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E) DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAN, Paulo Antenor de Oliveira, na qualidade de Secre-
tário de Estado e Roberto Duarte Gonçalves, na qualidade de Subsecretário de Logística, pela 
CONTRATADA, Nelson Ribeiro Neves, na qualidade de Sócio Administrador. 

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 036/2010.
Processo n.º 410.001.309/2010 – DAS PARTES: SEPLAN x BRASFORT EMPRESA DE 
SEGURANÇA LTDA. A) DO OBJETO: Conceder a repactuação do Contrato, nos termos 
do Parecer nº 340/2014-PROCAD/PGDF e suas cotas de aprovação, Cláusula Quinta 
do ajuste c/c com art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/93, da Decisão do TCDF nº 325/2007 
e nos limites da Convenção Coletiva de Trabalho/2014 (CCT) em conformidade com a 
comprovação de despesas apresentadas pela empresa, tendo em vista o reajuste do valor 
da mão-de-obra, provocado pela edição da CCT-2014, da Categoria envolvida (vigilantes), 
para o período de 01/01/2014 a 31/12/2014, celebrada entre Sindicato dos Empregados de 
Empresas de Segurança e Vigilância do Distrito Federal (SINDESV/DF) e o Sindicato de 
Empresas de Segurança Privada, Sistemas de Segurança Eletrônica, Curso de Formação 
e Transporte de Valores no Distrito Federal (SINDESP/DF), registrada no Ministério do 
Trabalho e Emprego em 27/01/2014, e conforme planilhas de custo e formação de preços 
e histórico resumido dos valores e quantidades contratados. B) DOS VALORES: O valor 
anual do Contrato de R$46.513.675,68 (quarenta e seis milhões, quinhentos e treze mil, 
seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), passa a ser ajustado para 
R$51.756.729,72 (cinquenta e um milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, setecentos 
e vinte e nove reais e setenta e dois centavos) com seus efeitos financeiros a partir de 
01/07/2014. O acréscimo corresponde a 11,27% (onze inteiros e vinte e sete centésimos 
por cento), equivalente a R$5.243.054,04 (cinco milhões, duzentos e quarenta e três mil, 
cinquenta e quatro reais e quatro centavos), sendo que o valor devido para o período de 
01/07/2014 a 31/12/2014 é de R$2.621.527,02 (dois milhões seiscentos e vinte e um mil, 
quinhentos e vinte e sete reais e dois centavos). O valor do contrato referente ao período 
de 05/03/2014 a 30/06/2014, de R$14.987.739,94 (quatorze milhões, novecentos e oitenta e 
sete mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), passa a ser ajustado 
para R$16.674.427,00 (dezesseis milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos 
e vinte e sete reais), correspondendo ao acréscimo equivalente a R$1.686.687,06 (um 
milhão seiscentos e oitenta e seis mil seiscentos e oitenta e sete reais e seis centavos). C) 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá sua vigência a partir da data 
de sua assinatura. D) DA ASSINATURA: 23/12/2014. E) DOS SIGNATÁRIOS: Pela SE-
PLAN, Paulo Antenor de Oliveira, na qualidade de Secretário de Estado e Roberto Duarte 
Gonçalves, na qualidade de Subsecretário de Logística, pela CONTRATADA, Robério 
Bandeira de Negreiros, na qualidade de Sócio Gerente. 

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 53/2010AN
Processo n.º 410.001.795/2010 – DAS PARTES: SEPLAN x MULTSERV SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA. A) DO OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva 
prorrogar o prazo de vigência do contrato por até 12 (doze) meses, a partir de 01/01/2015 
até 31/12/2015 com fundamento no inciso II, art. 57, da lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993 e alterações, podendo ser a qualquer tempo rescindido após a homologação de um 
ou mais lotes do procedimento licitatório autuado sob nº 410.000727/2014, mediante o 
pré-aviso de noventa dias, por escrito , sem prejuízo da remuneração prevista no anexo I 
do Edital do Pregão Eletrônico nº 021/2009 – CELIC/SUPRI/SEPLAG, a título de Aviso 
Prévio do término do contrato. B) DA REPACTUAÇÃO: Conceder a repactuação do 
Contrato, nos termos do Parecer nº 341/2014-PROCAD/PGDF e suas cotas de aprovação, 
fls. 3935 a 4000, Cláusula Quinta do ajuste c/c com art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/93, 
da Decisão do TCDF nº 325/2007 e nos limites da Convenção Coletiva de Trabalho/2014 
(CCT), em conformidade com a comprovação de despesas apresentadas pela empresa, 
tendo em vista o reajuste do valor da mão-de-obra, provocado pela edição da CCT-2014, 
da Categoria envolvida (vigilantes), para o período de 01/01/2014 a 31/12/2014, celebrada 
entre Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do Distrito Federal 
(SINDESV/DF) e o Sindicato de Empresas de Segurança Privada, Sistemas de Segurança 
Eletrônica, Curso de Formação e Transporte de Valores no Distrito Federal (SINDESP/
DF), registrada no Ministério do Trabalho e Emprego em 27/01/2014. C) DO VALOR: 
O valor anual do Contrato, fixado em R$ 55.868.290,80 (cinquenta e cinco milhões, 
oitocentos e sessenta e oito mil, duzentos e noventa reais e oitenta centavos) passa a ser 
ajustado para R$ 62.299.355,76 (sessenta e dois milhões, duzentos e noventa e nove mil, 
trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos) com seus efeitos financeiros 
a partir de 28/02/2014. O acréscimo corresponde a 11,51% (onze inteiros e cinquenta e um 
centésimos por cento), equivalente a R$ 6.431.064,96 (seis milhões, quatrocentos e trinta 
e um mil e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos) sendo que o valor devido para 
o período de 28/02/2014 a 31/12/2014 é de R$5.378.360,87 (cinco milhões, trezentos e 
setenta e oito mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e sete centavos). D) DO PRAZO DE 
VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá sua vigência a partir da data de sua assina-
tura. E) DA ASSINATURA: 19/12/2014. F) DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAN: Paulo 
Antenor de Oliveira, na qualidade de Secretário de Estado e pela CONTRATADA: Luis 
Gustavo Silva Barra e Marcus Israel Dias Freire, na qualidade de Sócios Administradores. 

SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 367/2014

Objeto: Registro de Preços de material permanente (mobiliários diversos - mesa reta, 
gaveteiro volante, armário alto, mesa de estar de centro, poltrona, etc), conforme es-
pecificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do 
Edital. Tipo: Menor Preço. Processo nº. 411.000.042/2014-SEPLAN. Data e horário para 
recebimento das propostas: até às 09h do dia 14/01/2015. Valor estimado R$ 750.759,15. 
Elemento de Despesa: 44.90.52. O respectivo edital poderá ser retirado no endereço 
eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, pelo 
telefone 0xx(61) 3312.5325.

Brasília/DF, 23 de dezembro de 2014.
GERARDA DA SILVA CARVALHO

Pregoeira

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº148/2014

O Pregoeiro comunica o adiamento da abertura do Pregão em epígrafe, para o dia 20/01/2015, 
ás 09h, cujo objeto: Serviço de locação de veículos, máquinas e equipamentos, incluindo 
operação e manutenção preventiva, corretiva e funcionalidades, inclusive serviço eletrônico 
de rastreamento e monitoramento com medição de hora produtiva e quilômetro rodado, respec-
tivamente, conforme especificações e condições, constantes do Termo de Referência - Anexo I 
do presente edital, em atendimento ao oficio nº 856/2014-SUAG/CACI - Casa Civil. O edital 
poderá ser retirado no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br - UASG: 925041. Infor-
mações através do telefone: 0xx(61) 3312.5275. Processo: Nº. 362.004.470/2013-Coordenação 
das Cidades - Casa Civil da governadoria do DF.

Brasília/DF, 23 de dezembro de 2014.
EDMAR FIRMINO LIMA

AVISOS DOS RESULTADOS DE JULGAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 327/2014

A Pregoeira torna público o resultado de julgamento do Pregão epigrafado, cujo objeto foi 
adjudicado às licitantes Anton Paar Brasil Importação, Exportação e Comercio de Instrumentos 
Analíticos Ltda., no valor de R$ 102.490,00 e Conceitual de Equipamentos para Laboratórios 
Ltda., no valor de R$ 25.000,00. Demais informações no site: www.compras.df.gov.br/licita-
ções/andamento. Processo n° 052.001.131/2014 - Polícia Civil do Distrito Federal. 

Brasília/DF, 23 de dezembro de 2014. 
CLAUDETE PEREIRA LIMA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 336/2014
A Pregoeira torna público o resultado de julgamento do Pregão epigrafado, cujo objeto foi 
adjudicado à licitante VR2 Comercial Ltda. ME, no valor de R$ 29.704,00. Demais informações 
no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andameno. Processo n° 056.000.583/2014 - FUNAP. 

Brasília/DF, 23 de dezembro de 2014. 
CLAUDETE PEREIRA LIMA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 340/2014
A Pregoeira torna público o resultado de julgamento do Pregão epigrafado, cujo objeto 
foi adjudicado a licitante Couragem Indústria e Comércio Eirelli-EPP no valor global R$ 
3.960,00. Demais informações no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento. Pro-
cesso n.º: 063.000.303/2014.

Brasília/DF, 23 de dezembro de 2014. 
ISABEL CRISTINA DA SILVA GUTHIER

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE CONVÊNIO
Extrato Convênio para Concessão de Empréstimo Sob Consignação em Folha de 
Pagamento, celebrado entre a Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CO-
DEPLAN e o Banco de Brasília S.A - BRB. Processo nº. 121.000.354/2014. Objeto: 
Este convênio tem por objeto definir as obrigações das partes convenentes na opera-
cionalização de empréstimo a ser concedido pelo BRB aos empregados integrantes 
do quadro permanente e em comissão da CODEPLAN, com mais de 180 (cento e oi-
tenta) dias de efetivo exercício na função e que não estejam respondendo a inquérito 
administrativo e que sejam correntistas do BRB. Vigência: O presente Convênio tem 
vigência de 5 (cinco) anos contados a partir do dia 08 de dezembro de 2014. Data 
de assinatura: 08 de dezembro de 2014. Júlio Flávio Gameiro Miragaya, Presidente 
e Salviano Antônio Guimarães Borges, Diretor Administrativo Financeiro. Vanderley 
Batista Barbosa, Diretor de Empréstimos e Financiamento – BRB.

68707
Realce

68707
Realce

68707
Realce


