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EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2016.

Processo nº 0431.000.010/2016. Das Partes: O DISTRITO FEDERAL, por meio da SEDES, e a
empresa SABOR ESSENCIAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI. Do Objeto: O
presente Termo Aditivo objetiva: a) alterar o nome da Contratante para Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social do Distrito Federal, tendo em vista a reestruturação administrativa promovida
pelo Decreto nº 39.610 de 1º de janeiro de 2019, publicado na Edição Extra Especial do DODF n° 01,
de 01/01/2019, pag. 01; b) prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com fulcro no
artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e nas justificativas constantes nos autos. DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 25.101 - SEDESTMIDH; II - Programa de Trabalho:
08.306.6228.4175.0003 - Fornecimento de Refeições nos Restaurantes Comunitários-Distrito Federal -
SEDESTMIDH - Distrito Federal; III - Fonte de Recurso: 100 - Ordinário Não Vinculado; IV -
Natureza de Despesa: 33.90.39 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; V - Subitem da despesa: 41
- Fornecimento de Alimentação; Valor total da pretensa prorrogação: R$ 3.125.327,50 (três milhões,
cento e vinte e cinco mil, trezentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos); Nota de Empenho nº
2019NE00165, valor de R$ 254.166,30 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e seis reais
e trinta centavos), emitida em 27/03/2019 (20147915) e Nota de Empenho nº 2019NE00172, valor de
R$ 6.277,66 (seis mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos), emitida em 01/04/2019
(20370851), ambas em reforço ao empenho original 2019NE00057. DATA DA ASSIN AT U R A :
01/04/2019: SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal, EDUARDO ALEXANDRE ZARATZ VIEIRA DA
CUNHA - Secretário de Estado, e pela Contratada, GLAUBER VASCONCELOS MARQUES -
P r o c u r a d o r.

EXTRATO DO 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 04/2014

PROCESSO SEI Nº: 0430.000.573/2013. PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por meio da SEDES, e
a empresa CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. DO OBJETO: a) alterar o nome
da Contratante para Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, tendo em vista
a reestruturação administrativa promovida pelo Decreto nº 39.610 de 1º de janeiro de 2019, publicado
na Edição Extra Especial do DODF n° 01, de 01/01/2019, pag. 01; b) a prorrogação excepcional do
prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 27 de março de 2019, com fulcro
no artigo 57, § 4º da Lei nº 8.666/93, bem como nas demais justificativas constantes dos autos,
ressalvado o direito ao reajuste, ou até que seja concluída nova contratação de objeto semelhante ao
contratado, o que ocorrer primeiro, hipótese em que a contratante oficiará a contratada previamente
acerca do prazo para desmobilização dos serviços e será prontamente rescindido sem qualquer direito
de indenização à contratada. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente da presente
alteração correrá à conta das seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 25.101 -
SEDESTMIDH; II - Programa de Trabalho: 08.126.6002.2557.2561 - Gestão da Informação e dos
Sistemas de Tecnologia da Informação - SEDESTMIDH-DISTRITO FEDERAL; III - Fonte de Recurso:
100 - Ordinário Não Vinculado; IV - Natureza de Despesa: 33.90.39 - Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; V - Subitem da despesa: 05 - Serviços Técnicos Profissionais; VI - Valor vigente do contrato:
R$ 1.122.860,15 (um milhão, cento e vinte e dois mil oitocentos e sessenta reais e quinze centavos);
VII - Valor do contrato reajustado: R$ 1.122.860,15 (um milhão, cento e vinte e dois mil, oitocentos
e sessenta reais, e quinze centavos); VIII - Valor para 2019: R$ 892.050,00 (oitocentos e noventa e dois
mil e cinquenta reais); IX - Impacto para 2020: R$ 230.810,15 (duzentos e trinta mil oitocentos e dez
reais e quinze centavos). O empenho é de R$ 109.253,24 (cento e nove mil, duzentos e cinquenta e três
reais e vinte e quatro centavos), conforme Nota de Empenho nº 2019NE00141, emitida em 22/03/2019,
sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo, em reforço ao Empenho Original 2019NE00138. DA
VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência na data de 27/03/2019. A S S I N AT U R A :
27/03/2019. SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal, EDUARDO ALEXANDRE ZARATZ VIEIRA DA
CUNHA, Secretário de Estado, e pela contratada, CARLOS ALBERTO FREITAS, Sócio
A d m i n i s t r a d o r.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 18/2016 (*)

PROCESSO SEI Nº 0431.000.728/2016. PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,
IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS - SEDESTMIDH/DF, e a empresa CIAL
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. DO OBJETO: O presente Termo Aditivo
objetiva prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com fulcro no artigo 57, inciso II,
da Lei nº 8.666/93 e justificativas constantes nos autos, ressalvado o direito ao reajuste. DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 25.101 - SEDESTMIDH; II - Esfera: 2 - Seguridade
Social; III - Programa de Trabalho: 08.306.6228.4175.0003 - Fornecimento de Refeições nos
Restaurantes Comunitários-Distrito Federal - Natureza da Despesa: 33.90.39 - Serviços de Terceiro -
Pessoa Jurídica; V - Subitem da despesa: 41 - Fornecimento de Alimentação; VI - Fonte de Recursos:
100 - Ordinário não vinculado. DO VALOR TOTAL PARA PRORROGAÇÃO (12 MESES): R$
2.408.416,80 (dois milhões, quatrocentos e oito mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta centavos).
O empenho inicial é de R$ 200.701,40 (duzentos mil setecentos e um reais e quarenta centavos),
conforme Nota de Empenho nº 2019NE00015, emitida em 24/01/2019, sob o evento nº 400091, na
modalidade estimativo (doc. sei 17583025). DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em
vigência em 25 de janeiro de 2019. ASSINATURA: 24/01/2019. SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal,
EDUARDO ALEXANDRE ZARATZ VIEIRA DA CUNHA - Secretário de Estado, e pela contratada,
WALMIR GARCIA VALENTE - Sócio Administrador.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 22/2016 (*)

PROCESSO SEI Nº 0431-001221/2016. PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,
IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS - SEDESTMIDH/DF, e a empresa AGILE CORP
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. DO OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva prorrogar a
vigência do contrato por mais 06 (seis) meses, com fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93,
ou até que seja concluída nova contratação de objeto semelhante ao contratado, o que ocorrer primeiro,
hipótese em que será prontamente rescindido sem qualquer direito de indenização à contratada,
ressalvado o aviso prévio de 30 (trinta) dias de antecedência à rescisão. O Valor total estimado do
contrato é de R$ 1.201.200,00 (um milhão, duzentos e um mil e duzentos reais). DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 25.101 - SEDESTMIDH; II - Esfera: 2 - Seguridade
Social; III - Programa de Trabalho: 08.306.6228.4175.0003 - Fornecimento de Refeições nos
Restaurantes Comunitários-Distrito Federal - Natureza da Despesa: 33.90.39 - Serviços de Terceiro -
Pessoa Jurídica; V - Subitem da despesa: 41 - Fornecimento de Alimentação; VI - Fonte de Recursos:
100 - Ordinário não vinculado. DO VALOR TOTAL ESTIMADO PARA PRORROGAÇÃO (06
MESES): R$ 1.201.200,00 (um milhão, duzentos e um mil e duzentos reais). O empenho inicial é de
R$ R$ 367.033,25 (trezentos e sessenta e sete mil trinta e três reais e vinte e cinco centavos), conforme
Nota de Empenho nº 2019NE00018, emitida em 25/01/2019, sob o evento nº 400091, na modalidade
estimativo. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência na data de sua assinatura.
ASSINATURA: 25/01/2019. SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal, EDUARDO ALEXANDRE
ZARATZ VIEIRA DA CUNHA - Secretário de Estado, e pela contratada, LUCIENE ROCHA DUTRA
- Procuradora.
________________
(*) Republicados por terem sido encaminhados com incorreções no original, publicados no DODF n°
52, de 19 de março de 2019, páginas 39 e 40.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 06/2019
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, conforme delegação de
competência outorgada pelo Decreto nº 32.598/2010, Capítulo VII e nomeação pelo Decreto de 01 de janeiro de
2019, resolve: EXPEDIR, o presente APOSTILAMENTO, referente ao Termo de Fomento nº 53/2018 - Projeto
"Território Criativo - Feira de Economia Criativa do DF (E-criativa DF)", consoante Processo nº 00150-
00007140/2018-13, firmado entre esta Secretaria de Estado de Cultura, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e a
Organização da Sociedade Civil - INSTITUTO BEM CULTURAL - CNPJ nº 15.070.138/0001-34. Conforme
Apostilamento fica aprovado novo Plano de Trabalho com as devidas readequações, de acordo com o Despacho
da Comissão Gestora, em conformidade com a Lei nº 13.019, de 31/07/2014, Artigo 57, com o Decreto nº
37.843, de 13/12/2016, Artigo 44, §3º e com a Portaria nº 67, de 09/03/2018, e em consonância com a Cláusula
Oitava, item 8.3 do Termo de Fomento nº 53/2018-SEC. ADÃO CÂNDIDO LOPES DOS SANTOS, Secretário
de Estado de Cultura.

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL Nº 3 - DPDF, DE 15 DE ABRIL DE 2019
II CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE

RESERVA NO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO DE SEGUNDA CATEGORIA
O Defensor Público-Geral Substituto do Distrito Federal, em atenção à Decisão nº 974/2019 do Tribunal de
Contas do Distrito Federal (TCDF), torna públicas as seguintes alterações referentes ao Edital nº 1 - DPDF, de
1º de março de 2019, e suas retificações:
a) a retificação da alínea "b" do subitem 6.5.8.2, da alínea "K" do quadro de títulos constante do subitem 11.3 e
do subitem 14.21;
b) a inclusão dos subitens 12.5.1 e 12.5.2;
c) a reabertura do prazo para a solicitação de isenção de taxa, somente para os candidatos amparados pelo art.
27, I, da Lei nº 4.949/2012 e suas alterações;
d) a alteração das datas constantes dos subitens 5.2.1, 5.7, 6.2, 6.2.3, 6.3.3, 6.5.4.1.3, 6.5.8.12, 6.5.8.12, 6.5.8.13,
6.5.9.8, 6.5.9.12, 8.1, 8.2, 8.14.1, 8.14.2, 8.15, 9.1, 9.9.1 e 9.9.2.
1 DA RETIFICAÇÃO E DA INCLUSÃO DE QUE TRATAM AS ALÍNEAS "A" E "B" DESTE EDITAL
[...]
6.5.8.2 [...]:
[...]
b) a imagem de certificado emitido por instituição pública de saúde, que comprove pelo menos três doações de
sangue realizadas em menos de um ano antes da data de início da inscrição; OU
[...]
11.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data de envio, observados os limites
de pontos do quadro a seguir.

. Alínea Título Pontuação de
cada título

Pontuação
máxima dos
títulos

. [...] [...] [...] [...]

. K Certificado de curso preparatório para a carreira de
defensor público ministrado por qualquer instituição
de ensino, com carga horária mínima de 360 horas.

0,40 0,40

. [...] [...] [...] [...]

[...]
12.5.1 A eventual nomeação de candidatos com deficiência obedecerá ao estabelecido na Decisão Normativa nº
1/2018 - TCDF, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 13 de junho de 2018.
12.5.2 O candidato aprovado será informado de sua nomeação por publicação no diário oficial e por carta.
[...]
14.21 Não serão permitidas, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de
máquinas calculadoras ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material
de consulta, inclusive códigos e(ou) legislação, ressalvado o disposto no subitem 9.7 deste edital.
[...]
2 DA REABERTURA DO PRAZO PARA O PEDIDO DE ISENÇÃO DE QUE TRATA A ALÍNEA "C"
DESTE EDITAL
2.1 Os candidatos amparados pelo art. 27, I, da Lei nº 4.949/2012 e suas alterações poderão solicitar isenção de
taxa das 10 horas do dia 17 de abril de 2019 às 18 horas do dia 21 de abril de 2019 (horário oficial de
Brasília/DF), via upload, por meio de link específico, disponível no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/dp_df_19_defensor, conforme procedimentos descritos no subitem 6.5.8
do edital de abertura e neste edital.
2.2 A imagem do certificado a que se refere a alínea "b" do subitem 6.5.8.2 do Edital nº 1 - DPDF, de 1º de
março de 2019, e suas retificações, enviada pelos candidatos no período de solicitação de isenção estabelecido
no referido edital será analisada conforme a redação dada por este edital.
2.2.1 Caso o documento enviado não atenda ao disposto nesta retificação, o candidato poderá fazer nova
solicitação de isenção, na forma e no prazo estabelecidos no subitem 2.1 deste edital.
3 DA ALTERAÇÃO DE DATAS DE QUE TRATA A ALÍNEA "D" DESTE EDITAL
[...]
5.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar, no período entre 10 horas do dia 10 de maio de 2019 e 18 horas
do dia 29 de maio de 2019 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por meio de link específico no endereço
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/dp_df_19_defensor, imagens legíveis do CPF e do laudo
médico a que se refere o subitem 5.2 deste edital. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos
casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração.
[...]
5.7 A relação provisória dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com
deficiência será divulgada no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/dp_df_19_defensor, na
data provável de 10 de junho de 2019.
[...]
6.2 Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/dp_df_19_defensor, solicitada no período entre 10 horas do dia 10 de
maio de 2019 e 18 horas do dia 29 de maio de 2019 (horário oficial de Brasília/DF).
[...]
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6.2.3 Para os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, o Cebraspe disponibilizará, durante o período
de inscrição, locais com acesso à internet, a serem informados no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/dp_df_19_defensor em data oportuna.
[...]
6.3.3 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 31 de maio de 2019.
[...]
6.5.4.1.3 Os candidatos deverão verificar, em link específico a ser divulgado na internet, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/dp_df_19_defensor, na data provável de 30 de maio de 2019, se a foto
encaminhada obedeceu rigorosamente às instruções contidas no sistema de inscrição e, portanto, foi acatada.
Caso não tenha sido reconhecida, o candidato poderá realizar das 9 horas do dia 30 de maio de 2019 às 18 horas
do dia 31 de maio de 2019 (horário oficial de Brasília/DF), novo envio de uma foto que atenda às determinações
do sistema.
[...]
6.5.8.12 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada na
data provável de 30 de abril de 2019, no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. c e b r a s p e . o rg . b r / c o n c u r s o s / d p _ d f _ 1 9 _ d e f e n s o r.
6.5.8.13 O candidato cujo pedido de isenção for indeferido deverá solicitar a inscrição no concurso, conforme o
disposto no item 6 deste edital, e efetuar o pagamento da taxa de inscrição até o dia 31 de maio de 2019, sob
pena de ser automaticamente excluído do concurso público.
[...]
6.5.9.8 A documentação citada nos subitens 6.5.9.1 a 6.5.9.7 deste edital deverá ser enviada de forma legível das
10 horas do dia 10 de maio de 2019 às 18 horas do dia 29 de maio de 2019, via upload, por meio de link
específico no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/dp_df_19_defensor. Após esse
período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior, ou a critério do Cebraspe.
[...]
6.5.9.12 A relação provisória dos candidatos com atendimento especial deferido será divulgada no endereço
eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/dp_df_19_defensor, na data provável de 10 de junho de
2019.
[...]
8.1 A prova objetiva terá a duração de 5 horas e será aplicada na data provável de 7 de julho de 2019, no turno
da tarde.
8.2 Na data provável de 19 de junho de 2019, será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado
na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/dp_df_19_defensor, o edital que
informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização da prova.
[...]
8.14.1 Os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva serão divulgados na internet, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/dp_df_19_defensor, a partir das 19 horas da data provável de 10 de julho
de 2019 (horário oficial de Brasília/DF).
8.14.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares da prova objetiva
disporá das 9 horas do dia 11 de julho de 2019 às 18 horas do dia 24 de julho de 2019 (horário oficial de
Brasília/DF) para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação desses gabaritos.
[...]
8.15 O edital de resultado provisório na prova objetiva será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e
divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/dp_df_19_defensor, na
data provável de 12 de agosto de 2019.
[...]
9.1 As provas discursivas serão aplicadas nas datas prováveis de 14 e 15 de setembro de 2019, terão a duração
de 5 horas cada, valerão 100,00 pontos cada e consistirão de:
[...]
9.9.1 O padrão preliminar de resposta das provas discursivas será divulgado na internet, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/dp_df_19_defensor, a partir das 19 horas da data provável de 16 de
setembro de 2019 (horário oficial de Brasília/DF).
9.9.2 O candidato que desejar interpor recursos contra o padrão preliminar de resposta das provas discursivas
disporá do período das 9 horas do dia 17 de setembro de 2019 às 18 horas do dia 30 de setembro de 2019
(horário oficial de Brasília/DF) para fazê-lo, por meio do Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso,
disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/dp_df_19_defensor, e seguir as
instruções ali contidas.
[...]

JOÃO CARNEIRO AIRES
Defensor Público-Geral Substituto do Distrito Federal

RATIFICAÇÃO DE INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 00401-00000922/2019-21.Interessado: Defensoria Pública do Distrito Federal. Assunto:
lnexigibilidade de licitação. O Ordenador de Despesa e Subsecretário de Administração Geral,
autorizou e eu RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei n°8.666/93, a inexigibilidade de licitação,
com fulcro no art. 25, caput, do mesmo diploma legal, no valor total de R$ 7.990,00 (sete mil e
novecentos e noventa reais), em favor da empresa NP CAPACITACAO E SOLUCOES
TECNOLOGICAS LTDA, CNPJ: 07.797.967/0001-95 referente ao fornecimento de licença de uso dos
serviços do sistema Banco de Preços (ferramenta on line de pesquisa e comparação de preços
praticados pela Administração Pública). Em 11 de abril de 2019. MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE
NÁPOLIS. Defensora Pública-Geral.

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 - (UASG: 926314)

A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL comunica aos interessados que, após abertura do
Pregão Eletrônico nº 02/2019, Processo nº 00401-00022075/2018-75, que tem por objeto a Contratação de
empresa especializada para o fornecimento, sob demanda, para prestação de serviços de controle de vetores
e pragas urbanas, denominados desinsetização, desratização, descupinização e desalojamento nas áreas
internas e externas das unidades da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, conforme condições,
quantidades, exigências e especificações técnicas estabelecidas em Edital e seus anexos. Sagrou-se
Vencedora a empresa J.C DA SILVA DEDETIZAÇÃO - EIRELI - CNPJ: 21.997.019/0001-24, no valor R$
11.803,57 (onze mil oitocentos e três reais e cinquenta e sete centavos). A ata e o termo de adjudicação
do pregão podem ser visualizados nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e
w w w. d e f e n s o r i a . d f . g o v. b r.

CINTHIA MARIA SANTOS DOMINGUES DE OLIVEIRA
Pregoeira

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 - (UASG: 926314)
A Defensoria Pública do Distrito Federal comunica aos interessados que, após abertura do Pregão
Eletrônico nº 02/2019, Processo nº 00401-00022075/2018-75, que tem por objeto a Contratação de
empresa especializada para o fornecimento, sob demanda, para prestação de serviços de controle de vetores
e pragas urbanas, denominados desinsetização, desratização, descupinização e desalojamento nas áreas
internas e externas das unidades da Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme condições,
quantidades, exigências e especificações técnicas estabelecidas em Edital e seus anexos, e CONVOCA a
empresa J.C DA SILVA DEDETIZACAO - EIRELI - CNPJ: 21.997.019/0001-24, que teve homologado
em seu favor o grupo 1, para assinatura do contrato nos termos do Edital.

FEBO CÂMARA GONÇALVES
Subsecretário de Administração Geral

I N E D I TO R I A I S

CORUMBÁ CONCESSÕES S.A.
CNPJ/MF nº 04.066.598/0001-72 - NIRE 53.300.006.288

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2019

Ficam os senhores acionistas e auditores externos independentes da Corumbá Concessões S.A., convocados
para participar da Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 24 de abril de 2019, às 10:00
horas, em sua sede social, no Setor de Indústria e Abastecimento - S.I.A., Trecho 03, Lote 1.875, Brasília,
Distrito Federal, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: (i) Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018 e a distribuição de dividendos, se houver; (iii) Eleger os Membros do Conselho de
Administração; e (vi) Eleger os membros do Conselho Fiscal.

Brasília, 15 de abril de 2019
MÁRIO AUGUSTO LIMA E SILVA

Presidente do Conselho de Administração

DAR - 341/2019

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
CHAMAMENTO Nº 205/2019
PROCESSO: 2019.21.3234.00

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE torna público para o conhecimento de
quem possa interessar que até o dia 23/04/2019 às 18h, estará recebendo por meio eletrônico propostas
relativas ao Chamamento n° 205/2019, cujo objeto é a Aquisição de Materiais de Consumo, por meio do
Sistema de Registro de Preços, visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José
Alencar - HCB. Conforme previsões editalícias, o prazo para recebimento de propostas poderá ser
prorrogado. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou
acessá-lo e no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital N°
33.390/11. Brasília/DF, 15 de abril de 2019. Supervisão de Compras, ICIPE/HCB.

CHAMAMENTO Nº 207/2019
PROCESSO: 2019.01.3239.00

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE torna público para o conhecimento de
quem possa interessar que até o dia 23/04/2019 às 18h, estará recebendo por meio eletrônico propostas
relativas ao Chamamento n° 207/2019, cujo objeto é a Aquisição de Equipamentos para Equipar 1 (uma)
Ambulância, visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB.
Conforme previsões editalícias, o prazo para recebimento de propostas poderá ser prorrogado. Os
interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo e no
site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital N° 33.390/11.
Brasília/DF, 15 de abril de 2019. Supervisão de Compras, ICIPE/HCB.

FILANTROPIA-59/2019

SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no DF convoca os sindicalizados a comparecerem na
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará as 15h00 do dia 25/04/2019, quinta-feira, no auditório do
DPRF, SPO quadra 03, lote 05, complexo PRF - Brasília/DF, para deliberar sobre: Reforma da Previdência;
Ações Judiciais, Sucumbência; Adesão ao Águas Correntes; Patrocínio Jogos; Fundo de Mobilização; e
Assuntos Gerais. Brasília/DF, 15/04/2019. João Henrique Souza de Oliveira - Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no DF convoca os sindicalizados a comparecerem na
Assembleia Geral Ordinária, que se realizará as 14h00 do dia 25/04/2019, quinta-feira, no auditório do DPRF,
SPO quadra 03, lote 05, complexo PRF - Brasília/DF, para deliberar sobre: Prestação de Contas 2018 e Eleição
para cargo vago. Brasília/DF, 15/04/2019. João Henrique Souza de Oliveira - Presidente.

DAR-360/2019

SINDIRVE/DF - SINDICATO DAS INDÚSTRIAS, MECÂNICAS,
REPARADORAS DE AUTOMÓVEIS, MOTOS, CAMINHÕES,

GUINCHOS E DESMANCHE VEICULAR DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL

O Presidente no uso das atribuições que lhe são conferidas estatutariamente convoca os representantes
legais das empresas desses seguimentos, para ASSEMBLEIA GERAL, no dia 26 de abril de 2019,
às 19:00h. em 1ª convocação e 19:30h. em 2ª convocação, com qualquer número de associados
presentes, na sede do SINDIRVE no SOPI conj. D, lote 9, loja 01, N. Bandeirante-DF, pauta: a) -
discussão da Convenção Coletiva 2019/2020, deliberando sobre a contraproposta do sindicato laboral;

b) instalação do Dissídio Coletivo; c) formação e aprovação da comissão negociadora com poderes
para negociar junto ao SITIMMME. Brasília-DF, 15 de abril de 2019. Eudaldo Nunes de Alencar,
Presidente.

DAR-361/2019


