
Distrito Federal, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução
Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, nos termos do artigo 25, caput, da
Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e na Portaria nº 141, de 05 de julho de 2019,
publicada no DODF nº 127, de 09 de julho de 2019, RATIFICO a inexigibilidade de
licitação em favor da empresa CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, CNPJ/MF n° 07.522.669/0001-
92, no valor total de R$ 51.243,26 (cinquenta e um mil duzentos e quarenta e três reais e
vinte e seis centavos), para o período de 12 (doze) meses, a contar de 29 de julho de 2021 a
29 de julho de 2022, oriunda da Nota de Empenho nº 2021NE00467, reforçada pela Nota de
Empenho nº 2021NE00687, em conformidade com o artigo 1º e 76, do Decreto nº 34.320,
de 26 de abril de 2013, e dos artigos 29 e 30 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de
2010, para os efeitos do artigo 16, incisos I e II, da Lei Complementar nº 101/2000, que o
processo tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – Lei nº
6.778, de 06 de Janeiro de 2021, possuindo compatibilidade com o Plano Plurianual e com a
Lei de Diretrizes Orçamentárias, para fazer face às despesas com fornecimento de Energia
Elétrica objeto do Contrato de Prestação de Serviço Público de Energia Elétrica para
Consumidores Titulares de Unidades Consumidoras do Grupo B, para atendimento às
Unidades da Estação da Cidadania localizadas nos seguintes endereços: QNR 02 lote 02B,
Ceilândia/DF, CEP: 72.275-250 e Quadra 113 Área Especial 1, lote 09, Recanto das
Emas/DF, CEP: 72.603-123. Brasília, na data da assinatura eletrônica(25/06/2021). Pelo
Distrito Federal: PAULO CÉSAR GOMES DE MEDEIRO. Secretário-Executivo da
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 00400-00009490/2019-42. Interessado: Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania
do Distrito Federal. Assunto: Inexigibilidade do Processo Licitatório. Decisão: Na qualidade de
Secretário-Executivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, com
delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil do Distrito Federal, nos termos do artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho
de 1993, e na Portaria nº 141, de 05 de julho de 2019, publicada no DODF nº 127, de 09 de julho
de 2019, RATIFICO a inexigibilidade de licitação em favor da empresa CEB DISTRIBUIÇÃO
S.A, CNPJ/MF n° 07.522.669/0001-92, no valor total de R$ 12.618,27 (doze mil seiscentos e
dezoito reais e vinte e sete centavos), para o período de 12 (doze) meses, a contar de 26 de julho
de 2021 a 26 de julho de 2022, oriunda da Nota de Empenho nº 2021NE00131, reforçada pela
Nota de Empenho nº 2021NE00686, em conformidade com o artigo 1º e 76, do Decreto nº
34.320, de 26 de abril de 2013, e dos artigos 29 e 30 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de
2010, para os efeitos do artigo 16, incisos I e II, da Lei Complementar nº 101/2000, que o
processo tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – Lei nº
6.778, de 06 de Janeiro de 2021, possuindo compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias, para fazer face às despesas com fornecimento de Energia Elétrica
objeto do Contrato CEB CUSD nº 00041/2019 e do Contrato CCER CEB nº 00041/2019, para
atendimento a Unidade da Estação da Cidadania localizada no endereço QNM 28, Lote B,
Ceilândia/DF, CEP: 72210-280. Brasília, na data da assinatura eletrônica(25/06/2021). Pelo
Distrito Federal: PAULO CÉSAR GOMES DE MEDEIRO. Secretário-Executivo da Secretaria
de Estado de Justiça e Cidadania.

EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL AO DISTRITO FEDERAL
Nº 12/2021 - SIGGO Nº 43357

Processo: 00400-00035321/2020-00. DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE
ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X RPA-CONSTRUCOES E PARTICIPACOES
LTDA. DO OBJETO: O contrato tem como objeto a locação de imóvel localizado na CL 215,
LOTE C, SALAS 304/305 - Santa Maria/DF, CEP nº 70.610-635, com área total de 227,00 m2,
para acomodar o Conselho Tutelar de Santa Maria II, da Secretaria de Estado de Justiça e cidadania
do Distrito Federal. DO VALOR DO CONTRATO: O valor da locação mensal será de R$
13.620,00 (treze mil seiscentos e vinte reais), perfazendo o valor total do contrato de R$ 326.880,00
(trezentos e vinte e seis mil oitocentos e oitenta reais), para o período de 24 (vinte e quatro) meses,
devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento
corrente – Lei Orçamentária Anual nº 6.778, de 06 de Janeiro de 2021, enquanto a parcela
remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 44.101; Programa de Trabalho:
14.243.6211.2579.0020-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DF-OCA;
Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recursos: 100. A Nota de Empenho 2021NE00460,
emitida em 19/04/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo, será reforçado quantas
vezes forem necessárias ao cumprimento do Contrato. DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do
contrato de locação será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de assinatura,
podendo ser prorrogado na forma prevista pela legislação vigente. DATA DE ASSINATURA:
29/06/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: PAULO CÉSAR GOMES DE
MEDEIRO, na qualidade de Secretário Executivo de Estado. Pela CONTRATADA: PHELIPE
MARQUES DE SOUZA MATIAS, na qualidade de Sócio-Administrador.

CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO
E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS

 
EDITAL PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

O PRESIDENTE DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei nº 1.175, de 29 de
julho de 1996, alterada pela Lei nº 3.797, de 06 de fevereiro de 2006, e a Resolução nº 04,
de 19 de dezembro de 2006, TORNA PÚBLICO o Edital para eleição de Conselheiros
(as) representantes da Sociedade Civil - titulares e suplentes - para compor o CDPDDH.

Art. 1º Durante a VII Conferência Distrital de Direitos Humanos, que ocorrerá nos dias
11 à 13 de agosto, em ambiente virtual, ocorrerá a eleição dos (as) representantes da
Sociedade Civil - titulares e suplentes - que serão designados (as) pelo Excelentíssimo
Senhor Governador do Distrito Federal, para compor o Conselho Distrital de Promoção
e Defesa dos Direitos Humanos – CDPDDH.

Art. 2º Somente serão admitidos os pedidos de registro de candidatura apresentados
a partir da publicação deste edital até às 18h00 do dia 30 de julho de 2021,
observado o horário oficial de Brasília, por meio do preenchimento de formulário
específico (Anexo I).

§1º Para o acolhimento do pedido o (a) candidato (a) deverá entregar o formulário
devidamente preenchido e assinado, bem como os documentos presentes no artigo 40,
incisos I a III da Resolução nº 04, de 19 de dezembro de 2006, combinado com os
constantes nos art. 2º, 9º e 10 º do presente edital:

I – indicação para o cargo de Conselheiro (a) por instituição ou movimento da sociedade
civil regularmente constituída, que comprove que o candidato tem atuação na área de
direitos humanos;

II – apoio subscrito por duas outras entidades reconhecidamente atuantes na área de
direitos humanos há mais de um ano, acompanhado de cópia dos respectivos estatutos
sociais;

III – cópia da carteira de identidade, CPF, e comprovante de residência.

§ 2º Cada instituição ou movimento da sociedade civil só poderá indicar um candidato
(a) ao Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos.

§ 3º A instituição subscritora do apoio, a que se refere o inciso II, §1º, do caput deste
artigo, poderá no máximo fazê-la para três entidades ou movimentos da sociedade civil
que apresentarem candidatos (as) ao Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos
Direitos Humanos.

§4º Os documentos dispostos no §1º, incisos I a III, deverão ser entregues, em meio
físico, na Sede do Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos,
situada no SAAN, Trecho 1, Edifício Comércio Local, 3º andar, nos horários de 09h00
às 12h00 e 14h00 às 18h00.

Art. 3º Poderão participar como candidatos (as) somente os (as) cidadãos (ãs) residentes
no Distrito Federal.

Art. 4º A Secretaria Executiva do Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos
Humanos receberá os registros das candidaturas, devendo proceder a autuação e a
certificação da regularidade do registro, conforme disposto na Resolução nº 04, de 19 de
dezembro de 2006, devendo a lista dos (as) candidatos (as) impugnados (as) ser
publicada no dia 04 de agosto de 2021, no site da Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania.

§ 1º O (a) candidato (a) impugnado (a) poderá interpor recurso da decisão no prazo de 24
horas contados da publicação.
§ 2º O Plenário do CDPDDH apreciará o recurso, que deverá ser julgado antes do início
da VII Conferência Distrital de Direitos Humanos.
Art. 5º Os (as) eleitores (as) serão os (as) delegados (as) da Sociedade Civil da VII
Conferência Distrital de Direitos Humanos, previamente definidos de acordo com
procedimento específico a ser regulamentado no Regimento Interno da Conferência.
Art. 6º O processo de eleição se dará por meio de voto único, secreto, pessoal, dos
participantes credenciados, em formato virtual, através da utilização de aplicativo
específico, obedecendo os direcionamentos do CDPDDH atinentes à matéria e com
detalhamento dos passos constantes na portaria de lançamento da Conferência e seu
Regimento Interno.
Art. 7º Serão eleitos (as) na Conferência 16 (dezesseis) membros titulares e 16
(dezesseis) suplentes representantes da sociedade civil.
Parágrafo único. É vedada a candidatura da mesa dirigente dos trabalhos da Assembleia
Eleitoral às vagas a que se refere o caput deste artigo.
Art. 8º Os (as) candidatos (as) mais votados (as) serão indicados para designação como
membros titulares representantes da sociedade civil no Conselho Distrital de Promoção e
Defesa dos Direitos Humanos.
Parágrafo único. Serão indicados (as) à nomeação às vagas de suplentes os (as)
candidatos mais votados (as), em ordem decrescente.
Art. 9° No ato da inscrição o candidato o (a) candidato (a) deverá preencher os requisitos
elencados no artigo 32, da Resolução nº 04, de 19 de dezembro de 2006, sendo:
I - estar no efetivo exercício de suas funções nas organizações civis que representam;
II - estar em gozo de seus direitos civis e políticos; e
III - não estar indiciado ou responder a ação penal por crime doloso.
Art. 10. Assim, para se comprovar os requisitos elencados no art. 9º, faz-se necessária a
apresentação das seguintes certidões, conforme previstos nos Decretos nº 33.564, de 09
de março de 2012 e nº 36.524, de 29 de maio de 2015, no que couber:
I - certidões negativas da Justiça Federal, Cível e Criminal;
II - certidões negativas da Justiça Estadual ou Distrital, Cível e Criminal;
III - certidão negativa da Justiça Eleitoral; e
IV - certidões negativas da Justiça Militar Federal e da Justiça Militar Estadual.
V- certidões negativas do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
§1º Aqueles (as) que tenham exercido mandato eletivo deverão apresentar,
cumulativamente às certidões exigidas no §2º deste artigo, certidão de que não incorreram
nas hipóteses previstas nas alíneas “b” e “k” do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar
Federal nº 64, de 18 de maio de 1990, expedida pelo Senado Federal, pela Câmara dos
Deputados, pelas Assembleias Legislativas dos Estados, pela Câmara Legislativa do
Distrito Federal ou pelas Câmaras Municipais, de acordo com o cargo ocupado.
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§2º Aqueles que exercerem profissão regulamentada sujeita à fiscalização por Conselho ou
Ordem deverão apresentar, cumulativamente as certidões exigidas no caput deste artigo,
certidão negativa relativa à infração ético-profissional.
§3º Aqueles que tenham sido administradores ou responsáveis por dinheiro, bens e
valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, ou que tenham suas contas
julgadas pelos órgãos de controle externo deverão apresentar, cumulativamente às
certidões exigidas no caput deste artigo, certidão negativa expedida pelo Tribunal de
Contas da União, pelo Tribunal de Contas do Estado, pelo Tribunal de Contas do
Distrito Federal ou pelo Tribunal de Contas do Município, de acordo com o cargo
ocupado - emprego ou função, comissionado ou não.
§4º As certidões de que trata este artigo devem se referir, cumulativamente, aos locais de
residência e de exercício dos cargos, empregos ou funções, comissionados ou não, nos
últimos oito anos.
§5º A apresentação das certidões de que trata os parágrafos anteriores deverão ser
entregues no ato de inscrição da candidatura na Sede do Conselho Distrital de Promoção e
Defesa dos Direitos Humanos para providências quanto à designação no Diário Oficial do
Distrito Federal.
§6º O presente Edital é composto de 04 (quatro) anexos que deverão ser preenchidos
obrigatoriamente:
a) Formulário de Inscrição (anexo I);
b) Formulário de Designação (anexo II);
c) Declaração de Ciência dos termos contidos no edital de eleição da VII Conferência
(anexo III).
d) Declaração para efeitos de Nomeação - Decretos n° 39.738, de 28 de março de 2019 (art.
8.º, § 1.º, III) (anexo IV).
Art. 11. Preenchidas as vagas de titulares e suplentes, conforme descrito no art. 8º e no § 1º
deste artigo, caberá ao Governador do Distrito Federal designá-los (as), conforme previsto
no art. 5º, da Lei nº 3.797, de 06 de fevereiro de 2006.
Art. 12. Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pelo Plenário do CDPDDH
caso a omissão se dê antes da VII Conferência Distrital de Direitos Humanos, ou se for no
decorrer desta será resolvido pela Assembleia Eleitoral, constituída conforme a Seção II do
Capítulo V da Resolução nº 04, de 19 de dezembro de 2006.
Art. 13. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

DIEGO MORENO DE ASSIS E SANTOS
 

ANEXO I
Formulário de inscrição

Registro de candidatura a Conselheiro (a) representante da Sociedade Civil para compor o
Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos- CDPDDH

DADOS PESSOAIS

Nome de registro:

Nome Social:

RG: CPF: Data de nascimento:

Endereço residencial:

Cidade: Estado: CEP:

Telefone residencial: ( ) Telefone celular: ( )

E-mail:

É pessoa com deficiência? ( ) Não ( ) Sim

Se sim, qual a deficiência?

Quesitos de acessibilidade que necessita: ( ) Intérprete de Libras ( ) Guia-Intérprete

Material acessível: ( ) Ampliado ( ) Braile ( ) Digital acessível

DADOS INSTITUCIONAIS

Instituição que representa:

Endereço institucional completo:

Cidade: Estado: CEP:

Telefone fixo: ( ) Telefone celular: ( )

Área de atuação da entidade:

E-mail:

       

Declaro que, na hipótese de ser eleito (a) como Conselheiro (a) representante da Sociedade
Civil para compor o Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos –
CDPDDH, me comprometo a preencher os requisitos elencados na Lei nº 1.175, de 29 de
julho de 1996, alterada pela Lei nº 3.797, de 06 de fevereiro de 2006, Resolução nº 04, de
19 de dezembro de 2006, bem como os Decretos nº 33.564, de 09 de março de 2012 e nº
36.524 de 29 de maio de 2015.

Brasília, ______ de _________________de 2021
 

____________________________________________________
Nome do candidato

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O REGISTRO DE CANDIDATURA

Conforme disposto no art. 40, inciso I, II e III da Resolução nº 04, de 19 de dezembro de 2006
( ) Formulário de inscrição; (Anexo I)
( ) Indicação para o cargo de Conselheiro por instituição ou movimento da Sociedade
Civil que comprove que o candidato tem atuação na área de Direitos Humanos;

( ) Apoio subscrito por duas outras entidades reconhecidamente atuantes na área de
Direitos Humanos há mais de um ano, acompanhado de cópia dos respectivos estatutos
sociais;
( ) Cópia da carteira de identidade;
( ) Cópia do CPF;
( ) Cópia do comprovante de residência no Distrito Federal.
( ) Formulário de Nomeação ou Designação (Anexo II)
( ) Declaração de Ciência dos termos contidos no edital de eleição da VII Conferência
(Anexo III).
( ) Declaração para efeitos de Nomeação - Decretos n° 39.738, de 28 de março de 2019
(art. 8.º, § 1.º, III) (Anexo IV).
( ) Certidões negativas da Justiça Estadual ou Distrital – Civil e Criminal;
( ) Certidão negativa da Justiça Federal - TRF 1ª Região (Cível e Criminal)
( ) Certidões negativas da Justiça Militar Federal e da Justiça Militar Estadual;
( ) Certidões negativas da Justiça Eleitoral, especificamente “quitação eleitoral” e “crimes
eleitorais”;
( ) Certidão negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal
Prazo para inscrição e entrega dos documento
Somente serão admitidos os pedidos de registro de candidatura apresentados até às 18h00
do dia 30 de julho de 2021 horário oficial de Brasília/DF.
Os documentos deverão ser apresentados e entregues na sede do Conselho Distrital de
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, situado no SAAN, Quadra 01, lote C, 3° andar,
nos horários de 09h00 às 12h00 e 14h00 às 18h00.
 

ANEXO II
SOLICITAÇÃO DE NOMEAÇÃO OU DESIGNAÇÃO DO CONSELHO DISTRITAL

DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS- CDPDDH
NOME:

FILIAÇÃO – PAI MÃE

   

NACIONALIDADE ESTADO CIVIL

   

CPF RG

   

ÓRGÃO DE CLASSE

_

CARGO EFETIVO E LOTAÇÃO ATUAL

_

HÁ NECESSIDADE DE REQUISIÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE? QUAL?

_

LOCAIS DE RESIDÊNCIA NOS ÚLTIMOS 8 ANOS (CIDADE, UF E PAÍS)

 

ÚLTIMO CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO

_

CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PARA O QUAL ESTÁ SENDO INDICADO

_

ÓRGÃO OU ENTIDADE: SIGLA

MEMBRO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS- CDPDDH

 

     

DECLARO que não pratiquei ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na
legislação eleitoral. Assumo, ainda, o compromisso de comunicar à autoridade que me
nomeou/designou eventual impedimento superveniente à data desta declaração.
Asseguro que todas as informações aqui prestadas são verdadeiras, pelas quais assumo
integral responsabilidade.

Brasília (DF), ______de ______________de 2021
 

_________________________________________________
Assinatura do Candidato

 
ANEXO III

VII CONFERÊNCIA DISTRITAL DE DIREITOS HUMANOS
CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS -

CDPDDH
DECLARAÇÃO

____________________________________________________, portador (ª) do CPF:
_____________ e RG: ___________ SSP/____, DECLARO ter pleno conhecimento do
disposto na Lei nº 3.797, de 06 de fevereiro de 2006, que institui o Conselho Distrital de
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos- CDPDDH, na Resolução nº 04, de 19 de
dezembro de 2006, que institui o Regimento Interno do CDPDDH e este Edital para
Eleição de Representantes da Sociedade Civil.
Reitero a ciência dos compromissos para com a promoção e o reconhecimento, atuando na
proteção, promoção e garantia dos direitos humanos, bem como na fiscalização das
políticas dos Direitos Humanos no Distrito Federal.
DECLARO por fim, sob as penas da lei, a autenticidade do teor e forma dos documentos e
informações apresentadas.

Brasília, ____ de ____________de 2021
______________________________________________

Assinatura do candidato
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ANEXO IV

Declaração para Efeitos de Nomeação

Nome:

CPF:

Declaro, sob as penas da lei, para os fins de nomeação e posse em cargo comissionado no âmbito da
Administração Pública do Distrito Federal

1. existe processo administrativo ou judicial, de qualquer natureza, incluídos inquéritos policiais,
procedimentos do Ministério Público, dos Tribunais de Contas e de entidades de fiscalização
profissional, no âmbito da União, do Distrito Federal, de qualquer Estado ou qualquer município,
em que é atualmente imputada ou apurada, em relação à minha pessoa, a realização de ilícito de
qualquer natureza:

( ) Não

( ) Sim

2. sofri sanção de qualquer natureza, em processo administrativo ou judicial, de qualquer natureza,
no âmbito da União, do Distrito Federal, de qualquer Estado ou qualquer município:

( ) Não

( ) Sim

ANEXO V

Declaração de Inexistência de causa de Inelegibilidade e de Impedimentos

Nome: Matrícula:

Cargo Efetivo Especialidade:

Cargo/ Função em Comissão: Símbolo:

 

Declaração de Inelegibilidade e de Impedimentos

Declaro para fins previstos na Lei Complementar Federal n°64, de 18 de maio de 1190, que não
estou inelegível e impedido para a posse e exercício na Administração Pública Direta e Indireta do
Distrito Federal, estando apto a apresentar, a qualquer tempo, todas as certidões requeridas.

 

Termo de Responsabilidade

Declaro, sob minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informações aqui
prestadas, sob pena de possível configuração do crime tipificado no art. 299, do Código Penal
Brasileiro.

Brasília, _______de _________de 2021
 

_____________________________________________________
Assinatura do Candidato

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO
DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020
Processo: 04017-00006606/2021-45. SIGGO nº 041871. Das Partes: SECRETARIA DE
ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL –
DF LEGAL e LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. DO OBJETO:
Aditivar, em 24,98% (vinte e quatro vírgula noventa e oito por cento), nos termos do § 1º
do art. 65 c/c o inciso I do art. 58, ambos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o
Contrato nº 004/2020, firmado com a empresa LIDERANÇA LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ nº 00.482.840/0001-38, objeto dos autos do Processo
04017-00014776/2020-12, para prestação de serviços de Supervisor de Transporte,
Encarregados de Transporte e Motoristas e Operadores de Trator de Esteira, passando o
contrato para o valor estimado total de R$ 7.604.058,72 (sete milhões seiscentos e quatro
mil cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), e o valor mensal de R$ 633.671,56
(seiscentos e trinta e três mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos),
para fazer face às alterações nos postos de trabalho do Contrato vigente, da seguinte
forma: I - Redução de 9 (nove) postos de Motorista CNH "'D", 44 horas, Diurno; II -
Acréscimo de 7 (sete) postos de Motorista CNH "D", em regime de escala 12x36 horas,
Diurno, e III - Acréscimo de 6 (seis) postos de Motorista CNH "D", em regime de escala
12x36 horas, Noturno, passando o contrato a contar, ao todo, com: I - 15 (quinze) postos
de Motorista CNH "D", em regime de escala 12x36 horas, Diurno; II - 16 (dezesseis)
postos de Motorista CNH "D", em regime de escala 12x36 horas, Noturno, e III - 19
(dezenove) postos de Motorista CNH "D", 44 horas, Diurno. DO VALOR: O valor mensal
do Contrato é de R$ 633.671,56 (seiscentos e trinta e três mil seiscentos e setenta e um
reais e cinquenta e seis centavos), perfazendo o valor total de R$7.604.058,72 (sete
milhões seiscentos e quatro mil cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), resultante
do acréscimo de 24,98% (vinte e quatro vírgula noventa e oito por cento) ao valor do
contrato. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 63101; II -
Programa de Trabalho: 04.122.8208.8517.0125; III - Natureza da Despesa: 33.90.37; IV -
Fonte de Recursos: 160. DO EMPENHO: Nota de Empenho nº 2021NE00227, emitida em
16 de junho de 2021, sob o Evento: 400092, na Modalidade Estimativo. DATA DA
ASSINATURA: 30 de junho de 2021. DA VIGÊNCIA: 1º de julho de 2021 a 22 de
outubro de 2021. DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: CRISTIANO
MANGUEIRA DE SOUSA, na qualidade de Secretário de Estado, e pela
CONTRATADA: WILLIAN LOPES DE AGUIAR, na qualidade de Representante Legal.
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EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 9354. Assinatura: 05/07/2021. Processo 0009200009992202163. PE nº
69/2021. Objeto: Aquisição e instalação de membrana de alta resistência para
Reservatório Hidropneumático anti-golpe, vertical, 40 m3 e pressão de trabalho
admissível 40bar. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE
TRABALHO: 17.512.6209.1827.0001/44.90.51, CÓDIGO 22.202.013.041-4, FONTE DE
RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS DE INVESTIMENTOS - REPI, CÓDIGO
21.101.100.000-6; UG: 190.206; GESTÃO: 19.206; EMPENHO 2269/2021, DATADO
DE: 09/06/2021, VALOR DO EMPENHO: R$ 488.025,47 (quatrocentos e oitenta e oito
mil e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos). VALOR DO CONTRATO: R$
488.025,47 (quatrocentos e oitenta e oito mil e vinte e cinco reais e quarenta e sete
centavos) EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: 285 (duzentos e oitenta e cinco) dia(s),
respectivamente. FISCALIZAÇÃO: RODRIGO DE PAIVA O LEPRI, matrícula 52.531-6
gestor. MARCOS ANTONIO DOS SANTOS MELLO, matrícula 50.496-3 fiscal.
ASSINANTES: Pela CAESB: PEDRO CARDOSO DE SANTANA FILHO, Presidente e
VIRGÍLIO DE MELO PERES, Diretor de Engenharia. Pela TAS BOMBAS E
SERVICOS EIRELI: THALITA ALVES DA SILVA.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 9355. Assinatura: 06/07/2021. Processo 0009200027315202048. Inexigibilidade
com base no caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993. Objeto: Prestação de serviço de
arrecadação bancária de contas/faturas de água e esgoto emitidas pela Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202;
PROGRAMA DE TRABALHO: 17.122.8209.8517.6977/33.90.39, CÓDIGO
12.503.510.300-4, FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS, CÓDIGO
11.101.000.000-3; UG: 190.206; GESTÃO: 19.206; EMPENHO 2250/2021, DATADO DE:
31/05/2021, VALOR DO EMPENHO: R$ 1.704.000,00 (hum milhão e setecentos e quatro
mil de reais). VALOR DO CONTRATO: R$ 18.831.360,00 (dezoito milhões e oitocentos e
trinta e um mil e trezentos e sessenta reais) VIGÊNCIA: O prazo de vigência é de 5 (cinco)
ano(s). FISCALIZAÇÃO: VALDECIR PEREIRA MARQUES, matrícula 50.713-7 gestor.
JULIANO BOSCHINI COSTA, matrícula 52597-9, INEIO DE ALMEIDA LEAL,
matrícula 49668-5, LEVI AUGUSTO DE CARVALHO, matrícula 51420-9 e CAROLINE
BERNARDES DE LUCENA, matrícula 53.901-5 para fiscais. ASSINANTES: Pela
CAESB: PEDRO CARDOSO DE SANTANA FILHO, Presidente e SERGIO ANTUNES
LEMOS, Diretor Financeira e Comercial. Pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
MATRIZ: ISRAEL BALTAZAR SARDINHA.

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2021
A Pregoeira da CAESB no uso de suas atribuições, torna público o resultado de julgamento
do pregão supracitado, realizado no www.comprasnet.gov.br, UASG: 974200, cujo objeto é
o serviço de aquisição de broca, cabo de aço, correntes, disco de corte, esticador para cabo,
lençol de borracha e outros, da forma que se segue: Empresa: ESTRUTURA CENTER
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, CNPJ: 01.739.265/0001-79,
vencedora dos itens: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 com o valor total de R$ 19.226,00;
Empresa: WANDERLEY JOSE DE PAULA, CNPJ: 03.889.351/0001-93, vencedora dos
itens: 1, 2, 3 e 4 com o valor total de R$ 900,00; Empresa: BAX COMPANY COMERCIO E
SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 18.674.896/0001-50, vencedora dos itens:
12, 13, 14, 15 e 16 com o valor total de R$ 511,71; Empresa: GGV COMERCIAL EIRELI,
CNPJ:35.236.131/0001-57, vencedora dos itens: 7, 8, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 com o valor total de R$ 21.179,73; Empresa: DINAMICA
DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRELI,
CNPJ: 37.544.176/0001-14, vencedora dos itens: 41 e 42 com o valor total de R$ 2.721,20.
Itens fracassados: 5,6,9,10,43 e 44.

LUDYMILLA RODRIGUES NUNES

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA
COMISSÃO ESPECIAL JULGADORA DE LICITAÇÃO

 
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

LIC SERVIÇOS CEB-H Nº 01-S01424/2021 (ELETRÔNICO)
A Companhia Energética de Brasília - CEB, por meio da Comissão Especial Julgadora de
Licitação - CEJL, localizada no SIA Setor de Áreas Públicas, Lote “C”, Bloco “F” -
Brasília – DF, torna público que, após ciência de notificação para suspensão da abertura
desse certame, Decisão nº 2456/2021 – Tribunal de Contas do Distrito Federal, fica
suspensa sine die, a licitação em epígrafe.

Brasília/DF, 05 de junho de 2021
MARCELO ANDRADE CRUZ

Presidente da Comissão
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