. Todos os formulários serão
assinados pelos membros da Comissão.
11.5 As propostas serão aprovadas em ordem decrescente de prioridade. Serão considerados,
preferencialmente, os projetos cuja temática esteja relacionada ao desenvolvimento científico
e tecnológico do Distrito Federal.
11.6 Após a conclusão dos trabalhos de julgamento, a Ata da Reunião da Comissão será
redigida com a relação dos projetos aprovados conforme item 11.3.
11.7 Caso algum membro da Comissão faça parte da equipe de qualquer proposta, ou que
haja interesse próprio direto ou indireto, o mesmo deverá ausentar-se durante a análise da
proposta.
11.8 As propostas e os pareceres serão submetidos ao Conselho Diretor da FAPDF, para
decisão final e homologação do resultado.
12 DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO
São os seguintes os critérios para classificação das propostas quanto ao mérito técnicocientífico e sua adequação orçamentária:
Critério de análise e Julgamento
A Excelência da proposta quanto aos aspectos científicos, tecnológicos e de inovação, quanto ao mérito e originalidade do
projeto, do avanço esperado em relação ao estado da arte e da
efetividade da metodologia proposta.
B Qualidade e eficiência do gerenciamento proposto em termos
da qualificação do Coordenador e da experiência da equipe e
eventuais parcerias.
C Adequação da metodologia proposta, do cronograma de execução e do dimensionamento dos recursos solicitados ao projeto de pesquisa.
D Potencial de impacto dos resultados do ponto de vista técnicocientífico, de inovação, difusão, sócio-econômico e ambiental,
para o Distrito Federal.
E No caso de projetos de inovação: correlação do projeto com
demandas de empresas e relacionadas à criação ou melhoria
de produtos, processos ou serviços OU no caso de projetos
de pesquisa: avanço científico do projeto em relação à fronteira do conhecimento.

Peso
3

Nota
0 a 10,0

2

0 a 10,0

2

0 a 10,0

2

0 a 10,0

1

0 a 10,0

12.1 Para estipulação das notas poderá ser utilizada uma casa decimal.
12.2 A pontuação final de cada projeto será aferida pela média ponderada das notas atribuídas para cada item.
12.3 Em caso de empate, será privilegiado o projeto que apresente maior ação cooperativa
entre pesquisadores e instituições e inserção nos sistemas locais de inovação, seguidas das
notas no quesito A, B, C, nesta ordem.
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13 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
13.1 O resultado da seleção será divulgado no SIGFAP, no Diário Oficial do Distrito Federal
(DODF) e no sítio da FAPDF, disponível na Internet no endereço http://www.fap.df.gov.br.
13.2 Os motivos da não recomendação ou da desclassificação das propostas serão disponibilizados na área restrita do coordenador no SIGFAP, quando solicitado.
14 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
14.1 O proponente poderá contestar o resultado deste Edital, no prazo de 05 (cinco) dias
consecutivos, contados a partir da data de divulgação dos resultados no DODF, excetuandose o dia da publicação.
14.2 Os recursos deverão ser dirigidos ao Conselho Diretor, por escrito em duas vias,
assinados, e protocolados na FAPDF no endereço SBN, Quadra 02, Bloco C, 3º andar,
Edifício Phenícia.
14.3 As decisões finais dos recursos são terminativas, não cabendo pedido de reconsideração.
14.4 Não serão objeto de recurso, as propostas com documentação incompleta, ilegível ou
fora do prazo de validade.
15 DA CONTRATAÇÃO
15.1 A contratação da proposta aprovada dar-se-á por meio da assinatura do Termo de
Outorga e Aceitação (TOA), anexo a este edital, que será firmado na forma de apoio
individual em nome do Coordenador, mediante a aceitação formal da instituição executora,
onde as partes assumirão, fundamentalmente, os seguintes compromissos, além dos inseridos
no TOA:
a) responsabilidade por todas as obrigações contratuais, permitindo que a FAPDF, a qualquer
tempo, possa confirmar a veracidade das informações prestadas;
b) fornecimento das informações solicitadas pela FAPDF para o acompanhamento do projeto;
c) realização de despesas somente a partir da data da assinatura do TOA e dentro do prazo
de vigência do mesmo;
d) utilização correta dos recursos em fiel atendimento às normativas internas da FAPDF que
regulamentam a matéria;
e) apresentação da prestação de contas composta de relatório técnico e relatório financeiro
nos prazos pactuados;
f) responsabilidade solidária entre a Instituição executora do projeto e o coordenador por
eventuais danos causados à execução do projeto.
16 DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
a) poderá ser feita em uma ou duas parcelas, conforme a disponibilidade orçamentária e
financeira da FAPDF;
b) as condições de uso do apoio financeiro, os direitos e as obrigações dos participes, serão
em conformidade com o TOA, com as normas da FAPDF e, no que couber, com a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e com a Instrução Normativa da Corregedoria Geral do
Distrito Federal (IN/CGDF) nº 01, de 22 de dezembro de 2005;
c) o proponente contemplado deverá, após assinatura do TOA, e mediante autorização do
setor financeiro da FAPDF, abrir uma conta bancária específica no Banco de Brasília
(BRB).
17 DO CANCELAMENTO DA CONCESSÃO
A concessão do Apoio Financeiro será cancelada pelo Conselho Diretor da FAPDF, por
ocorrência, durante sua execução, de fato que viole os Princípios Constitucionais da Administração Pública, as cláusulas do TOA, os termos estabelecidos no presente Edital, sem
prejuízo de outras providências cabíveis.
18 DAS PUBLICAÇÕES
Toda publicação e materiais publicitários resultantes do projeto deverão citar, obrigatoriamente, o apoio e parceria da FAPDF. O não cumprimento do item garante à FAPDF o
direito unilateral de cancelamento dos benefícios concedidos, bem como a devolução integral
dos recursos liberados e inabilitará o coordenador ao recebimento de outros apoios pela
FAPDF.
19 DA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
19.1 A Prestação de Contas deverá ser realizada via SIGFAP observando a Instrução Normativa da Corregedoria Geral do Distrito Federal (IN/CGDF) nº 01, de 22 de dezembro de
2005, a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, bem como o Manual de Prestação de Contas e
seus anexos, disponíveis no SIGFAP.
19.2 O coordenador deverá apresentar a prestação de contas composta pelos Relatórios
Financeiro e Técnico, sendo a parcial após 18 meses do recebimento do recurso financeiro e
a final até 60 (sessenta) dias após o término da vigência do TOA.
19.3 O coordenador deverá apresentar tanto a prestação de contas financeira quanto o
relatório técnico em conformidade com o estabelecido neste Edital, cujos anexos deverão ser
preenchidos e enviados via SIGFAP.
19.3.1 Para o relatório técnico, utilizar os anexos - Relatório de Projeto de pesquisa e
Resumo do projeto, disponíveis no SIGFAP e anexar as cópias dos produtos publicados ou
aceitos.
19.3.2 Para a prestação de contas financeira utilizar os seguintes anexos:
a) Ofício de encaminhamento de prestação de contas gerado automaticamente pelo SIGFAP;
b) Relação dos pagamentos;
c) Declaração de diárias;
d) Encaminhamento de prestação de Contas;
e) Conciliação Bancária;
f) Extratos bancários, e comprovante de devolução de saldo não utilizado para a conta
FAPDF.
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19.3.3 Após o preenchimento e envio da Prestação de Contas via SIGFAP, o Coordenador
deverá protocolar a Prestação de Contas na FAPDF com os anexos, assinados, e na seguinte
ordem: ofício SIGFAP, Resumo do Projeto e o Relatório de Projeto de Pesquisa e os anexos
financeiros.
19.3.4 Todos os comprovantes de despesas deverão ser apresentados, quando da prestação de
contas, em cópia, organizados em ordem cronológica de acordo com o extrato bancário, e
fixados em papel formato A4, sendo apenas um documento por página.
19.3.5 A devolução do saldo não utilizado e o encerramento da conta deverá ocorrer até 30
dias após o término da vigência do TOA.
19.3.6 O coordenador deverá manter em seu poder os originais dos comprovantes de despesas utilizados na prestação de contas pelo prazo de cinco anos.
19.3.7 A FAPDF 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.
20 DAS PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS
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 envolvendo seres humanos; EIA/RIMA na área ambiental; autorização da
CTNBio/MCT em relação OGMs, genoma, entre outros. Os documentos comprobatórios das
permissões e autorizações especiais necessários à execução do projeto, deverão obrigatoriamente ser apresentados à FAPDF, quando solicitados.
21 DA CONTRAPARTIDA DO COORDENADOR
21.1 Os beneficiários do presente Edital se comprometem:
a) apresentar 2 (duas) palestras por ano nas escolas públicas do Distrito Federal ou do RIDE
sobre o tema do seu projeto de pesquisa, considerando a especificidade do público alvo. Para
tanto, o pesquisador deverá contatar a Assessoria de Comunicação desta Fundação com 30
dias de antecedência da data prevista da apresentação;
b) receber, pelo menos, uma vez por ano, estudantes das escolas públicas do DF para visitas
técnicas ao seu local de trabalho, com a finalidade de apresentar as atividades de pesquisa;
c) Para fins de divulgação científica, o coordenador se compromete a entregar 01 (um)
produto de informação e comunicação, em formato digital e interativo, conforme orientações
disponibilizadas pela Assessoria de Comunicação no sítio da FAPDF, referente à pesquisa,
tecnologia ou inovação fomentada.
21.2 O beneficiário do presente apoio torna-se, após a assinatura do Termo de Outorga,
automaticamente, consultor ad hoc dessa Fundação.
22 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
22.1 A comunicação com a FAPDF deverá ser feita exclusivamente pelo coordenador, via
SIGFAP.
22.2 A solicitação de alteração relativa à execução do projeto, de no máximo três vezes,
deverá ser feita pelo coordenador, acompanhada da devida justificativa, via SIGFAP, sendo
necessária a autorização da FAPDF antes de sua efetivação.
22.3 O proponente que se encontrar inadimplente com a FAPDF, com o Governo do Distrito
Federal ou com a União não estará apto ao recebimento dos recursos financeiros.
23 CLÁUSULA DE RESERVA
23.1 Casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor da FAPDF.
23.2 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em
parte, seja por decisão unilateral da FAPDF, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso implique direitos à indenização ou reclamação de qualquer
natureza.
24 AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O coordenador deverá observar, rigorosamente, os atos e comunicados divulgados no site da
FAPDF e no SIGFAP.
24.1 O presente Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação no DODF.
24.2 Na eventual hipótese da FAPDF vir a ser demandada judicialmente, a instituição a que
está vinculado o outorgado ressarcirá a FAPDF de todos e quaisquer despesas que, em
decorrência, vier a ser condenado a pagar, incluindo-se não só os valores judicialmente
fixados, mas também outros alusivos à formulação da defesa.
24.3 Havendo irregularidades neste instrumento entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-644.9060.
Brasília/DF, 12 de Fevereiro de 2016
IVONE REZENDE DINIZ
Diretora Presidente
ANEXO
TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A PROJETO N.o
XX/2016- Edital nº 03/2016.(Processo nº 193.000.XXX/2016)
A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL - FAPDF, Fundação
Pública, instituída pela Lei n° 347, de 04 de novembro de 1992, vinculada à Secretaria de
Estado de Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais, com sede no SBN Quadra 02, Bloco
C, 2º andar, Edifício Phenícia, Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob o n° 74.133.323/0001-90,
representada por sua Diretora-Presidente, IVONE REZENDE DINIZ, brasileira, portadora do
RG nº x.xxx.xxx XXX/XX e do CPF n.º xxx.xxx.xxx-xx, residente e domiciliada nesta
Capital, como OUTORGANTE e, do outro lado, XXXXXXXX, brasileiro(a), portador(a) da
C.I. n.º XXXXXXXX SSP/XX e do CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado(a) em XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Brasília -DF, como OUTORGADO(A) COORDENADOR(A) e a XXXX, Instituição XXX de ensino superior, , inscrita no CNPJ sob
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o nº XX.XX.XXX/000X-XX sediada em Brasília - DF, como OUTORGADA (INSTITUIÇÃO EXECUTORA), neste ato representada por seu Dirigente, XXXXX, brasileiro, portador
da C.I. n.º XXX.XXXX SSPDF e do CPF n.º XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado
em Brasília/DF, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Instrução
Normativa nº 01/2005-CGDF, de 21 de Dezembro de 2005, resolvem celebrar o presente
Termo, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PROCEDIMENTO
Este Termo de Outorga e Aceitação, doravante denominado de TOA, obedece ao disposto no
art. 116 da Lei n.o 8.666/93 e o Edital FAPDF n.o 03/2016, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal em XX de XXXX de 2016.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
O presente Termo tem por objeto conceder apoio financeiro, no montante previsto na
Cláusula Quarta, e estabelecer condições para o desenvolvimento das atividades inerentes ao
projeto de pesquisa científica, tecnológica e/ou de inovação, intitulado "XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX", conforme plano de trabalho apresentado e aprovado através de processo seletivo por meio do Edital citado na Cláusula Primeira deste
Termo, cujo pedido administrativo foi formalizado através do Processo nº
193.000.XXX/2016.
PARÁGRAFO ÚNICO: Os recursos financeiros previstos neste Termo limitam-se ao valor
constante na Cláusula Quarta, não se responsabilizando a OUTORGANTE pelo aporte de
quaisquer outros recursos em decorrência de modificação do projeto original, ou por fatos
supervenientes que necessitem de suplementação a qualquer título.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA OPERACIONALIZAÇÃO
3.1.- As etapas do Projeto serão desenvolvidas com observância do teor da proposta aprovada
no âmbito administrativo da FAPDF que passam a integrar este Termo, como se nele
transcrito estivessem.
3.2. - As ações e etapas do projeto estão discriminadas no Plano de Trabalho constante do
processo administrativo citado acima.
CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1. - A OUTORGANTE repassará ao(a) COORDENADOR(A), conforme orçamento aprovado, a quantia total de R$ XX.XX,XX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. XXXXXXX,
XXXXXXXXXXX), em uma ou mais parcelas, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira da OUTORGANTE.
4.2. - A liberação dos recursos deverá obedecer ao cronograma de desembolso constante no
plano de trabalho, conforme quadro adiante:
DESPESAS DE CAPITAL:
Valor:
Nota de Empenho:
Programa de Trabalho:
Natureza de Despesa
Fonte de Recursos:
Unidade Orçamentária:

19.571.XXXX.XXXX.XXXX
44.90.20
100
40201

DESPESAS DE CUSTEIO - BOLSA:
Valor:
Nota de Empenho:
Programa de Trabalho:
Natureza de Despesa
Fonte de Recursos:
Unidade Orçamentária:

19.571.XXXX.XXXX.XXXX
33.90.18
100
40201

CLÁUSULA QUINTA - DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
5.1 - Os recursos transferidos serão utilizados de acordo com as diretrizes contidas no
Edital nº. 03/2016 - FAPDF, e com observância da Instrução Normativa nº. 01/2005CGDF, e, no que couber, no Manual de Prestação de Contas da Fundação de Apoio à
Pesquisa do Distrito Federal, publicado no DODF nº 91, de 15/05/08, ficando vedado o
pagamento de despesas relativas a períodos anteriores e/ou posteriores à vigência deste
TOA.
5.2 - em face do contido no item 5.1, compromete-se o(a) COORDENADOR(A) a:
a) não creditar na conta bancária recursos de outras fontes, mesmo que destinados ao mesmo
projeto;
b) movimentar as contas por meio de cheques nominativos aos favorecidos, correspondendo
cada cheque emitido a um único pagamento ou por cartão de débito. Despesas miúdas de
pronto pagamento poderão ser feitas em espécie, mediante comprovante;
c) não introduzir alterações ou quaisquer modificações nas especificações do Projeto aprovado, salvo mediante autorização expressa da FAPDF;
d) assumir todas as obrigações legais decorrentes de contratações eventuais necessárias à
consecução do objeto, não tendo tais contratações qualquer vínculo com a FAPDF;
e) não transferir a terceiros as obrigações ora assumidas.
5.3 - Também não é permitido ao(à) COODENADOR(A):
a) a utilização dos recursos financeiros em finalidade diversa da estabelecida neste Termo;
b) aquisição e aluguéis de imóveis;
c) aquisição de veículos automotores, peças e acessórios;
d) pagamento de salários ou complementação salarial de pessoal técnico e administrativo
ou quaisquer outras vantagens para pessoal de instituições públicas (federal, estadual e
municipal);
e) pagamento de despesas de rotina, como contas de luz, água, telefone, correios reprografia e similares, entendidas despesas de contrapartida obrigatória da instituição de execução do projeto;
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f) pagamento, a qualquer título, a servidor da administração pública, ou empregado de
empresa pública ou de sociedade mista, por serviços de consultoria ou assistência técnica,
conforme determina a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito Federal nº 5.514 de
03/08/2015;
g) pagamento de taxas de administração ou gestão, a qualquer título, de acordo com a
Instrução Normativa 01/2005 CGDF.
h) as demais despesas deverão ser de responsabilidade do proponente/instituição de execução do projeto, a título de contrapartida;
i) para contratação ou aquisição de bens e serviços deverão ser observadas a legislação
vigente e as normas da FAPDF;
j) a FAPDF não responde pela suplementação de recursos para fazer frente a despesas
decorrentes de quaisquer fatores externos ao seu controle, como flutuação cambial.
5.4- O(A) COORDENADOR(A) deverá restituir o eventual saldo de recursos à OUTORGANTE, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras, no prazo
de 30 (trinta) dias da conclusão, extinção, denúncia ou rescisão do presente Termo e ainda,
quando solicitado pela FAPDF, em sua conta corrente nº 835.090-4, na Ag. n.º 100 (ag. JK)
do Banco 070 (BRB), situada no SCN Q. 01 Bloco "C" Módulo "B" Ed. Brasília Trade
Center - Asa Norte, informando o número do Processo a que se refere a devolução, no
formulário de depósito.
5.5- Na hipótese do descumprimento de quaisquer das cláusulas, itens ou condições, fica
facultado à FAPDF o bloqueio dos recursos existentes na conta específica aberta para o
desenvolvimento do projeto.
5.6- Obriga-se o(a) COORDENADOR(A) a restituir os valores transferidos, atualizados
monetariamente, na forma da legislação vigente, a partir da data do recebimento, nos
seguintes casos:
I) quando não for executado o objeto pactuado neste instrumento;
II) quando não forem apresentadas, no prazo regulamentar, a Prestação de Contas e o
Relatório Técnico Final;
III) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste TOA.
5.7 - É vedada a utilização de recursos de uma rubrica para outra, de custeio para capital
ou vice-versa.
5.8 - O remanejo de recursos dentro da mesma rubrica acima de 20% somente poderá ser
realizado mediante autorização prévia e formal da OUTORGANTE.
5.9 - A solicitação de alteração relativa à execução do projeto, de no máximo três vezes,
deverá ser feita pelo coordenador, acompanhada da devida justificativa, via SIGFAP, sendo
necessária a autorização da FAPDF antes de sua efetivação.
CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
6.1. - Ao COORDENADOR(A) compete a Prestação de Contas Final, que deverá estar em
conformidade com a Instrução Normativa da Corregedoria Geral do Distrito Federal
(IN/CGDF) nº 01, de 22 de dezembro de 2005, concomitante com o Manual de Prestação de
Contas da FAPDF e a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e deverá ser apresentada no prazo
de até 60 (sessenta) dias após o término da vigência deste Termo.
6.2. -Após 18 (dezoito) meses de execução do projeto, os Coordenadores deverão apresentar
a prestação de contas parcial.
6.3 - As Faturas, Recibos, Notas Fiscais e/ou quaisquer outros documentos comprobatórios
de despesas, deverão constar obrigatoriamente, o nome do(a) COORDENADOR(A).
6.4 - O relatório técnico deve conter detalhamento de todas as atividades desenvolvidas
durante a execução do projeto e o registro de todas as ocorrências que afetaram o seu
desenvolvimento;
6.5 - Após o término do projeto, a Prestação de Contas só será considerada completa, após
a aprovação do Relatório Técnico Final.
6.6 - Os bens de capital adquiridos, serão alocados na instituição executora do projeto sob a
responsabilidade, manutenção e guarda do coordenador. Após o término do projeto e aprovação da prestação de contas, estes serão doados à instituição executora, mediante assinatura
do Termo de doação.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES
7.1. - As partes se obrigam a cumprir o presente instrumento, obedecendo as responsabilidades descritas no Edital n° 03/2016 FAPDF, nas normas da FAPDF e na Instrução
Normativa n°. 01/2005, o constante no processo administrativo que originou este TOA, bem
como o Projeto proposto, que o integra.
7.2. - DA OUTORGANTE:
I) repassar ao (à) COORDENADOR(A), os recursos financeiros, necessários ao desenvolvimento do projeto, nos termos do Edital n° 03/2016 e de acordo com o cronograma
financeiro e orçamento detalhado, aprovados pela FAPDF, com eventuais ajustes;
II) exercer a atividade normativa, o controle e a fiscalização sobre a execução deste TOA;
III) analisar e julgar a Prestação de Contas;
IV) proceder o bloqueio do saldo existente na conta específica deste ajuste, no caso de
inadimplência total ou parcial das cláusulas do TOA ora firmado;
V) efetuar o recolhimento de possível saldo existente na conta específica citada no inciso
anterior, a partir do término do prazo de apresentação da Prestação de Contas e do Relatório Técnico;
VI) instaurar e processar Tomada de Contas Especial, no caso de constatação de qualquer
irregularidade ou descumprimento das Cláusulas deste TOA.
7.3 - DO(A) COORDENADOR(A):
I) realizar despesas somente a partir da data da assinatura do TOA e dentro do prazo de
vigência do mesmo;
II) executar, coordenar e controlar todos os trabalhos da equipe destinados a implementação
e execução do Projeto;
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III) manter informações atualizadas das fases já executadas do Projeto;
IV) comunicar, imediatamente, à OUTORGANTE, todas as ocorrências verificadas na execução do Projeto que acarretarem a necessidade de alteração do cronograma de execução,
solicitando anuência da OUTORGANTE, mediante justificativa;
V) apresentar as prestações de contas, financeira e técnica, em conformidade com o estabelecido no Edital nº 03/2016;
VI) emitir pareceres, gratuitamente, quando solicitado pela OUTORGANTE, em assunto de
sua especialidade;
VII) responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos financeiros do Projeto e da
Respectiva Prestação de Contas;
VIII) zelar pela gestão e execução financeira do Plano de Trabalho apresentado e aprovado;
IX) responder a qualquer solicitação de informação da FAPDF, por escrito, no prazo de até
05 (cinco) dias, contados do recebimento, sobre o andamento dos trabalhos ou os resultados
do programa, independentemente da fiscalização a ser exercida pela FAPDF;
X) ser responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus comandados
e acidentes causados a terceiros, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e
trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes do desenvolvimento e execução do Projeto;
XI) fazer constar, em qualquer publicação pertinente ao Projeto, a seguinte expressão:
FAPDF, acompanhada do número do presente processo;
XII) em toda correspondência ou referência relativa a este apoio, deverá explicitar o número
do processo e do TOA, visando a agilização do respectivo expediente;
XIII) quando solicitado pela FAPDF, o(a) COORDENADOR(A) deverá preencher formulário
de avaliação e acompanhamento do projeto de pesquisa e participar de seminários;
XIV) No caso, das pesquisas desenvolvidas com o apoio financeiro de que trata o presente
TOA resultarem na geração de produto patenteável, o Coordenador deverá informar a
FAPDF, sob risco de se tornar inadimplente junto à FAPDF.
XV) apresentar 2 (duas) palestras por ano nas escolas públicas do Distrito Federal ou do
RIDE sobre o tema do seu projeto de pesquisa, considerando a especificidade do público
alvo. Para tanto, o pesquisador deverá contatar a Assessoria de Comunicação desta Fundação
com 30 dias de antecedência da data prevista da apresentação;
XVI) receber, pelo menos, uma vez por ano, estudantes das escolas públicas do DF para
visitas técnicas ao seu local de trabalho, com a finalidade de apresentar as atividades de
pesquisa;
XVII) Para fins de divulgação científica, o coordenador se compromete a entregar 01 (um)
produto de informação e comunicação, em formato digital e interativo, conforme orientações
disponibilizadas pela Assessoria de Comunicação no sítio da FAPDF, referente à pesquisa,
tecnologia ou inovação fomentada.
7.4 - DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA:
Responsabilizar-se e colaborar na execução do Projeto mediante a disponibilização de infraestrutura logística e administrativa, garantindo condições de plena viabilidade do projeto,
assegurando contrapartida detalhada de recursos materiais e humanos, bem como no acompanhamento, sendo responsável solidária pelo cumprimento das obrigações assumidas pelo(a)
COORDENADOR(A).
CLÁUSULA OITAVA - DA DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE
8.1 - A publicidade dos atos de natureza educativa, informativa ou de orientação social,
provenientes do objeto deste TOA, se processará sem que dela constem nomes, símbolos ou
imagens que possam caracterizar promoção pessoal, de autoridade ou de servidores públicos.
8.2 - Sempre que, em virtude do apoio concedido, for produzido trabalho técnico ou
científico de divulgação, deverá seu autor, fazer explícita referência à FAPDF e à INSTITUIÇÃO EXECUTORA, fornecendo ainda 01 (um) exemplar da obra publicada que fará
parte do acervo da OUTORGANTE.
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA
9.1- O presente TOA terá vigência da data da sua assinatura até 36 (trinta e seis) meses após
a liberação da 1ª parcela dos recursos.
9.2- Este instrumento poderá ser prorrogado excepcionalmente, por no máximo 06 (seis)
meses, sem alteração do objeto principal, e mediante Termo Aditivo, com justificativa do
coordenador e aprovação da FAPDF.
9.3 - Somente serão aceitos pedidos de prorrogação de vigência, solicitados com no mínimo
30 (trinta) dias antes do término da vigência do TOA.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNICA
Este TOA poderá ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer das cláusulas nele
constante, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, observado o artigo 58,
Inciso II e os artigos 77 a 80, da Lei 8666/93, alterada pela Lei 8883/94, e normas de
execução orçamentária, financeira e contábil vigentes, ou pela iniciativa das partes, destacando-se:
a) Verificação de desvio de finalidade na utilização dos recursos ou dos bens patrimoniais
adquiridos no projeto;
b) Atraso não justificado no cumprimento das etapas ou fases programadas do plano de
trabalho/projeto de pesquisa.
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DA CONCESSÃO
A concessão do apoio financeiro poderá ser cancelada pelo Conselho Diretor FAPDF, por
ocorrência, durante sua implementação, de fato cuja gravidade justifique o cancelamento,
sem prejuízo de outras providências cabíveis em decisão devidamente fundamentada.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INADIMPLÊNCIA
Pela inexecução total ou parcial, atraso ou inadimplemento, ou ainda, por descumprimento de
quaisquer cláusulas ou condições deste TOA, a OUTORGANTE poderá, conforme o caso,
garantida a prévia defesa, aplicar ao(a) COORDENADOR(A) e à INSTITUIÇÃO EXECUTORA, as seguintes medidas, observado também o artigo 58, Inciso IV e artigos 86 e 88
da Lei 8666/93, no que couber:
I) advertência;
II) ressarcimento da parcialidade ou da totalidade dos recursos recebidos, atualizados monetariamente;
III) suspensão do apoio concedido;
IV) recolhimento dos equipamentos e/ou materiais adquiridos com o recurso concedido para
este apoio;
V) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração pública, por prazo não superior a 2 (dois) anos ou enquanto perdurar a
inadimplência;
VI) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a OUTORGANTE, que será concedida sempre que o(a) COORDENADOR(A) ou a INSTITUIÇÃO EXECUTORA DO PROJETO, ressarcir à FAPDF os prejuízos
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS DIREITOS DE CRIAÇÃO
13.1 - Caso a pesquisa objeto deste TOA resulte em criação ou modelo de utilidade
patenteável, os direitos daí decorrentes, assim como seus resultados econômicos, serão
compartilhados entre a INSTITUIÇÃO EXECUTORA, o(a) COORDENADOR(A), e a
FAPDF, em percentual igual para todos.
13.2 - Ajustam as partes, que o registro de eventual patente, obrigatório prioritariamente no
Brasil, se fará sempre em nome da FAPDF, do COORDENADOR e da INSTITUIÇÃO
EXECUTORA, cabendo a qualquer deles a iniciativa do requerimento, dando ciência à outra
parte.
13.3 - Os direitos autorais patrimoniais decorrentes de obras literárias, artísticas e científicas,
serão compartilhados entre a INSTITUIÇÃO EXECUTORA, o(a) COORDENADOR(A) e a
FAPDF, em percentual igual para todos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
14.1. - A OUTORGANTE designa a Superintendência Científica, Tecnológica e de Inovação,
para acompanhar a fiel execução do presente TOA, consoante o Decreto 32.598 de 15 de
dezembro de 2010 e Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito
Federal.
14.2. - Fica assegurada à OUTORGANTE a prerrogativa de, a qualquer tempo, exercer a
fiscalização in loco, sobre a execução das atividades pactuadas neste TOA, emitir Relatório/Parecer e propor a adoção das medidas que julgar cabíveis.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente TOA será regido, no que couber, pelas disposições da Lei n.o 8.666, de 21 de
junho de 1993, e alterações posteriores, na Lei Complementar n.o 101, de 04 de maio de
2000, no Manual de Prestação de Contas da FAPDF de 15 de maio de 2008, na Instrução
Normativa nº 01/2005-CGDF, nas Resoluções dos Conselhos Diretor e Superior da FAPDF,
na Instrução nº 02, de 06 de janeiro de 2016 -, e na Instrução Normativa nº 01 de 1997 da
Secretaria do Tesouro Nacional - STN, e, ainda, outros normativos citados no corpo deste
TOA, e por decretos do Governo do Distrito Federal, que possam servir para a solução de
casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. - O(A) COORDENADOR(A) e a INSTITUIÇÃO EXECUTORA declaram que têm
ciência dos documentos referidos neste TOA, assumindo o compromisso de cumprir todas as
obrigações nele inseridas.
16.2. - Declaram ainda, que aceitam, sem restrições, este apoio, como está concedido, e se
responsabilizam pelo fiel cumprimento do presente TOA em todos os seus itens, cláusulas e
condições, e que concordam com qualquer fiscalização da OUTORGANTE, de acordo com
o Inciso 7.o, Parágrafo 2.o, do artigo 1.o da Lei n.o 347, de 04/11/1992.
16.3. - O não cumprimento das cláusulas deste TOA, além das implicações legais cabíveis,
assegurará à OUTORGANTE, o direito de restringir apoios futuros ao (à) COORDENADOR(A) e à INSTITUIÇÃO EXECUTORA e inscrever seus nomes no rol de inadimplentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO
A OUTORGANTE providenciará, às suas expensas, a publicação do extrato deste TOA no
Diário Oficial do Distrito Federal, no prazo e na forma do Art. 61, Parágrafo Único, da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao
cumprimento do presente instrumento.
E, estando assim justos e de acordo com o que ficou estipulado em todas as suas cláusulas,
assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 02
(duas) testemunhas abaixo designadas.
Brasília, xx de xxxxxxxxx de 2016.
Outorgante: Ivone Rezende Diniz
Diretora Presidente
Outorgado(a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Coordenador(a)
P/Outorgada (Instituição)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Executora
Representante
Testemunhas:
Nome:
Nome:
CPF:
CPF:
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
EDITAL Nº 77, DE 04 DE JANEIRO DE 2016.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA PARA O CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO DA
CARREIRA POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
CONVOCAÇÃO PARA A FASE DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei
nº 4949, de 15 de outubro de 2012, na Resolução nº 168 do TCDF, de 16 de setembro de
2004, bem como a autorização do Conselho de Política de Recursos Humanos - CPRH
publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 183, de 22 de setembro de 2009, e em
obediência a determinação judicial, torna público o local, a data e o horário de realização da
fase da Avaliação Psicológica de candidato do concurso público para provimento de vagas e
formação de cadastro-reserva para o cargo de Agente de Trânsito da Carreira Policiamento e
Fiscalização de Trânsito, do Quadro de Pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito
Federal, de acordo com o Edital Normativo nº 1/2011 - SEAP/DETRAN, conforme segue.
1. Em cumprimento à decisão proferida ao processo, número 2012.01.1.146655-4, fica
convocado o candidato relacionado no presente item, para a fase da avaliação psicológica, na
seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato: 0122105421, ANDRE LUIS
PAES DE MIRANDA.
2. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
2.1. A avaliação psicológica, de caráter unicamente eliminatório, é uma das fases do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de
Agente de Trânsito da Carreira Policiamento e Fiscalização de Trânsito, na qual o candidato
será considerado recomendado ou não-recomendado.
2.2. A avaliação psicológica será realizada em dois momentos, ambos de presença obrigatória. O não-comparecimento em um dos momentos de realização da fase da avaliação
psicológica implicará a eliminação automática do candidato.
2.3. A realização da fase da avaliação psicológica é a mesma para todos os candidatos, não
havendo, portanto, nenhum tipo de adaptação de testes.
2.4. A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na utilização de instrumentos psicológicos visando avaliar a adequação do candidato ao cargo. A avaliação psicológica
ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos nas Resoluções do CFP N° 001/2002, CFP N.°
002/2003 e CFP N° 006/2004 e condições necessárias ao porte de arma de fogo, estabelecidas na Lei n° 10.826/2003 e na Lei n° 11.706/2008. Os instrumentos que serão
utilizados foram todos referendados pelo Conselho Federal de Psicologia e os métodos
utilizados serão aqueles apontados nos respectivos instrumentos de avaliação. A avaliação
psicológica consistirá na aplicação e avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas visando verificar habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade
importantes para o bom desempenho das atividades do cargo Agente de Trânsito da Carreira
Policiamento e Fiscalização de Trânsito, tais como, autoconfiança, liderança, assertividade,
atenção, cognição e raciocínio, comunicabilidade, organização, impulsividade, agressividade
e ansiedade.
2.5. Será considerado não-recomendado e, consequentemente, eliminado do concurso público, o candidato que não apresentar os requisitos psicológicos necessários para o exercício
do cargo.
2.6. A não-recomendação na avaliação psicológica não significará, necessariamente, a existência de transtornos cognitivos e/ou comportamentais; indicará que o (a) candidato(a) não
atendeu, à época da avaliação, aos requisitos exigidos para o exercício do emprego ao qual
concorreu.
2.7. A aplicação dos exames psicológicos será realizada em conformidade com as normas em
vigor para testagem psicológica e em qualquer dia da semana, inclusive os não úteis, a
critério da Administração.
2.7.1. Neste contexto, também deve o candidato demonstrar ter condições psicológicas e
legais para o uso e porte de armas de fogo.
2.8. A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros
regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia.
2.9. O resultado da avaliação psicológica será obtido por meio da análise conjunta dos testes
psicológicos utilizados.
2.10. O candidato considerado não-recomendado na avaliação psicológica ou que não comparecer à avaliação, no local, na data e nos horários previstos neste edital, será eliminado do
concurso.
2.11. A publicação do resultado da avaliação psicológica listará apenas os candidatos recomendados, em obediência ao que preceitua o art. 6º da Resolução n.º 1 do Conselho
Federal de Psicologia, de 19 de abril de 2002.
2.12. Será assegurado ao candidato não-recomendado conhecer as razões que determinaram
a sua não-recomendação, bem como a possibilidade de interpor recurso.
2.13. Será facultado ao candidato, e somente a este, conhecer o resultado da avaliação por
meio de entrevista devolutiva (Resolução CFP nº 001/2002, artigo 6º, § 2º). Para tanto, o
candidato deverá solicitá-la no período informado em edital a ser divulgado oportunamente.
Esta entrevista será realizada por um psicólogo designado pela Fundação Universa, que irá
informar ao candidato seus resultados na avaliação psicológica realizada, fornecendo-lhe
cópia do laudo.
2.14. Os resultados obtidos na avaliação psicológica poderão ser conhecidos, inclusive, com
o auxílio de um psicólogo, constituído pelo candidato às suas expensas, que irá assessorá-lo
ou representá-lo, no local e perante psicólogo designado pela Fundação Universa.
2.15. O psicólogo constituído deverá apresentar comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia.
2.16. Após a entrevista devolutiva, o candidato que desejar interpor recurso deverá fazê-lo
por escrito, em formulário próprio por ele assinado, orientado ou não pelo seu psicólogo
representante.
2.17. Será eliminado do concurso público o candidato que for considerado não-recomendado
na avaliação psicológica e que não interpuser recurso tempestivamente.
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2.18. Será eliminado do concurso público o candidato que, após o julgamento do seu recurso,
for considerado não-recomendado na avaliação psicológica.
2.19. Para submeter-se a fase de avaliação psicológica, o candidato deverá comparecer em
cada momento no dia, nos horários e local designados com antecedência mínima de 30
(trinta) minutos do horário fixado para o seu início, munido de documento de identidade
original e de caneta esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente,
de acordo com os horários estabelecidos no item 3 do presente edital.
2.20. Não haverá segunda chamada para a realização da fase de avaliação psicológica. Será
eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local, data e horários
previstos para a sua realização, de acordo com o item 3 do presente edital.
2.21. À exceção da situação prevista no subitem 9.16.11 do Edital Normativo, o candidato
que deixar de apresentar o documento de identidade original será impedido de realizar a fase
de avaliação psicológica, sendo, consequentemente, eliminado do certame.
2.22. A fase de avaliação psicológica não será aplicada fora do espaço físico, da data e dos
horários predeterminados no presente edital. São de responsabilidade exclusiva do candidato
a identificação correta do local da realização da prova e o comparecimento nos horários
determinados.
2.23. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização da fase de avaliação
psicológica após os horários fixados para o seu início.
2.24. Não será permitida a troca de horários por parte do candidato.
2.25. Não será permitido ao candidato portar armas no ambiente de realização da fase de
avaliação psicológica. Caso o candidato esteja portando arma, esta deverá ser entregue ao
Coordenador. O descumprimento do disposto neste subitem implicará a eliminação do candidato.
2.26. No dia de realização da avaliação psicológica, não será permitido ao candidato permanecer com armas ou máquina fotográfica, telefone celular, relógio de qualquer espécie,
gravador, bip, receptor, pager, notebook, tablets eletrônicos, walkman, aparelho portátil de
armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, agenda
eletrônica, palmtop, régua de cálculo, máquina de calcular e(ou) equipamento similar. Caso
o candidato leve algum aparelho eletrônico, estes deverão ser recolhidos pelas pessoas
encarregadas da fiscalização da avaliação. O descumprimento do disposto neste subitem
implicará a eliminação do candidato.
2.27. A Fundação Universa não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a aplicação da avaliação, nem por danos a eles
causados.
2.28. Não será fornecido lanche ao candidato nem haverá lanchonete disponível nos locais de
realização da avaliação psicológica, sendo permitido ao candidato levar seu próprio lanche.
2.29. É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de realização da
avaliação psicológica, devendo evitar a ingestão de bebida alcoólica ou substância química
que provoque alteração psíquica, a fim de estar em boas condições para a realização da
referida avaliação.
2.30. Não será permitida a presença de acompanhantes no local da avaliação psicológica,
assim como a interferência e/ou a participação de terceiros durante a realização da fase de
avaliação psicológica.
2.31. Caberá ao Coordenador da aplicação decidir sobre quaisquer imprevistos ocorridos
durante a fase de avaliação psicológica.
2.32. O candidato deverá observar atentamente o exposto no item 11 do Edital Normativo e
item 4 do Edital n.º 3.
3. DO LOCAL, DA DATA E DO HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
3.1. A fase da avaliação psicológica será aplicada no dia 28 de março de 2016, em dois
momentos, às 9h (nove) horas, manhã e às 14h (quatorze) horas, tarde, no seguinte endereço:
Fundação Universa, SGAN 609 Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF (Entrada principal Recepção).
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. O resultado relativo à fase da avaliação psicológica do concurso público para provimento
de vagas e formação de cadastro-reserva para o cargo de Agente de Trânsito da Carreira
Policiamento e Fiscalização de Trânsito, do Quadro de Pessoal do Departamento de Trânsito
do Distrito Federal será divulgado no endereço eletrônico http://www.universa.org.br, oportunamente, após a realização desta fase.
LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS
Secretária de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal.

SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
DIRETORIA DO PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2015.
Objeto: Aquisição de gêneros de alimentação (erva chá, leite e açúcar), por meio do Sistema
de Registro de Preços, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência constante do Anexo I do Edital. Data e horário para recebimento das propostas:
Até às 10h00min do dia 1º/3/2016, processo n.º 410.000.909/2015. Valor Estimado R$.
729.866,76 O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico www.compras.df.gov.br.
Informações através do telefone: 0xx(61) 3313-8494.
Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2016.
NÚBIANE BRAGA LOURENÇO
Pregoeira

CONSELHO DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
AVISO
A CONSELHEIRA PRESIDENTE DO CONSELHO DE GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS CONVOCA os Conselheiros para realização da 52ª Reunião Ordinária do Conselho, que se realizará no dia 23 de fevereiro de 2016, às 9:30h, no Anexo do Palácio do
Buriti, 10º Andar, Ala Oeste - Gabinete - Brasília - DF.
Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2016.
LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS
Presidente
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA
GERÊNCIA DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA

EDITAL Nº 02, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016.
O GERENTE DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA, DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA
TRIBUTÁRIA, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO
DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, com base nas suas atribuições regimentais,
previstas no art. 48 do decreto nº 35.565 de 25/06/2014, CIENTIFICA os seguintes contribuintes da manutenção da decisão de indeferimento relacionado ao pleito de revisão de
valores parcelados discriminado no processo administrativo, interessado, CNPJ/CPF e parcelamento seguinte: 1) 040.002.675/2015, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO SANTA FÉ
LTDA, 00.358.341/0001-33, 7574515396;
FABRIZZO FONTANA
EDITAL Nº 03, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016.
O GERENTE DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA, DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA
TRIBUTÁRIA, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO
DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, com base nas suas atribuições regimentais,
previstas no art. 48 do decreto nº 35.565 de 25/06/2014, CIENTIFICA o seguinte contribuinte do indeferimento dado ao requerimento de revisão de valores parcelados discriminado no processo administrativo, interessado, CNPJ/CPF e parcelamento seguinte: 1)
040.003.995/2015, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA,
01.535.160/0001-06, 7574390100.
FABRIZZO FONTANA
EDITAL Nº 04, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016.
O GERENTE DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA, DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA
TRIBUTÁRIA, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO
DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, com base nas suas atribuições regimentais,
previstas no art. 48 do decreto nº 35.565 de 25/06/2014, CIENTIFICA o seguinte contribuinte da decisão administrativa irreformável de indeferimento relacionado ao pleito de
revisão de valores parcelados discriminados no processo administrativo, interessado,
CNPJ/CPF e parcelamento seguinte: 1) 040.002.681/2015, CIM CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORADIA LTDA, 00.618.934/0001-91, 7574778591.
FABRIZZO FONTANA
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
EDITAL Nº 15, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016.
O COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, DA SUBSECRETARIA DA
RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no
uso de suas atribuições, torna pública a lavratura do TERMO DE INÍCIO DE AÇÃO
FISCAL nº 1672/2015, do contribuinte MAIS DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CF/DF 07.606.030/001-91, em consonância com o artigo 11, §
2º, inciso III, da Lei 4.567, de 09.05.2011, considerando-se feita a intimação, conforme o
artigo 12, inciso III, da Lei supra, em 15 (quinze) dias após a publicação deste edital. O
início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
anteriores relacionados com a infração, conforme dispõe o artigo 19, caput, da Lei supramencionada.
O Termo acima citado encontra-se à disposição do interessado ou de pessoa por ele legalmente autorizada, nos dias úteis, das 9 às 17 horas, no NUAUD II/GEAUT, da Coordenação de Fiscalização Tributária, situado no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Edifício
Vale do Rio Doce, 2º Andar, Sala 206, Brasília-DF.
KLEUBER JOSÉ DE AGUIAR VIEIRA
COORDENAÇÃO DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS
GERÊNCIA DE TRIBUTOS INDIRETOS
NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CADASTRO FISCAL
EDITAL Nº 07, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016.
O CHEFE DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CADASTRO FISCAL DA GERÊNCIA DE TRIBUTOS INDIRETOS DA COORDENAÇÃO DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA
DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas
no artigo 37 do Decreto nº 35.565, de 25 de junho de 2014, fundamentado no art. 29, inciso
I, alínea "i" e no art. 383 do Decreto nº 18.955/97 - RICMS, c/c §§ 11º, 12º e 13º do art. 10
da Portaria 403/2009, e com base nas Ocorrências de Início de Denegação Imediata de NFe
nºs 019 e 022/2016-ASINF, e considerando a necessidade de depuração do Cadastro Fiscal
do Distrito Federal - CF/DF, por meio do tratamento sistêmico das informações econômicofiscais dos contribuintes, DECLARA SUSPENSA, no Cadastro Fiscal do Distrito Federal CF/DF, as inscrições dos contribuintes abaixo relacionadas, restando proibida a emissão de
documento fiscal eletrônico em conformidade com o disposto no Art. 10, Inc. II, c/c § 9º,
inciso III ambos da Portaria n. 403 de 20/10/2009. A inscrição poderá ser reativada mediante
solicitação do contribuinte, condicionada à regularização da situação que motivou a Suspensão, ou será cancelada após o prazo de 90 dias, conforme art. 29, inciso II, alínea "d" e
§ 1º do mencionado Diploma Legal.
CFDF, DENOMINAÇÃO, AGÊNCIA DE ATENDIMENTO:
07.644.199/001-02, AFG EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, AGTAG; 07.704.399/001-96,
AGROPECUARIA DROZDA EIRELI EPP, AGNOR; 07.541.937/001-51, COMERCIAL
DE ALIMENTOS KOCHENBORGER LTDA EPP, AGEMP; 07.599.591/001-69, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ABSOLUTA LTDA EPP, AGEMP;
07.709.455/001-60,
KOLENI
EMPREENDIMENTOS
EIRELI
EPP,
AGTAG;
07.636.982/001-04, LCE DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA EPP, AGEMP;
07.679.118/001-88, REGIONAL CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA, AGSUL.
DEMÓSTENES RIOS DA COSTA

COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE PLANALTINA
EDITAL Nº 01, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016.
O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE PLANALTINA, DA
COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA
DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o disposto no artigo 7º e inciso III, §§ 1º E 2º DO artigo 11 do Decreto
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nº 33.269, de 18 de outubro de 2011, torna público que o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado(s) na seguinte ordem: PROCESSO, CONTRIBUINTE E ASSUNTO, fica(m)
CIENTIFICADO(S) da conclusão do(s) processo(s). Considera(m)-se realizada(s) a ciência
em 15 (quinze) dias após a publicação do presente edital. O(s) referido(s) processo(s)
ficará(ão) à disposição do(s) interessado(s) ou representante(s) legalmente constituído(s) por
30 (trinta) dias nesta Agência de Atendimento da Receita de Planaltina, situada no SHD
Bloco C, Planaltina/DF, no horário das 12:30 às 18:30. Findo este prazo, o(s) mesmo(s)
será(ão) levado(s) a arquivo: 1) 122-000.681/2015, MARQUES E MARTINS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME, CANCELAMENTO DEBITO; 2) 122-000.745/2015,
GARDENIA DELGADO BEZERRA, RECLAMAÇÃO CONTRA O LANÇAMENTO; 3)
122-000.890/2015, HOSANO LEITE DE LUCENA, INCLUSÃO CADASTRO IMOBILIÁRIO.
ADEMIR APARECIDO DA SILVA
EDITAL Nº 02, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016
O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE PLANALTINA, DA
COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA
DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de sua competência legal e de suas atribuições regimentais previstas no artigo
134, inciso XXXI, da portaria n.º 563, de 05/09/2002, considerando os fatos constantes no
Memorando nº 018/2016-ASINF/SUREC/SEF, DECLARA CANCELADA, com fundamento
no art. 29, inciso II, alínea "b" do Decreto nº. 18.955/1997 e/ou art. 23, inciso II, alínea "b"
do Decreto nº. 25.508/05 (prestar informações cadastrais falsas), a inscrição no Cadastro
Fiscal do Distrito Federal (CF/DF), da empresa: REGIONAL CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA, CF/DF 07679118/001-88, CNPJ 20085175/0001-56; tendo em vista que o
endereço do estabelecimento não existe e os sócios não residem e nunca residiram no
endereço declarado. Torna público, em consequência do §6º do artigo 29 do Decreto
18.955/97 e/ou §6º do artigo 23 do Decreto 25.508/05, que fica o contribuinte acima
relacionado, proibido de transacionar com órgãos e entidades da Administração do DISTRITO FEDERAL e com instituição financeira oficial integrada ao seu sistema de crédito.
ADEMIR APARECIDO DA SILVA

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL,
PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016.
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna pública a data de realização do Pregão
Eletrônico nº 002/2016. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 03/03/2016, às 9h,
www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: Registro de Preços para o eventual fornecimento de condicionadores de ar do tipo convencional e VRF para o BRB, conforme especificações e condições do Edital e seus Anexos. Valor estimado: R$11.246.891,85 (onze
milhões, duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e um reais e oitenta e cinco
centavos). Local de obtenção do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG:
925008. Processo: 004/2016. Carlos F. L. Fagundes. Pregoeiro.
RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2016.
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público o resultado final do Pregão Eletrônico
nº 006/2016, cujo objeto é a prestação de serviços de apoio administrativo, conservação e
limpeza - para um período de 30 (trinta) meses -,com fornecimento de materiais de limpeza
e equipamentos necessários para a execução dos serviços na agência do BRB localizada em
São Paulo/SP. Empresa vencedora: DEFESA SERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME,
CNPJ: 13.940.738/0001-80, pelo valor total de R$ 367.689,00 (trezentos e sessenta e sete
mil, seiscentos e oitenta e nove reais). Os autos do processo encontram-se com vista
franqueada no SBS, Quadra 01, Bloco "E", Edifício Brasília, 16º andar, Brasília/DF, no
horário das 10 às 16 horas. Processo: 1.297/2015. Carlos F. L. Fagundes. Pregoeiro.
RESULTADO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2016.
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna público o resultado final do Pregão Eletrônico
nº 008/2016, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do
elevador do Anexo do Ed. Brasília. Empresa vencedora: ELEVADORES ORION LTDA,
CNPJ: 05.823.840/0001-78, pelo valor total de R$ R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
Os autos do processo encontram-se com vista franqueada no SBS, Quadra 01, Bloco "E",
Edifício Brasília, 16º andar, Brasília/DF, no horário das 10 às 16 horas. Processo nº
1.339/2015. Carlos F. L. Fagundes. Pregoeiro.
AVISO DE CONTRATAÇÕES DO BRB NO MÊS DE JANEIRO/2016-Lei 938/95 - DF
O BRB-BANCO DE BRASÍLIA S/A., torna público a relação das compras, obras e serviços
contratados ou realizados no mês de JANEIRO-2016.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico nº 024/2015. Contratada: PERTO S. A. PERIFÉRICOS PARA AUTOMAÇÃO. Tipo: contrato BRB nº 2015/244. Firmado em:
30/12/2015. Valor: R$ 185.739.984,00. Objeto: serviço de outsourcing para processamento de
operações bancárias e não bancárias em equipamentos ATM - Automatic Teller Machine
novos, com gerenciamento/monitoramento pela CONTRATADA, com 730 (setecentos e
trinta) máquinas ofertadas, instaladas e mantidas pela CONTRATADA nas dependências do
BRB ou em locais externos, incluindo manutenção técnica e suprimentos. Vigência: 30/12/15
á 30/12/2020. Processo: 041.000.503/2013.
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico nº 019/2015. Contratada: FAST FLEET GESTÃO DE FROTAS LTDA - EPP. Tipo: contrato BRB nº 2015/266. Firmado em: 02/01/2016.
Valor: R$ 317.057,34. Objeto: troca de óleo com substituição de filtros (de gasolina, de óleo,
de ar, de diesel e sedimentador) e fornecimento diário de gasolina e óleo diesel comum e/ou
S10, de acordo com a demanda, visando a manutenção e o abastecimento da frota de veículos
do BRB (GRUPO 1), para o exercício de 2016. Vigência: 02/01/2016 á 31/12/2016. Processo: 041.000.812/2015.
Modalidade da contratação: Inexigibilidade de Licitação com fulcro no Caput e inciso I do
Artigo 25 da Lei 8.666/93. Contratada: UNISYS BRASIL LTDA. Tipo: contrato BRB nº
2015/253. Firmado em: 25/01/2016. Valor: R$ 503.388,00. Objeto: Fornecimento de serviços
de suporte, manutenção, e assistência técnica de componentes de hardware (servidores
ES7000 modelo 7600R G3 e ES7000 modelo 7600R). Processo: 041.001.135/2015.
Modalidade da contratação: contrato BRB nº 2015/055. Contratada: EMIBM ENGENHARIA
E COMÉRCIO LTDA. Tipo: contrato BRB nº 2016/010. Firmado em: 22/01/2016. Valor: R$
1.296.443,00. Objeto: Prestação de Serviços de Engenharia em diversas dependências do
BRB. Processo: 041.000.520/2015.
Modalidade da contratação: contrato BRB nº 2015/055Contratada: ENGENHARIA REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP. Tipo: contrato BRB nº 2016/009. Firmado em: 25/01/2016.
Valor: R$ 1.445.885,00. Objeto: Prestação de Serviços de Engenharia em diversas dependências do BRB (itens 01, 02 e 05). Processo: 041.000.520/2015.
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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Subsecretário de Administração Geral, autorizou a realização de despesa mediante Dispensa de Licitação nº 208/2015 - Núcleo de Judicialização, processo nº 060.009.132/2015,
cujo objeto é a aquisição do serviço de HOME CARE, no valor de R$ 323.493,60 (trezentos
e vinte e três mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta centavos) em favor da
empresa GOIANIA HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA., com fundamento
legal no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Ato que ratifiquei em
03 de fevereiro de 2016, 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, 03 de fevereiro de 2016. Fábio Gondim Pereira da Costa - Secretário
de Estado de Saúde do Distrito Federal.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Subsecretaria de Administração Geral/SES-DF comunica a abertura da Dispensa de Licitação nº 013/2016 - Núcleo de Judicialização/SES, tipo menor preço, em caráter emergencial, para aquisição do medicamento: SIMEPREVIR CAPSULA 150 MG. Procedimento
ocorrerá nos termos da Lei nº 8.666/93 e do Termo de Referência - NJUD/AJL/SES.
Processo nº 060-010.777/2015. O recebimento das propostas juntamente com as documentações originais ou cópias autenticadas em envelope lacrado, será até às 17h00min, do dia 23
de fevereiro de 2016. Endereço: Setor Áreas Isoladas Norte - Parque Rural S/N, Térreo, Sala
45 (Núcleo de Judicialização) - Brasília/DF - CEP 70.770-200. Maiores informações no
mural da sede da SES.
MARCELLO NÓBREGA DE MIRANDA LOPES
Subsecretário
AVISO REABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 306/2015/R2.
A Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/SES comunica a reabertura da Dispensa de
Licitação, EMERGENCIAL, referente à Aquisição de Medicamento (HALOPERIDOL
COMPRIMIDO 5MG), nos termos da Lei nº 8.666/93, processo nº. 0060-004070/2015-SES.
O recebimento das propostas juntamente com as documentações em envelope lacrado será
até às 10 do dia 22 de fevereiro de 2015. Endereço: Diretoria de Análise, Prospecção e
Aquisições/SUAG/SES-DF no Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN Parque Rural s/nº Bloco A - 1º andar, sala 72 - Brasília/DF - CEP 70.700-000. O ato convocatório está
disponível na Diretoria de Análise, Prospecção e Aquisições - DAPA.
MARCELLO NÓBREGA DE MIRANDA LOPES
Subsecretário
DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 30/2016
OBJETO: Registro de Preço para aquisição de seringas para bomba injetora (200 ml), tubos
conectores expiralados e linha segura do paciente com válvula anti-refluxo, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo nº: 060.004.466/2015.
Total de 02 itens. Valor Estimado: R$ 834.000,00. Edital: 18/02/2016 de 8h às 12h e de 14h
às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 18/02/2016 às 8h e abertura das Propostas:
01/03/2016 às 09h no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem
ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural
s/nº - Asa Norte - Bloco "A", 1° andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES, CEP
70770-200, Brasília/DF.
PRISCILLA MOREIRA FALCÃO
Pregoeira
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 15/2016
O Pregoeiro da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito
Federal comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 15/2016, sagraram-se vencedoras
(empresa, item e valor unitário): SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS EIRELLI-EPP, CNPJ: 05.869.012/0001-70, 01 (R$ 734,00), 02 (R$ 2.795,00) e 03 (R$
15.999,00); BUNKER COMERCIAL LTDA-EPP, 04 (R$ 3.990,00). O valor total licitado
ficou em R$ 87.040,00.
MERITA SIMIONE BORGES

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LIMITADA
EXTRATO DE CONTRATO
1) CONTRATO Nº 02/2016 - TCB/FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR
PRESO DO DISTRITO FEDERAL - FUNAP, CNPJ: 03.495.108/0001-90; 2) Processo:
095.001.128/2015; Modalidade: Dispensa de Licitação - Inciso XIII, art. 24, c/c art. 26 da
Lei 8.666/93; 3) Data de Assinatura: 12 de fevereiro de 2016; 4) Da vigência: 12 (doze)
meses contados a partir da data de assinatura permitida a prorrogação na forma da lei; 5)
Objeto: Contratação de mão de obra não especializada, de até 08 (oito) sentenciados dos
regimes aberto, semiaberto e aqueles sujeitos as medidas de segurança; 6) Do Valor: valor
mensal por sentenciado de R$ 1.581,14 (mil quinhentos e oitenta e um reais e quatorze
centavos) e o valor total anual de R$ 151.789,40 (cento e cinquenta e um mil setecentos e
oitenta e nove reais e quarenta centavos); UG: 200201; Gestão: 20201; UO: 26201; Nota de
Empenho por estimativa nº 2016NE00110, de 02/02/2016, no valor de R$ 151.789,40 (cento
e cinquenta e um mil setecentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos) Programa de
Trabalho: 26.122.600.123.965.313; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte: 220. 7) Assinantes: P/TCB Diretor Presidente - MANOEL ANTÔNIO VIEIRA ALEXANDRE; Diretor
Administrativo e Financeiro - ROBERTO MEDEIROS SANTOS. e FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL - FRANCISCA AIRES
DE LIMA LEITE - Representante Legal.
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COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2016
O METRÔ-DF, através da Pregoeira, torna pública a suspensão da licitação para contratação
de empresa para fornecimento de açúcar cristal em embalagem de 5Kg, por interesse da
Administração.
POLIANA DA SILVA ROCHA
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COORDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAS
GERÊNCIA DE PAGAMENTO DE ATIVOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A GERENTE DE PAGAMENTO DE ATIVOS, DA COORDENAÇÃO DE PAGAMENTO
DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SECRETARIA
DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, RESOLVE:
CONVOCAR o(a) servidor(a) AUGUSTO HITOCI SATO, matrícula nº 076793-X, Professor
de Educação Básica, ou seu representante legal, para comparecimento, impreterivelmente até
o dia 15/03/2016, na Sede II da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, situada
à L2 Norte, SGAN 607, Projeção "D", sala 10, nesta Capital, no horário das 8h às 17h para
tratar de assuntos referentes ao Processo nº 080.009314/2006, que trata de Ressarcimento
Salário referente a GDT.
CONVOCAR o(a) servidor(a) MARILDA ANABETINA DE ALMEIDA, matrícula nº
056.686-1, Professor de Educação Básica, ou seu representante legal, para comparecimento,
impreterivelmente até o dia 15/03/2016, na Sede II da Secretaria de Estado de Educação,
Esporte e Lazer, situada à L2 Norte, SGAN 607, Projeção "D", sala 10, nesta Capital, no
horário das 8h às 17h para tratar de assuntos referentes ao Processo nº 080.002226/2007, que
trata de Ressarcimento Salário referente a GDT.
TANIA APARECIDA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA,
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RETIFICAÇÃO
No Extrato do Contrato de fornecimento de energia elétrica para baixa tensão nº
05/2015/SEDST, sub-rogação e rescisão automática dos contratos de fornecimento de energia
elétrica para baixa tensão nºs 03/2014/SETUR e 005/2015, objeto do processo
370.000.448/2015, firmado entre a SEDST e a CEB Distribuição S/A, publicado no DODF
nº 19, de 28/01/2016, pg. 73, ONDE SE LÊ "... O contrato tem a vigência da data de sua
assinatura com duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da legislação
vigente ...", LEIA-SE "... O prazo de vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses,
contados a partir de 06 de janeiro de 2016, prorrogáveis, até o limite de 60 (sessenta) meses,
conforme inciso II, do artigo 57, da Lei 8.666/93 ... ". Luiz Eduardo Coelho Netto Subsecretário de Administração Geral.
No Extrato do extrato do Contrato de fornecimento de energia elétrica para alta tensão nº
06/2015/SEDST, sub-rogação e rescisão automática do contrato de fornecimento de energia
elétrica para alta tensão nº 258/2013, objeto do processo 370.000.448/2015, firmado entre a
SEDST e a CEB Distribuição S/A, publicado no DODF nº 19, de 28/01/2016, pg. 73, ONDE
SE LÊ "... O contrato tem a vigência da data de sua assinatura com duração de 12 (doze)
meses, podendo ser prorrogado na forma da legislação vigente...", LEIA-SE "... O prazo de
vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 01 de janeiro
de 2016, prorrogáveis, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme inciso II, do artigo 57,
da Lei 8.666/93 ... ". Luiz Eduardo Coelho Netto - Subsecretário de Administração Geral.

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Nº DO PROCESSO 111.001.680/2015; ESPÉCIE: Contrato nº 06/2016; CONTRATANTES:
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e HIPPARKHOS GEOTECNOLOGIA, SISTEMAS E AEROLEVANTAMENTOS LTDA; OBJETO: Aquisição
de imagens óticas orbitais, programadas, dimensionadas em quilômetros quadrados
(km²) com a cobertura total e parcial do território do Distrito Federal e entorno
imediato; EMBASAMENTO LEGAL: Em conformidade com a Decisão nº 565 da Diretoria Colegiada, Sessão 3045ª, realizada em 11/12/2015 e Ata de Registro de Preços nº
001/2015, resultante do Pregão Eletrônico nº 002/2014 da Central de Compras e Contratações do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, realizado de
acordo com as Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002; VALOR: R$ 994.406,40 (novecentos e
noventa e quatro mil, quatrocentos e seis reais e quarenta centavos); VIGÊNCIA: 12
meses contada a partir da data de publicação; PRAZO DE EXECUÇÃO: Os serviços
serão executados dentro da vigência do contrato; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa/Projeto 23.127.6208.3163.0003 - Realização do Mapeamento Remoto do Território do
Distrito Federal pela Companhia Imobiliária de Brasília - Classificação Econômica 4490.39
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão
sob a responsabilidade da TERRACAP; DATA DE ASSINATURA: 05/02/2016; P/CONTRATANTE: Alexandre Navarro Garcia, Júlio Cesar de Azevedo Reis, Aliendres Souto
Sousa e Carlos Magno Barbosa do Amaral Junior; P/CONTRATADA: Flávio Lobos
Martins; TESTEMUNHAS: Leonardo José Martins Mendes e Vanda Maria Costa.
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PROCESSO: 111.001.861/2015; ESPÉCIE: Contrato nº 05/2016; CONTRATANTES: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e CAMARA DE VALORES IMOBILIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - CVI; OBJETO: Contratação direta da CVI, para
prestação de serviços técnicos de avaliação de imóveis de Interesse da TERRACAP, em
razão das recomendações contidas no Artigo 1º, § 1º, da Resolução nº 210, de 15/03/2000,
do CONAD/TERRACAP; EMBASAMENTO LEGAL: Conforme Autorização de Despesa
datada de 08/12/2015 do Diretor Financeiro e do Presidente da TERRACAP, ratificada pela
Decisão nº 592 da DIRET, em sua 3047ª Sessão, datada de 15/12/2015, mediante inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993; VALOR: R$
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); VIGÊNCIA: 12 meses, contada a partir da data da
publicação; EXECUÇÃO: Ocorrerá dentro da vigência do contrato; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 23.122.6004.8517.9763 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Companhia Imobiliária de Brasília, Classificação Econômica 3390.39
- Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica, conforme Nota de Empenho nº 840/2015,
datada de 15/12/2015; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade da
TERRACAP; DATA DE ASSINATURA: 22/01/2016; P/CONTRATANTE: Carlos Artur
Hauschild, Luiz Eduardo Sá Roriz, Douglas Ramiro Capela e Andrea Saboia Fonseca;
P/CONTRATADA: Frederico Mancuso Attié, TESTEMUNHAS: Leonardo José Martins
Mendes e Francisca Ferreira de Sena Oliveira.
TERMO DE COMPROMISSO PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA,
URBANÍSTICA E AMBIENTAL
Processo: 111.000.632/2011. Torna público que celebrou junto ao Distrito Federal, por
intermédio das Secretarias de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito
Federal - SEGETH/DF e da Infraestrutura e Serviços Públicos do Distrito Federal SINESP/DF, da Agência de Fiscalização do Distrito Federal - AGEFIS e do Instituto do
Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental IBRAM/DF, o Termo de Compromisso para a Regularização Fundiária, Urbanística e
Ambiental do Setor Habitacional Vicente Pires - Trecho 1, antiga Gleba 3, que tem por
objeto garantir o pleno atendimento das exigências ambientais e urbanísticas previstas na
legislação para fins de regularização fundiária urbana do Trecho 1, antiga Gleba 3, localizada no Setor Habitacional Vicente Pires, a fim de viabilizar o registro do parcelamento
em cartório, salvo a Área de Parcelamento Condicionado - APC. Signatários: Companhia
Imobiliária de Brasília - TERRACAP, ALEXANDRE NAVARRO GARCIA, na qualidade
de presidente, SEGETH/DF, THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE, na qualidade de secretário de estado, IBRAM/DF, JANE MARIA VILAS BÔAS, na qualidade de presidente,
SINESP/DF, JÚLIO CÉSAR PERES, na qualidade de secretário de estado, e AGEFIS/DF,
BRUNA MARIA PERES SOBRINHO, na qualidade de diretora geral. Brasília/DF,
15/12/2015.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO,
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,
IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 05/2012.
PROCESSO: 380.000.864/2011. PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,
IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS e a empresa MASAN ALIMENTOS E
SERVIÇOS LTDA. DO OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo o valor unitário das refeições
passará de R$ 1,00 (um real) para R$ 3,00 (três reais), valor a ser pago pelo usuário no
momento do consumo, conforme estabelecido no Decreto 36.783, de 1º de outubro de 2015,
mantendo-se as demais condições pactuadas. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Termo
Aditivo entra em vigor na data de sua assinatura. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. ASSINATURA: 05/01/2016. SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal, JOE CARLO VIANA
VALLE, Secretário de Estado, e pela contratada, LUCIENE ROCHA DUTRA, na qualidade
de Procuradora.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 072.000.472/2015. Favorecido: CELG- DISTRIBUIDORA S/A. Valor: R$1.613,16
(um mil, seiscentos e treze reais e dezesseis centavos). Objeto: Fornecimento de energia
elétrica ao imóvel sede da Gerência da EMATER-DF na cidade de Cristalina-GO. Amparo
Legal: Com base no artigo 25, inciso I da Lei n° 8.666/93 e suas alterações, nos termos do
artigo 26 da citada lei, no Parecer nº 021/2016-ASJUR/EMATER-DF e demais documentos
constantes do processo. Autorização da Despesa:Em,03/02/2016, pelo ordenador de despesas:
Rodrigo Marques Batista - Diretor Executivo.
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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA
PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2016,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 04/2002, INSTITUÍDO PELO
DECRETO/DF N° 23.287/2002.
Processo: 050.000.023/2016. Partes: O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE
ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL e a empresa AGÊNCIA
AEROTUR LTDA. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação dos serviços
de agenciamento de viagens; conforme especifica o Edital de Licitação na modalidade
Pregão Eletrônico n.º 60/2015-SULIC/SEPLAG e anexos; Memorando nº 08/2016-COOGEP/SUAG; Ata de Registro de Preços nº 003/2016; Autorização SRP nº 0051/2016; Adjudicação; Autorização do Ordenador de Despesas; Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo
Decreto Federal nº 5.450/2005; Lei Complementar nº 123/2006; Decreto do Distrito Federal
nº 25.966/2005 e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. Do Valor:
O valor total estimado do Contrato é de R$ 100.000,45 (cem mil reais e quarenta e cinco
centavos); os empenhos iniciais são: de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme Nota de
Empenho nº 2016NE00088 e R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos), conforme Nota de
Empenho nº 2016NE00089, emitidas em 12 de fevereiro de 2016, sob o evento 400091, na
modalidade estimativo. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 24101; Programa de
Trabalho: 06122600285170006; Natureza da Despesa: 33.90.33 e 33.90.39; Fonte de Recurso: 100. Vigência: O Contrato terá vigência até 31/12/2016, a contar da sua assinatura,
admitindo-se a sua prorrogação, a critério da Administração e de acordo com o disposto no
art. 57 da Lei nº 8.666/93. Data da assinatura: 15 de fevereiro de 2016. Signatários: pelo DF:
MÁRCIA DE ALENCAR ARAÚJO, Secretária de Estado da Segurança Pública e Da Paz
Social; pela Contratada: MARIA AMÉLIA CARVALHO GOMES, Representante Legal.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2015.
Processo: 050.000.561/2015. Tipo: Menor Preço. Objeto: Contratação de Empresa para
fornecimento de aparelhos de ar condicionado, climatizador e umidificador, pedestal de
microfone e microfone de mesa para atender as demandas do Convênio nº 775.119/2012,
firmado entre o Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da
Paz Social e a Secretaria de Segurança Nacional do Ministério da Justiça. Convênio Nº
775.119/2012-DEPEN/MJ. A SSPDF informa, com fulcro no inc. IX, art. 11, do Dec. nº
5.450/2005, a ADJUDICAÇÃO dos itens 1, 2 e 3, do Certame à Empresa BRASILL
INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA-EPP, CNPJ: 03.618.435/0001-92, com o valor total
de R$ 16.647,00. Os itens 4 e 5 foram fracassados Informa ainda a HOMOLOGAÇÃO do
certame com fulcro no inc. VI, do art. 8º, do Dec. nº 5.450/2005.
Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2016.
ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
Subsecretário
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2015.
Processo: 050.000.695/2015. Tipo: Menor Preço. Objeto: Contratação de Empresa para
fornecimento de recarga e aquisição de extintores para atender demanda da Secretaria de
Estado da Segurança Pública e da Paz Social, mediante as especificações, os quantitativos e
condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I, do Edital. A SSPDF
informa, com fulcro no inc. IX, art. 11, do Dec. nº 5.450/2005, a ADJUDICAÇÃO do objeto
do certame à Empresa GOLD Serviços de Monitoramento e Limpeza Ltda. - ME, CNPJ:
05.020.143/0001-89, com o valor total de R$ 8.268,26. Informa ainda a HOMOLOGAÇÃO
do certame com fulcro no inc. VI, do art. 8º, do Dec. nº 5.450/2005.
Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2016.
ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS
Subsecretário

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, AO TERMO DE CREDENCIAMENTO
Nº 04/2014.
PROCESSO: 054.001.430/2012 - PARTES: DF/PMDF x CENTRO MÉDICO MATSUMOTO LTDA. OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência
do Termo de Credenciamento por mais doze meses, com base no inciso II, do art. 57, da Lei
nº 8.666/93. ASSINATURA: 05/02/2016. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL:
MARCUS VINICIUS GOMES FIALHO, Chefe do DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL. Pela CONTRATADA: DANIELA BARRETO MATSUMOTO,
na qualidade de Representante Legal.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, AO TERMO DE CREDENCIAMENTO
Nº 05/2014.
PROCESSO: 054.001.430/2012 - PARTES: DF/PMDF x CLÍNICA BELA VISTA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM S/S LTDA. OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a
prorrogação do prazo de vigência do Termo de Credenciamento por mais doze meses, com
base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93. ASSINATURA: 07/02/2016. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: MARCUS VINICIUS GOMES FIALHO, Chefe do
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL. Pela CONTRATADA:
LORENA FRANCISCA MOURA DE FREITAS CARVALHO CORDEIRO, na qualidade de
Representante Legal.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, AO TERMO DE CREDENCIAMENTO
Nº 06/2014.
PROCESSO: 054.001.430/2012 - PARTES: DF/PMDF x UCI - UNIDADE DE CARDIOLOGIA INTEGRADA. OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo
de vigência do Termo de Credenciamento por mais doze meses, com base no inciso II, do art.
57, da Lei nº 8.666/93. ASSINATURA: 05/02/2016. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: MARCUS VINICIUS GOMES FIALHO, Chefe do DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL. Pela CONTRATADA: GUSTAVO GIR GOMES, na
qualidade de Representante Legal.
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EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO,
AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 07/2014.
PROCESSO: 054.001.430/2012 - PARTES: DF/PMDF x CARDIONORTE - CARDIOLOGISTAS DA ASA NORTE S/C LTDA. OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a
prorrogação do prazo de vigência do Termo de Credenciamento por mais doze meses, com
base no inciso II, do art. 57, da Lei nº 8.666/93. ASSINATURA: 12/02/2016. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: MARCUS VINICIUS GOMES FIALHO, Chefe do
DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL. Pela CONTRATADA:
LUIS AUGUSTO SEIXAS GORGES, na qualidade de Representante Legal.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE CREDENCIAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Processo: 053.000.183/2013. Partes: CBMDF X Hospital Maria Auxiliadora S/A. CNPJ:
38.000.485/0001-96. Objeto: Prorrogação de Credenciamento por 12 (doze) meses, art. 57, §
1º, da Lei 8.666/93. Vigência: 16/02/2016 a 16/02/2017. Signatários: Contratante: Cel.
QOBM/Comb. Jorge Martins Rodrigues de Oliveira, Diretor da DICOA; e Contratada: José
do Patrocínio Leal, Representante Legal.
Processo: 053.000.570/2013. Partes: CBMDF X Rio Preto Assistência Médica e Hospitalar
LTDA. CNPJ: 07.196.243/0003-58. Objeto: Prorrogação de Credenciamento por 12 (doze)
meses, art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93. Vigência: 26/02/2016 a 26/02/2017. Signatários:
Contratante: Cel. QOBM/Comb. Jorge Martins Rodrigues de Oliveira, Diretor da DICOA; e
Contratada: Gustavo Santos de Souza, Representante Legal.
Processo: 053.002.257/2013. Partes: CBMDF X Hospital Prontonorte S/A. CNPJ:
00.511.816/0001-80. Objeto: Prorrogação de Credenciamento por 12 (doze) meses, art. 57, §
1º, da Lei 8.666/93. Vigência: 14/02/2016 a 14/02/2017. Signatários: Contratante: Cel.
QOBM/Comb. Jorge Martins Rodrigues de Oliveira, Diretor da DICOA; e Contratada: José
do Patrocínio Leal, Representante Legal.
APOSTILA Nº 001 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 65/2015.
O Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF, no uso das atribuições que lhe conferem
o inciso XVI do art. 7º do Decreto n.º 7.163/2010, combinado com o inciso I, do art. 65 da
Lei nº 8.666/93, resolve: CORRIGIR/ALTERAR O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS n.º 65/2015-CBMDF:ONDE SE LÊ:" Cláusula Terceira - Do Objeto O Contrato
tem por objeto a contratação de empresa especializada para ministrar Curso de Piloto Privado
de Avião, com Habilitação de vôo por instrumentos (PC/IFR) para o CBMDF, consoante
especifica os termos da Inexigibilidade de Licitação nº 07/2015 SSDIR/DICOA/CBMDF, O
Projeto Básico Nº 33/2015-DIMAT (fls. 211 a 228) e Proposta da Contratada (fls. 133 e 134),
que passam a integrar o presente Termo."LEIA SE: Cláusula Terceira - Do Objeto O
Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para ministrar Curso de
Piloto Comercial de Avião, com Habilitação de vôo por instrumentos (PC/IFR) para o
CBMDF, consoante especifica os termos da Inexigibilidade de Licitação nº 07/2015 SSDIR/DICOA/CBMDF, O Projeto Básico Nº 33/2015-DIMAT (fls. 211 a 228) e Proposta da
Contratada (fls. 133 e 134), que passam a integrar o presente Termo.
JORGE MARTINS R. DE OLIVEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO - ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 87/2015.
PROCESSO: 00053-SEI050730/2015/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Aquisição de
plaquetas para tombamento, conforme Edital e anexos. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 29.300,00. O DICOA informa a ABERTURA da licitação, para o dia
02/03/2015 às 13:30h. LOCAL: site: www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL pela
internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61)
3901-3481. Jorge Martins Rodrigues de Oliveira - Diretor.
AVISO DE LICITAÇÃO - NOVA ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº 100/2014.
PROCESSO: 053.000.716/2012/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Registro de Preços
de capacete de vôo como equipamento de proteção individual para o CBMDF, conforme
especificações técnicas, quantidades e exigências do Termo de Referência que segue como
Anexo I ao Edital, bem como nos documentos constantes do processo. O DICOA informa a
NOVA ABERTURA da licitação, para o dia 21/03/2016 às 14h. LOCAL: Sala de Licitações
do CBMDF, sito ao SAM Quadra B bloco D, Brasília - DF, Brasil, CEP 70.620-000.
RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites www.comprasnet.gov.br (UASG do
CBMDF: 170394) e www.cbm.df.gov.br. Inf.: (+55-XX-61) 39013481 e (+55-XX-61)
39018659. Jorge Martins Rodrigues de Oliveira - Diretor.
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AVISO DE ABERTURA
Encontra-se a disposição dos interessados, no site www.comprasnet.gov.br o seguinte Edital:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2016
Processo: 055.026.860/2014. UASG: 926142. Tipo: Menor preço. Objeto: Aquisição de
Bloqueador Solar para pele com fator de proteção 30 ou superior, em embalagem
com120g/ml, de acordo com as especificações e quantidades constantes no Capítulo 3 do
Anexo A, Termo de Referência deste edital. Abertura: 02 de março de 2016 às 14h. Valor
global: R$ 103.431,60. As empresas 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, 17 de fevereiro de 2016.
ALESSANDRA DIAS DA COSTA VARGAS
Pregoeiro
RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Diretor Geral desta Autarquia, com base no Caput do Inciso II do Artigo 24 da Lei 8.666
de 21 de junho de 1993 e parecer favorável da Procuradoria Jurídica, acostado no processo
de n° 055.036.025/2014, reconheceu a inexigibilidade de licitação nº 08/2016 tendo por
objeto aquisição de laudos periciais emitidos pelo Instituto de Criminalística (laudo de
acidente de trânsito) para apuração de responsabilidade de danos causados a bens públicos,
no valor anual estimado de R$: 10.000,00, autorizando o empenho da despesa e o respectivo
pagamento. Ratificação: Autoridade Superior, Art. 26 da Lei 8.666/93. Jayme Amorim de
Sousa.
O Diretor Geral desta Autarquia, com base no Caput do Inciso II do Artigo 24 da Lei 8.666
de 21 de junho de 1993 e parecer favorável da Procuradoria Jurídica, acostado no processo
de n° 055.002.246/2016, reconheceu a inexigibilidade de licitação nº 07/2016 tendo por
objeto inscrição de dois servidores do Nurfi, no curso Declaração do imposto sobre a renda
retido na fonte para órgãos públicos, que acontecerá em Brasília - DF, no período de 18 a 19
de fevereiro de 2016, no valor global de R$: 2.780,00, autorizando o empenho da despesa e
o respectivo pagamento. Ratificação: Autoridade Superior, Art. 26 da Lei 8.666/93. Jayme
Amorim de Sousa.

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA
E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP,
torna público que requereu ao O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do
Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM, a autorização ambiental (AA), referente à
execução de drenagem pluvial na QNP 28 CONJUNTO Q - CEILANDIA/DF.
HERMES RICARDO MATIAS DE PAULA
Diretor Presidente
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
(1º FASE - DOCUMENTAÇÃO)
Comunicamos aos interessados na Concorrência nº 015/2015 - ASCAL/PRES, que após
análise e submetido ao Diretor Presidente da Companhia o Recurso Administrativo interposto
pela empresa D&M Construtora Ltda-EPP, a Comissão, decidiu prover parcialmente o recurso, para: manter inabilitada a recorrente por não atender ao disposto no item 6.1.4,
subitem "b.1" (não apresentou a execução de estrutura metálica de cobertura), ratificando o
constante na Ata de Abertura e Julgamento da Primeira Fase - (documentação), datada de 21
de janeiro de 2016; inabilitar a empresa BRACON Engenharia e Comércio Ltda, por não
atender ao disposto no item 6.1.4 - alínea "a" do Edital (não apresentou a Certidão de Pessoa
Jurídica do CREA); inabilitar a empresa CONSTRUTEQ - Construções Terraplenagens e
Comércio de Equipamentos Eireli - EPP, por não atender ao disposto no item 6.1.4 - alínea
"a" do Edital (apresentou a Certidão de Pessoa Jurídica do CREA sem validade) e manter
habilitada no certame a empresa ÍMPAR Construções Ltda - ME, por entender que a
recorrida atendeu as formalidades do Edital. Ratificar todas as demais decisões tomadas na
Ata de Abertura e Julgamento da Primeira Fase - (documentação), datada de 21 de janeiro de
2016. As fundamentações que corroboraram para as tomadas de decisões encontram-se à
disposição de todos exclusivamente no endereço eletrônico www.novacap.df.gov.br - link:
licitações. O prosseguimento do certame para abertura das propostas de preços (2ª fase) fica
designado para o dia 19/02/2016 - às 09:00h, a ser realizado 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. Para maiores informações ligar para o telefone/fax
(0xx61) 3403-2321 ou (0xx61) 3403-2322.
Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2016.
FERNANDO MORAIS
Chefe da ASCAL/PRES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Diretor Geral desta Autarquia, com base no inciso II do artigo 25 c/c inciso VI do artigo 13
da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e parecer favorável da Procuradoria Jurídica, acostado no
processo: 055.002.913/2016, reconheceu a inexigibilidade de licitação nº 10/2016 em favor do
Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP, tendo por objeto a inscrição de cinco servidores
que atuam em atividades jurídica, no Curso "Inovações do Novo CPC", a ser realizado em
Brasíllia-DF, no período de 18 de fevereiro e 19 de março de 2016, no valor total de R$:
10.920,25, autorizando o empenho da despesa e o respectivo pagamento. Ratificação: Autoridade Superior, Art. 26 da Lei 8.666/93.Jayme Amorim de Sousa.

AVISO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES
O Diretor de Edificações da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, no uso da competência que lhe confere o Estatuto Social da Empresa, em seu artigo
30, inciso VI, resolve: INFORMAR ao(s) representante(s) da empresa METAGAL CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 00.971.817/0001-07, que
devido ao não atendimento da CONVOCAÇÃO Publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal - DODF Nº 172 de 4 de setembro de 2015 Página 55, serão aplicadas as sanções
previstas no Contrato ASJUR/PRES nº 507/2010, que tem como objeto a construção do
Centro Olímpico do Complexo Esportivo do Gama/DF.
Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2015.
MARCIO AUGUSTO ROMA BUZAR
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COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
EDITAL Nº 101 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012-CEB
16ª CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
O Diretor Geral da CEB Distribuição S/A, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
constante no Edital nº 01/2012-CEB, Edital Normativo, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal em 26.9.2012 e Edital de Republicação publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal em 15.10.2013, torna público que convoca os candidatos a seguir relacionados para comparecer à sede da CEB, localizada no SIA, Setor de Áreas Públicas, lote
C bloco D sala 5, Gerência de Administração de Pessoal - GRAP, Brasília/DF, no período de
18 a 22 de fevereiro (dias úteis), das 14h às 17h, para manifestação acerca de sua contratação
e para encaminhamento à avaliação médica pré-admissional com fins de contratação. O não
comparecimento no período, data e local indicados neste Edital acarretará a eliminação
definitiva e automática do candidato do concurso público em referência.
1 Convocação de candidato aprovado para o cargo de Analista de Sistemas - Infraestrutura,
na seguinte ordem: área de contribuição, seguidos de nº de inscrição, nome, CPF e classificação.
Analista de Sistemas - Infraestrutura: 1375272, MAURICIO RUARO, 95597964968, 1
(PCD).
2 Convocação de candidatos aprovados para o cargo de Analista de Sistemas - Negócios, na
seguinte ordem: área de contribuição, seguidos de nº de inscrição, nome, CPF e classificação.
Analista de Sistemas - Negócios: 1384892, PAULO VITOR BETTINI DE ALBUQUERQUE
LIMA, 2066582140, 15/ 1386121, JULYANA LIMA FERREIRA, 1674396180, 16/ 983897,
EDMILSON COSME DA SILVA, 42826705172, 17/ 1001585, PRISCILLA SOUZA RAMOS, 1120309123, 18/ 1295995, THIAGO ANTONIO FERREIRA DIEB PIMENTEL,
514893176, 19.
Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2016.
LUIS FERNANDO MAGNANI DE OLIVEIRA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-S00497/2015.
Processo: 310-003.826/2015. Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados aplicáveis ao desenvolvimento, manutenção e suporte de sistemas informatizados por meio da
modalidade de fábrica de software para Ceb Distribuição. Empresa Vencedora: Squadra
Tecnologia S/A, valor total global: R$ 1.150.000,00. Demais informações, pelos telefones
3465-9012/9021.
Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2016.
WELLERSON LUIZ SANTOS
Presidente da Comissão

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO
A Caesb torna público que realizará o PREGÃO ELETRÔNICO 014/2016, PROCESSO:
092.000448/2016. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. OBJETO: Contratação de empresa
especializada em viagens e turismo para prestação de serviços de fornecimento de passagens
aéreas domésticas e internacionais, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação, endosso e entrega/disponibilização de bilhete, físico ou eletrônico, ao beneficiário da
passagem aérea, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário.
VALOR ESTIMADO: R$ 120.000,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO/ NATUREZA DE DESPESA: 17.122.6004.8517/6977; FONTE
DE RECURSO: Recursos Próprios, CÓDIGO: 11.101.000.000-3. EXECUÇÃO: 365 (trezentos e sessenta e cinco reais) dias consecutivos. VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e
cinco). DATA FINAL PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 04/03/2016, às 08:30
horas. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 17/03/2016, às 09:00 horas. O edital e seus
anexos poderão ser encontrados no site: www.licitacoes-e.com.br (ID: 619065) a partir do dia
18/02/2015. Fone: (61) 3213-7429,e-mail: licitacao@caesb.df.gov.br. A Sessão Pública será
realizada no portal do Licitacoes-e. Em atendimento à Lei Distrital nº 5.453/2015, as informações referentes ao certame também estão disponíveis no site www.caesb.df.gov.br menu Licitações.
Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2016.
JULIO CESAR SEGURADO COELHO
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO (REPETIÇAO)
A Caesb torna público que realizará o PREGÃO ELETRÔNICO 158/2015-R, PROCESSO:
processo 092.0006766/2015. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. OBJETO: Contratação de
solução corporativa de conectividade sem fio, para acesso à internet, correio eletrônico,
mensagens de texto, por meio de aparelhos móveis fornecidos em regime de comodato, que
assegurem comunicação fim a fim entre o aparelho e o servidor central e serviços de
telefonia, nas modalidades SMP e STFC, para comunicação de voz e dados, com as características de serviços pós-pagos, via rede móvel, com tecnologia digital. VALOR ESTIMADO: R$ 1.760.493,63; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO:22.202; PROGRAMA DE
TRABALHO/ NATUREZA DE DESPESA:17.122.6004.8517/6977; FONTE DE RECURSO:
Recursos Próprios, CÓDIGO: 11.101.000.000-3. DATA FINAL PARA RECEBIMENTO
DAS PROPOSTAS: 07/03/2016, às 08:30 horas. INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA:
07/03/2016, às 09:00 horas. O edital e seus anexos poderão ser encontrados no site: www.licitacoes-e.com.br (ID: 618832), a partir do dia 18/02/2016. Fone: (61) 3213-7130, e-mail:
licitacao@caesb.df.gov.br. A Sessão Pública será realizada no portal do Licitacoes-e. Em
atendimento à Lei Distrital nº 5.453/2015, as informações referentes ao certame também
estão disponíveis no site www.caesb.df.gov.br - menu Licitações.
Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2016.
SILVIO S. GONÇALVES SOARES
Pregoeiro
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
A Caesb torna público o resultado do julgamento da Concorrência CP 012/2015-Caesb,
processo: 092.006195/2015, tipo de licitação: menor preço, para Execução das obras de
complementação para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Setor Habitacional Sol Nascente - Regiões B e C, em Ceilândia, Distrito Federal, na forma de execução
indireta, sob regime de empreitada por preço unitário da forma que se segue: A licitante
ADM Engenharia Ltda julgada vencedora com o valor total de R$ 7.682.817,37.
Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2016.
KÉSSIA PORANGA NINA RIBEIRO
Presidente da Comissão
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES PARA O PROGRAMA BID
AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - MI
1. A CAESB, no âmbito de seu Programa de Saneamento Ambiental, financiado pelo BID,
convida empresas e/ou instituições de consultoria elegíveis para apresentar sua manifestação
de interesse até as 17 horas do dia 08/03/2016, para a participação do processo de seleção
para a contratação de empresa para elaboração de Projetos Técnicos visando a melhoria de
Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.
2. Maiores informações podem ser obtidas no site www.caesb.df.gov.br.
Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2016.
MAURICIO KENJI SUEMORI
Presidente da Comissão
AVISO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - MI
1. A CAESB, no âmbito de seu Programa de Saneamento Ambiental, financiado pelo BID,
convida empresas e/ou instituições de consultoria elegíveis para apresentar sua manifestação
de interesse até as 17 horas do dia 08/03/2016, para a participação do processo de seleção
para a contratação de serviços de engenharia para desenvolvimento de projetos executivos de
setorização e adequação de Redes de Distribuição de Água no Distrito Federal-DF.
2. Maiores informações podem ser obtidas no site www.caesb.df.gov.br.
Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2016.
MAURICIO KENJI SUEMORI

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO
TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO Nº
07/2013
Processo: 141.000.178/2013; Partes: DF/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA
RA-I x COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB; Fundamento Legal: Inciso XIII do art. 24, c/c art. 26, II do art. 57 e com as demais
disposições da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações; Objeto: Prestação, de forma
contínua, dos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento sanitário e outros
serviços para logradouros- Fonte Palácio do Buriti; Valor: O valor total do contrato é de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais); Dotação Orçamentária: U.O 28.103; Programa de
Trabalho: 04122600185179760; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recurso: 120;
Modalidade: Estimativo; Nota de Empenho: 2016NE00008 e 2016NE0016; Data da assinatura: 28/01/2016; Prazo de Vigência: O presente contrato terá vigência de 12 (doze)
meses a contar de sua assinatura; Signatários: Pelo Distrito Federal: MARCOS PACCO
RIBEIRO COELHO, Administrador Regional de Brasília - RA/I e pela Contratada: o Diretor
Financeiro e Comercial-Substituto, FÁBIO ALBERNAZ FERREIRA, e o Superintendente de
Comercialização RICARDO ZORZO.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE
RATIFICAÇÕES DE NOTAS DE EMPENHO
Processo: 136.000.007/2016. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO
BANDEIRANTE. Assunto: Atender a despesa com serviços de energia elétrica, dos próprios
desta Administração. Ratifico nos termos do artigo 24, inciso XXII, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, conforme a justificativa constante dos autos do referido processo, referente
à Nota de Empenho nº 00017/2016, no valor inicial de R$ 11.700,00 (onze mil, setecentos
reais), em favor da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, emitida em 04 de fevereiro de 2016.
Cleudimar Pereira Sardinha. Administrador Regional - Interino.
Processo: 136.000.006/2016. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO
BANDEIRANTE. Assunto: Atender a despesa com serviços de água e esgotos dos próprios
desta Administração Regional. Ratifico nos termos do Caput do artigo 25, da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, conforme a justificativa constante dos autos do referido processo,
referente à Nota de Empenho nº 00016/2016, no valor inicial de R$ 24.335,00 (vinte e quatro
mil, trezentos e trinta e cinco reais), em favor da COMPANHIA AMBIENTAL DO DF CAESB, emitida em 04 de fevereiro de 2016. Cleudimar Pereira Sardinha- Administrador
Regional - Interino.
Processo: 136.000.370/2013. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO
BANDEIRANTE. Assunto: Atender a despesa com serviços executados através do Contrato
FUNAP e esta Administração Regional. Ratifico nos termos do artigo 24, inciso XIII, da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, conforme a justificativa constante dos autos do referido
processo, referente à Nota de Empenho nº 00015/2016, no valor inicial de R$ 9.268,00 (nove
mil, duzentos e sessenta e oito reais), em favor da FUNDAÇÃO DO AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF, emitida em 1º de fevereiro de 2016. Cleudimar Pereira
Sardinha - Administrador Regional - Interino.
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ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO
RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 144.000.025/2016. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO. Assunto: Atender despesas com contração de empresa do ramo para realização
do carnaval de rua de São Sebastião a ser realizado nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2016
com o Grupo Executivo do Samba nos próprios da Região Administrativa - RA XIV.
Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 02 de junho de 1993, do Decreto nº
32.598/2010, de 15 dezembro de 2010, que aprovou as Normas de Planejamento, Orçamento,
Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, bem como a Portaria da Secretaria
de Estado e Governo do Distrito Federal nº 11, de 26 de março de 2010, para que adquira
a eficácia necessária, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com
fulcro no artigo 25, inciso III, da mencionada Lei, conforme a justificativa constante dos
autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 2016NE0022, no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), a favor da Instituto de Espetáculos Públicos do Brasil, 05 de fevereiro de
2016. Jean Duarte de Carvalho, Administrador Regional.
Processo: 144.000.025/2016. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO. Assunto: Atender despesas com contração de empresa do ramo para realização
do carnaval de rua de São Sebastião a ser realizado nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2016
com o Grupo Pileke nos próprios da Região Administrativa - RA XIV. RATIFICO, nos
termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto nº 32.598/2010,
de 15 dezembro de 2010, que aprovou as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças,
Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, bem como a Portaria da Secretaria de Estado
e Governo do Distrito Federal nº 11, de 26 de março de 2010, para que adquira a eficácia
necessária, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no
artigo 25, inciso III, da mencionada Lei, conforme a justificativa constante dos autos em
epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 2016NE0023, no valor de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), a favor da Instituto de Espetáculos Públicos do Brasil, 05 de fevereiro de 2016.
Jean Duarte de Carvalho, Administrador Regional.
Processo: 144.000.025/2016. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO. Assunto: Atender despesas com contração de empresa do ramo para realização
do carnaval de rua de São Sebastião a ser realizado nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2016
com o Grupo Se Joga nos próprios da Região Administrativa - RA XIV. RATIFICO, nos
termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto nº 32.598/2010,
de 15 dezembro de 2010, que aprovou as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças,
Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, bem como a Portaria da Secretaria de Estado
e Governo do Distrito Federal nº 11, de 26 de março de 2010, para que adquira a eficácia
necessária, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no
artigo 25, inciso III, da mencionada Lei, conforme a justificativa constante dos autos em
epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 2016NE0027, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), a favor da Ac Eventos Eireli - ME, 05 de fevereiro de 2016. Jean Duarte de Carvalho,
Administrador Regional.
Processo: 144.000.025/2016. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO. Assunto: Atender despesas com contração de empresa do ramo para realização
do carnaval de rua de São Sebastião a ser realizado nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2016
com o Grupo Clima de Montanha nos próprios da Região Administrativa - RA XIV.
RATIFICO, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto
nº 32.598/2010, de 15 dezembro de 2010, que aprovou as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, bem como a Portaria da
Secretaria de Estado e Governo do Distrito Federal nº 11, de 26 de março de 2010, para que
adquira a eficácia necessária, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo,
com fulcro no artigo 25, inciso III, da mencionada Lei, conforme a justificativa constante dos
autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 2016NE0028, no valor de R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais), a favor da Ac Eventos Eireli - ME, 05 de fevereiro de 2016. Jean
Duarte de Carvalho, Administrador Regional.
Processo: 144.000.025/2016. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO. Assunto: Atender despesas com contração de empresa do ramo para realização
do carnaval de rua de São Sebastião a ser realizado nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2016
com o Grupo Amor Maior nos próprios da Região Administrativa - RA XIV. RATIFICO, nos
termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto nº 32.598/2010,
de 15 dezembro de 2010, que aprovou as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças,
Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, bem como a Portaria da Secretaria de Estado
e Governo do Distrito Federal nº 11, de 26 de março de 2010, para que adquira a eficácia
necessária, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no
artigo 25, inciso III, da mencionada Lei, conforme a justificativa constante dos autos em
epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 2016NE0029, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito
mil reais), a favor da Kw Produções e Eventos, 05 de fevereiro de 2016. Jean Duarte de
Carvalho, Administrador Regional.
Processo: 144.000.025/2016. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO. Assunto: Atender despesas com contração de empresa do ramo para realização
do carnaval de rua de São Sebastião a ser realizado nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2016
com o Grupo Coisa Nossa nos próprios da Região Administrativa - RA XIV. RATIFICO, nos
termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto nº 32.598/2010,
de 15 dezembro de 2010, que aprovou as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças,
Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, bem como a Portaria da Secretaria de Estado
e Governo do Distrito Federal nº 11, de 26 de março de 2010, para que adquira a eficácia
necessária, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no
artigo 25, inciso III, da mencionada Lei, conforme a justificativa constante dos autos em
epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 2016NE0031, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e
dois mil reais), a favor da Kw Produções e Eventos, 05 de fevereiro de 2016. Jean Duarte de
Carvalho, Administrador Regional.
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Processo: 144.000.025/2016. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO. Assunto: Atender despesas com contração de empresa do ramo para realização
do carnaval de rua de São Sebastião a ser realizado nos dias 08 e 09 de fevereiro de 2016
com a Banda Trem das Cores nos próprios da Região Administrativa - RA XIV. RATIFICO,
nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, do Decreto nº
32.598/2010, de 15 dezembro de 2010, que aprovou as Normas de Planejamento, Orçamento,
Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, bem como a Portaria da Secretaria
de Estado e Governo do Distrito Federal nº 11, de 26 de março de 2010, para que adquira
a eficácia necessária, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com
fulcro no artigo 25, inciso III, da mencionada Lei, conforme a justificativa constante dos
autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 2016NE0032, no valor de R$ 15.000,00
(quinze mil reais), a favor da Globo Formula um Evento e Mat. Esportivos LTDA-ME, 05 de
fevereiro de 2016. Jean Duarte de Carvalho, Administrador Regional.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 02/2013.
Processo: 392.041.032/2013 - Partes: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal/CODHAB e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP. Objeto: O presente termo objetiva a prorrogação do prazo de vigência até
30/06/2016. Valor total do convênio: R$ 12.487.937,50(doze milhões, quatrocentos e oitenta
e sete mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) Assinatura: 04/02/2016.
Signatários: pela CODHAB/DF: Gilson Paranhos, na qualidade de Diretor Presidente, Pela
NOVACAP : Hermes Ricardo Matias de Paula e Antonio Raimundo S. R. Coimbra como
Diretor Presidente e Diretor de Urbanização, respectivamente. Datas de Publicação do Convênio: Convênio nº 02/2013 (DODF nº 231, pág.106, de 06/11/ 2013); 1º Termo Aditivo ao
Convênio nº 02/2013 (DODF nº272, pág.51, de 30/12/ 2014).

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL Nº 02, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016.
A PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no exercício das atribuições que
lhe confere o artigo 6º, inciso XVIII, da Lei Complementar nº 395, de 31 de julho de 2001,
torna pública a classificação provisória dos Procuradores do Distrito Federal candidatos ao
concurso interno de remoção de Procuradores do Distrito Federal, com vistas ao preenchimento de 01 (uma) vaga na Procuradoria Fiscal e 01 (uma) vaga na Coordenação de
Responsabilidade Subsidiária da Procuradoria Administrativa, conforme Edital nº 01, de 10
de fevereiro de 2016, organizados em ordem crescente de classificação e, aplicados os
procedimentos, as regras e os critérios de desempate estabelecidos pela Portaria nº 56, de 26
de dezembro de 2008. Eventuais impugnações à lista classificatória deverão ser apresentadas
à Unidade Executiva do Gabinete da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (Edifício-Sede
da PGDF, sala 412D), no prazo de 3 (três) dias úteis contados da publicação do presente
Edital. Fica declarado deserto o concurso de remoção para preenchimento de 01 (uma) vaga
na Procuradoria Administrativa.
PAOLA AIRES CORRÊA LIMA
ANEXO ÚNICO
Relação nominal dos Procuradores do Distrito Federal, contada até 17/02/2016, na seguinte
sequência: colocação, matrícula, nome, maior tempo de efetivo exercício no cargo de Procurador do Distrito Federal, maior tempo de serviço na Administração Pública Distrital,
maior tempo de serviço na Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal e maior
idade:
Lotação: Procuradoria Fiscal
1º, 96.958-3, RODRIGO ALVES CHAVES, 27/08/2010, 6028, 8114, 20/01/1975, 2º,
232.490-3, HUGO DE PONTES CEZARIO, 30/01/2015, 384, 384, 17/12/1983.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Informação nº: 23/2016 - Segedam (AA); Processo nº: 1.549/2016-e; Assunto: Inexigibilidade de licitação - Inscrição de servidor no "48º Curso sobre Retenção na Fonte de
Tributos e Contribuições Sociais na Contratação de Bens e Serviços (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS)" - 22 a 26 de fevereiro de 2016 - Brasília (DF). RATIFICO, nos
termos do art. 26 da Lei nº 8.666/1993, a inexigibilidade de licitação, com fulcro no art. 25,
inciso II c/c art. 13, inciso VI, ambos da Lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), em favor da Associação de Arquivistas de São Paulo (ARQSP), para atender a
despesa com inscrição de servidor no "48º Curso sobre Retenção na Fonte de Tributos e
Contribuições Sociais na Contratação de Bens e Serviços (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS)", a ser realizado no período de 22 a 26 de fevereiro de 2016, nesta
capital. Brasília-DF, em 15 de fevereiro de 2016. RENATO RAINHA - Presidente.
EXTRATO DE DIÁRIAS
Processo nº 1.697/2016; Beneficiário: LUIZ GENÉDIO MENDES JORGE; Evento: "Encontro Técnico Brasil - Colômbia de Controle Externo (03.02.16) e Reunião OLACEFS (05
e 06.02.16)"; Local do evento: Bogotá - Colômbia; Período de realização do evento: 02 a
06.02.2016; Quantidade de diárias: 02 (duas).
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INEDITORIAIS
SINDECOF/DF - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM CONSELHOS E
ORDENS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL E ENTIDADES
COLIGADAS E AFINS DO DISTRITO FEDERAL
SDS Ed. Venâncio VI Sala 502/504
CEP 70.393-900 - Brasília - DF
Telefone: (61) 3323-4279 - Fax: (61) 3323-4282
CNPJ 26.444.125/0001-02
EDITAL DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Pelo presente Edital, fazemos saber aos empregados que se dedicam às atividades econômicas que nos são correspondentes, em Brasília e em todos o
Distrito Federal, que o desconto da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL de seus
empregados, deve ser efetuado até o dia 31 de março do corrente ano e
recolhido em favor até 30 de abril, impreterivelmente, conforme dispõem os arts.
579, 580 da CLT. 01) O desconto deverá ser feito na importância correspondente
à remuneração de um dia de trabalho dos empregados, QUALQUER QUE SEJA
A FORMA DA REFERIDA REMUNERAÇÃO, INCLUINDO ADICIONAIS E
HORAS EXTRAS, de acordo com o inciso I do art. 580 da CLT. 02) A opção
de que trata o art. 585 da CLT é facultada somente aos profissionais liberais
que, nas empresas com as quais mantenham vínculo empregatício, exerçam,
efetivamente, a atividade para a qual estejam legalmente habilitados, desde que
cumprido o disposto na NOTA TÉCNICA/SRT/TEM/Nº 201/2009, publicada no
DOU Nº 231 de 03 de dezembro de 2009. 03) O recolhimento deverá ser
procedido, sem multa, ater o dia 30 de abril, através dos órgãos arrecadadores:
1º) - Caixa Econômica Federal; 2º) Banco do Brasil S.A.; 3º) - Estabelecimentos
bancários integrantes do sistema de arrecadação dos tributos federais, devendo os
empregados nos enviar a cópia da guia autenticada mecanicamente pelos estabelecimentos. 04) Lembramos aos senhores empregadores que o não recolhimento, no prazo legal, implicará nas sanções do art. 600 da CLT: Multa de
10%, mais 2% de mora mensal e 1% de juros, também mensal, e correção
monetária, providência que será tomada por este Sindicato, nos termos do art.
606 da CLT, sem prejuízo das penalidades que possam ser aplicadas pelas
autoridades competentes do Ministério do Trabalho e Emprego, de acordo com
art. 598 da CLT. 05) Estão a recolher, em favor deste Sindicato, a contribuição
sindical, de seus empregados e/ou servidores, os empregadores que operam
como: CONSELHOS E ORDENS FEDERAIS E REGIONAIS, DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, DAS CAIXAS DE ASSISTÊNCIA,
INSTITUTOS, ESCOLAS, MÚTUAS, ASSOCIAÇÕES, FUNDAÇÕES QUE SEJAM ÓRGÃOS OU QUE POSSUAM CONEXÃO DIRETA COM OS CONSELHOS E ORDENS, AS ENTIDADES DE AUTO GESTÃO EM SAÚDE, BEM
COMO DAQUELAS ENTIDADES CUJO ENQUADRAMENTO SINDICAL VENHA A SER DECLARADO POR LEGISLAÇÃO OU ÓRGÃO COMPETENTE.
06) Lembramos, ainda, que a contribuição sindical do empregado admitido após
o mês de março será descontada no primeiro mês de trabalho, e o recolhimento
no mês subseqüente, salvo se esse desconto já tiver sido realizado, no ano em
curso, no emprego anterior e anotado na carteira profissional, de acordo com o
que dispõe os art. 601 e 602 da CLT. 07) Os pedidos de guias e esclarecimentos,
poderão ser dirigidos pelos www.sindecofdf.org.br ou no endereço acima, no que
os interessados serão prontamente atendidos, informando-se, de todo modo, que
no verso da GRCS, de uso obrigatório a partir de 01.01.85. Conforme Portaria
MTb 3233, de 29.12.83, constam as instruções para o seu correto preenchimento.
Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2016. Douglas de Almeida Cunha, Presidente SINDECOF-DF
DAR-117/2016.

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS BIÓLOGOS DO
DISTRITO FEDERAL - ASSBIO/DF
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE
A comissão pró-fundação da Associação dos Biólogos do Distrito Federal ASSBIO-DF, convoca toda categoria dos acadêmicos e profissionais graduados
em Ciências Biológicas nos termos da Lei n. 6.684 de 3 de setembro de 1979,
na base territorial do Distrito Federal a comparecerem a Assembléia Geral
Extraordinária no dia 29 de fevereiro de 2016, as 20h em primeira convocação,
as 20h15 em segunda e as 20:30h em terceira e última chamada, no endereço
Av. W/4 Sul SEP EQ 707/907 Conj. A/B - Brasília/DF para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: a) fundação da ASSBIO-DF; b) aprovação do estatuto
social; c) eleição e posse da diretoria e conselho fiscal; d) outros assuntos de
interesse da categoria. Cristiane Teresinha Citadin, inscrito no CPF sob o n.
025117429-85 e no Conselho Regional de Biologia sob o n. 98808/04D, com
endereço para correspondência QNA 25, lote 14, CEP 72110250, Taguatinga
N o r t e / D F.
Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2016
CRISTIANE TERESINHA CITADIN
Presidente da comissão
DAR-122/2016.
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NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
CNPJ/MF nº 09.625.321/0001-56 - NIRE nº 53.3.0001698-4
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Com Garantia Real
e com Garantias Adicionais Fidejussórias, em Duas Séries, da Norte Brasil
Transmissora de Energia S.A. Ficam convocados os Senhores Debenturistas da 1ª
(Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie com Garantia Real e Com Garantias Adicionais Fidejussórias, em Duas
Séries, da Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. ("Emissora"), a comparecerem à Assembleia Geral de Debenturistas que se realizará no dia 02 de
março de 2016, às 11 horas, na sede da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários ("Agente Fiduciário"), na Avenida das Américas, 4200,
bloco 8, ala B, salas 302, 303, 304, Barra da Tijuca, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para deliberar sobre: (i) as medidas a serem
tomadas no âmbito da Emissão, em razão da ocorrência dos eventos dispostos no
item 4.15.2, alínea "o" da Escritura de Emissão, qual seja, o pedido de
recuperação judicial apresentado pela Abengoa Concessões Brasil Holding S.A.
("Abengoa"); (ii) medidas a serem tomadas acerca do disposto nos termos da
cláusula 4.15.2, alínea "a" da Escritura de Emissão, em razão da não observância
do prazo para envio de determinados documentos integrantes da operação; e (iii)
alteração do Contrato de Prestação de Serviços de Operação e Manutenção, nos
termos da cláusula 5.1, alínea "hh" da Escritura de Emissão, a fim de aprovar,
ou não, a inclusão da Emissora como contratante, bem como a alteração do valor
máximo anual em montante superior ao previsto na Escritura de Emissão. Os
Debenturistas deverão se apresentar no endereço acima indicado portando os
documentos que comprovem a titularidade das respectivas Debêntures. Eventuais
instrumentos de mandato outorgados pelos Debenturistas para sua representação
na Assembleia ora convocada deverão ser encaminhados ao Agente Fiduciário até
2 (dois) dias úteis antecedentes à sua realização através do e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, bem como depositados perante o Agente Fiduciário, em sua sede, localizada na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08,
ala B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro. Informações adicionais sobre a Assembleia ora convocada e a matéria
constante da ordem do dia acima, podem ser obtidas junto ao Agente Fiduciário.
Rio de Janeiro, 15 de fevereiro de 2016. Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários. Nathalia Machado Loureiro - Diretora.
DAR-124/2016.

AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 40.281.347/0001-74
NIRE 53300005028
ATA DA 93ª (NONAGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO (ORDINÁRIA) DO CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE JANEIRO DE 2016.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de janeiro de 2016, às 10 horas,
na sede social da Companhia, em Brasília, Distrito Federal, no Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba A, Autotrac, Asa Norte. PRESENÇA: Presentes
os membros do Conselho de Administração da Companhia que assinaram a
respectiva Lista de Presença, que representam mais de 2/3 do colegiado. MESA:
Presidente: NELSON PIQUET SOUTO MAIOR; Secretária: PATRÍCIA ARAÚJO
LUPIANO. ORDEM DO DIA: (i) Apreciar o Relatório da Administração e as
contas da Diretoria, o Balanço Patrimonial Individual e Consolidado, as demais
Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, bem como autorizar
a publicação das Demonstrações Financeiras; (ii) Apreciar a proposta da Diretoria da Companhia, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, para a destinação dos lucros apurados, contemplando: (a) a
constituição de reserva legal e de lucros e (b) a distribuição de dividendos.
DELIBERAÇÕES: Após exame e discussão, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram: (i) recomendar à Assembleia Geral
Ordinária ("AGO") a aprovação do Relatório da Administração e das contas da
Diretoria, do Balanço Patrimonial Individual e Consolidado, das demais Demonstrações Financeiras e do Relatório dos Auditores Independentes, referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, ficando autorizada a
publicação das Demonstrações Financeiras; (ii) propor à AGO que o lucro
líquido do exercício em apreciação, no valor total de R$ 58.169.249,23 tenha a
seguinte destinação: a) a constituição de reserva legal no valor de R$
2.908.462,46, correspondente ao percentual de 5% sobre o lucro líquido; a
reversão de reserva de lucro de incentivos fiscais, no valor de R$ 38.656,00; e
a retenção de lucros no valor de R$ 3.000.000,00 para custear investimentos na
ampliação e manutenção do ativo imobilizado e de software utilizados na
operação da Companhia; e b) a distribuição de dividendos, no valor total de R$
52.299.442,77, correspondente a R$ 0,6537430 por ação ordinária, devendo ser
deduzidos os juros sobre o capital próprio creditados/pagos durante o exercício,
cuja ratificação também é proposta pelo Colegiado à AGO, no valor de R$
6.234.608,80, resultando no valor remanescente de R$ 46.064.833,97, correspondente a R$ 0,5758104 por ação ordinária, à conta do lucro apurado no
balanço patrimonial da Companhia levantado em 31 de dezembro de 2015. O
pagamento do valor remanescente dos dividendos poderá ser efetuado àqueles
que, na data em que for realizada a AGO, estejam inscritos como proprietários
ou usufrutuários das ações da Companhia, da seguinte forma: (i) em parcela
única, até o dia 02/03/2016, àqueles que sejam titulares de crédito no montante
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de até R$ 14.431.774,16 e (ii) em 10 (dez) parcelas, de valores iguais,
vencendo-se a 1ª em 28/03/2016 e as demais em iguais datas dos meses
subsequentes, àqueles cujo crédito exceda R$ 14.431.774,16. O Demonstrativo da
Destinação do Lucro Líquido do exercício de 2015, o Demonstrativo da Distribuição de Dividendos e a Forma de Pagamento, e o Demonstrativo de Cálculo
dos Juros Sobre o Capital Próprio do exercício de 2015 encontram-se arquivados
na sede da Companhia. ENCERRAMENTO, LAVRATURA E APROVAÇÃO DA
ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida,
conferida, e por todos aprovada. Brasília-DF, às 11 horas e 18 minutos do dia
26 de janeiro de 2016. Certificamos que esta é cópia fiel da ata lavrada no livro
n° 02 de registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, às folhas
n° 28 (frente e verso) e 29 (frente), e que foi assinada pela Secretária e pelos
membros do Conselho de Administração presentes: Nelson Piquet Souto Maior
(Presidente do Conselho de Administração), Patrícia Araújo Lupiano (Secretária,
OAB/DF nº 22.958 e CPF nº 950.172.321-68), Julio Cesar Cedillo (Conselheiro)
e Tarcísio Jorge Caldas Pereira (Conselheiro). MESA: NELSON PIQUET SOUTO
MAIOR - Presidente; PATRÍCIA ARAÚJO LUPIANO - Secretária. JUNTA
COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. CERTIFICO O REGISTRO EM:
05/02/2016 SOB N: 20160066883. Protocolo: 16/006688-3, DE 28/01/2016.
GISELA SIMIEMA CESCHIN - Presidente. Empresa: 53 3 0000502-8 - AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A.
DAR-129/2016.

SOCIEDADE CIVIL MEMORIAL JUSCELINO KUBITSCHEK
CNPJ MF 00.608.893/0001-52
RELATÓRIO DA DIRETORIA - EXERCÍCIO 2015
De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos o Relatório da Diretoria
referente ao Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2015, acompanhado do Balanço
Patrimonial e do Demonstrativo de Resultado.
Brasília, 31 de dezembro de 2015
ANNA CHRISTINA KUBITSCHEK BARBARÁ PEREIRA
Presidente (em exercício) da SOCIEDADE CIVIL MEMORIAL JUSCELINO KUBITSCHEK
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
1.090.693,77
ATIVO CIRCULANTE
1.015.086,96
Disponibilidades
955.893,40
Despesas Antecipados 59.193,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE
75.606,81
Investimentos 900,00
Imobilizado
74.706,81
PASSIVO
1.090.693,77
PASSIVO CIRCULANTE
215,15
Obrigações Fiscais
215,15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 935.030,81
Títulos a pagar a Longo prazo 935.030,81
PATRIMÔNIO SOCIAL
155.447,81
Patrimônio Social
4.782,66
Reservas de Patrimônio 37.909,33
Reservas de Superávits 112.755,82
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.225.158,74
Receitas Convênio GDF 2.543.062,23
Recursos Próprios
136.963,00
Receitas Patrocínio Eletrobrás/Furnas 545.133,51
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 3.225.158,74
(-) DESPESA OPER. CONVÊNIO GDF (2.543.062,23)
Despesas Administrativas (2.510.234,65)
Despesas Financeiras (2.886,37)
Outras Despesas (6.111,21)
Despesas c/ Equip.e Instalações (23.830,00)
(-) DESPESA OPERACIONAL PRÓPRIA (169.915,35)
Despesas Administrativos (114.462,20)
Despesas Financeiras (12,86)
Outras Despesas (21.758,39)
Despesas c/ Depreciação (33.681,90)
(-) DESPESA OPER. ELETRBRÁS/FURNAS (545.133,51)
Despesas Administrativas (545.133,51)
= DÉFICIT OPERACIONAL LÍQUIDO (32.952,35)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS 88.503,30
Outras Receitas Recursos Próprios 3.579,96
Outras Receitas Convênio GDF 27.341,91
Outras Receitas Patrocínio Eletrobrás/Furnas 57.581,43
= SUPERÀVIT LÍQUIDO DO PERÍODO 55.550,95
NOTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2015
I - CONTEXTO OPERACIONAL:
NOTA 01
A Sociedade Civil Memorial JK fundada em 05 de setembro de 1979, Brasília Capital, é uma
sociedade
civil, sem fins lucrativos, de caráter privado, de utilidade publica, regida por Estatuto social
e demais
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disposições regulamentares, aprovadas por seus órgãos deliberativos, nas esferas de suas
competências
definidas pelo mesmo, e, nos casos omissos, pelas disposições legais vigentes no País.
II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
As demonstrações financeiras da Sociedade Civil Memorial JK foram elaboradas em conformidade com
as normas brasileiras de contabilidade e de acordo com resolução CFC nº 1.409/12-ITG 2002
- Entidades
sem Finalidade de Lucros.
III- RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
As principais práticas contábeis adotadas são: a) As receitas e as despesas foram apropriadas
ao resultado
do exercício observando-se os princípios fundamentais de contabilidade. Os itens do Ativ o
Imobilizado são contabilizados ao custo de mercado deduzindo-se a depreciação acumulada.
O regime contábil adotado é o da competência.
O critério utilizado para apuração das receitas da entidade é pelo valor de entrada.
Os valores das receitas correspondem a:
a) Recursos Próprios: R$ 136.963,00
b) Receitas de Convênios: R$ 2.543.062,23
c) Receitas de Patrocínios: R$ 545.133,51
Os recursos da entidade foram aplicados proporcionalmente aos gastos ocorridos, por se
tratar de regime de competência, de acordo com as suas finalidades institucionais, de
conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos
Patrimoniais.
Patrimônio Social
Demonstração do Superávit do Exercício - 2015
A composição do Superávit é constituída das seguintes contas:
a) Recursos Próprios: R$ 4.309,51
b) Rec. Financ. s/ Aplic. do Período R$ 84.923,34
c) Depreciação do Período: (- R$ 33.681,90)
55.550,95
Considerando que as verbas constituídas dos recursos do Convênio com GDF têm a seguinte
aplicação no valor de R$ 2.543.062,23, no exercício de 2015, e o saldo de R$ 321.352,69
serão gastos no exercício de 2016;
Resumo: Exercício 2015 - R$ 2.543.062,23
Exercício 2016 - R$ 321.352,69
Total do Convênio GDF - R$ 2.864.414,92
Considerando que as verbas constituídas dos recursos com Patrocínio ELETROBRÁS/FURNAS tem a seguinte aplicação no valor de R$ 545.133,51 no exercício de 2015, e o saldo de
R$ 454.866,49 serão gastos no exercício de 2016;
Resumo: Exercício 2015 - R$ 545.133,51
Exercício 2016 - R$ 454.866,49
Total do Patrocínio E/F - R$ 1.000.000,00
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015
ANNA CHRISTINA KUBITSCHEK BARBARA PEREIRA
Presidenta
CPF 013.756.817-70
WA10 SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA
WALDIR LACERDA DE ALENCAR
CONTADOR - CPF 247.701.911-20 - CRC DF-008751/O-3
DAR-130/2016.

MEDINUCLEAR CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR, GAMATOMOGRAFIA
LTDA - EPP
CNPJ/MF: 26.473.819/0001-60 / NIRE: 532.0155211.0
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida nos termos do art. 1.072, caput, da Lei n.
10.406/2002, Ênio de Freitas Gomes, brasileiro, casado, médico, portador da Carteira de
Identidade n. 158.689, expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n. 039.571.601-20,
residente e domiciliado na Capital Federal, com endereço profissional no SHLS Quadra 716
Conjunto B Bloco 4 Consultório 3, Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.390-700, na condição de
administrador da sociedade denominada MEDINUCLEAR CLÍNICA DE MEDICINA NUCLEAR, GAMATOMOGRAFIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n. 26.473.819/0001-60, vem, por meio deste, convidar todos os sócios da
sociedade em menção para participar da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada em
26 de fevereiro de 2016, às 19:00 horas, em sua sede, localizada no SHLS Quadra 716
Conjunto B Bloco 4, na sala nº 14 (sala de reuniões), Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.390-700,
com a finalidade de deliberarem sobre as matérias constantes na seguinte ordem do dia: (i)
apresentar estrutura operacional e cenário prospectivo sobre futura operação contratada com
Hospital Brasília; (ii) deliberar sobre o contrato firmado com o Hospital Brasília, com
possibilidade de cessão dos direitos e obrigações; (iii) outros assuntos de interesse social.
Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2016. Ênio de Freitas Gomes - Sócio/Administrador.
DAR-131/2016.

RUI CRISTINO BARBOSA
AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA OPERAÇÃO
Torna público que está requerendo ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
do Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a Licença de Operação para a
atividade de extração de cascalho laterítico, junto ao processo 390.004.242/2007, no endereço Lote Boa Esperança (DF-190), na Fazenda Saltador, Região Administrativa de Ceilândia, Brasília/DF. Responsável: Rui Cristino Barbosa.
DAR-132/2016.
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