
3.Os Consultores deverão examinar atentamente o conteúdo de todos os documentos 
exigidos. Falha no cumprimento dos requisitos para apresentação da documentação será 
de inteira e única responsabilidade do Consultor. A documentação apresentada que não 
atenda às exigências deste Instrumento não será pontuada.
4.Somente a Comissão Permanente de Licitação está autorizada a prestar oficialmente 
informações ou esclarecimentos a respeito desta Seleção. As eventuais informações de 
outras fontes não serão consideradas como oficiais, portanto, não poderá haver 
reclamações a respeito de informações que não tenham sido obtidas da referida Comissão.
5.Os Consultores arcarão com todos os custos diretos e indiretos relacionados com a 
preparação e elaboração dos documentos a serem apresentados, sendo que o Órgão 
Solicitante, em nenhuma hipótese, será responsável por quaisquer desses custos, qualquer 
que seja o procedimento ou resultado desta Seleção.
6.Durante a entrevista serão confirmadas as qualificações, disponibilidade e demais 
condições necessárias para a execução do objeto a ser contratado, dentro dos prazos, 
escopo, metodologia, padrões de qualidade e valores de remuneração previstos na Minuta 
de Contrato. Eventuais despesas pessoais decorrentes desta convocação correrão por conta 
do candidato.
7.Não havendo êxito na negociação ou comprovação da documentação comprobatória, ou 
existindo conflito de interesse, poderão ser convocados os demais classificados, 
obedecendo a ordem de classificação e seguindo o mesmo procedimento da convocação 
do primeiro classificado (comunicação por correio eletrônico, informando prazos para 
apresentação da documentação e para a entrevista).
8.O resultado final do processo de seleção do consultor, após a comprovação das 
informações constantes do currículo e após a entrevista, ocorrerá por publicação na página 
Web da SEEC/DF e no Diário Oficial do Distrito Federal.
9.Dos atos da Comissão Permanente de Licitação caberá recurso no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da data de divulgação do resultado final do processo de seleção.
10.O recurso será dirigido, em petição escrita e fundamentada, à Comissão Permanente de 
Licitação e deverá ser entregue, tempestivamente, na Diretoria de Suprimentos e 
Licitações – DISUL/SUAG, cujo endereço consta descrito no item 10 deste Instrumento.
11.Não serão considerados os recursos que se basearem em aditamento ou modificações 
do processo seletivo; bem como em matéria já decidida em grau de recurso; e/ou subscrito 
por procurador não habilitado no processo de seleção para responder legalmente pelo 
candidato.
12.É vedada a apresentação de mais de um recurso sobre a mesma matéria pelo mesmo 
candidato.
13.Não serão conhecidos os recursos interpostos fora do prazo legal ou que sejam 
manifestamente protelatórios.
14.A Comissão Permanente de Licitação franqueará aos interessados, desde a data de 
início do prazo para interposição de recursos até o seu término, vistas ao processo de 
seleção na sede da DISUL.
15.Os recursos das decisões referentes à habilitação ou à inabilitação e à classificação ou 
desclassificação de candidatos terão efeito suspensivo, podendo a Comissão Permanente 
de Licitação, motivadamente, atribuir efeito suspensivo aos demais recursos interpostos.
16.A decisão, em grau de recurso, será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos 
candidatos.
17.A Contratante celebrará contrato com vigência inicial por seis meses, com pagamento 
conforme definido no item 8 do Termo de Referência, sendo nesse valor compreendido 
todas despesas possíveis diretas e reembolsáveis.
18.Maiores informações podem ser obtidas no endereço, constante do item 10 deste 
documento, durante o horário de expediente: 08:00h às 12:00h e das 14:00h às 18:00h, 
horário de Brasília, ou pelo e-mail: colic.scg@economia.df.gov.br, ou pelo telefone: (61) 
3313-8494.

Brasília/DF, 24 de julho de 2020.
EDSON DE SOUZA

Presidente da Comissão
___________________
(*) Republicada por erro de grade, publicada no DODF nº 140, de 27 de julho de 2020 
páginas 54 e 55.

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO 
FEDERAL

 
EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 05/2020

Extrato do Acordo de Cooperação Técnica nº 05/2020, celebrado entre a Companhia de 
Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN e o Distrito Federal por Intermédio da 
Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - 
ADASA/DF, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/DF, e do Serviço de 
Limpeza Urbana - SLU/DF, Processo nº 00197-0000.4641/2019-92. Objeto: Estabelecer 
parcerias para a implementação de ações conjuntas que assegurem o desenvolvimento e 
compartilhamento de estudos, pesquisas e tecnologias de interesse comum, a realização de 
assessoria para o aperfeiçoamento das políticas, da gestão e dos serviços relativos à 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e realização de Pesquisas para subsidiar o 
desenho de intervenções baseadas em insights comportamentais nos serviços de limpeza 
urbana e no manejo de resíduos sólidos, tendo como foco inicial a melhoria na qualidade 
da separação dos resíduos sólidos pelos cidadãos para a coleta seletiva domiciliar. Data da 
Assinatura: 24/07/2020. Assinam pela CODEPLAN: JEANSLEY CHARLLES DE 
LIMA, Presidente, DAIENNE AMARAL MACHADO, Diretora de Estudos e Políticas 
Sociais, e RENATA FLORENTINO DE FARIAS SANTOS, Diretora de Estudos Urbanos 
e Ambientais. Pela ADASA - DF: PAULO SERGIO BRETAS DE ALMEIDA SALLES -

Diretor Presidente e VINICIUS FUZEIRAS DE SÁ E BENEVIDES - Diretor. Pela 
SEMA/DF: JOSÉ SARNEY FILHO - Secretário, e Pelo SLU: JAIR VIEIRA TANNÚS 
JÚNIOR - Diretor Presidente.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2017
Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2017, celebrado entre a Companhia 
de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN e a Empresa Impressione Comércio de 
Máquinas e Equipamentos LTDA-ME, CNPJ n° 11.097.617/0001-93. Processo nº 
0121.000.455/2016. Objeto: Tem por objeto, a prorrogação do contrato nº 05/2017, por 
mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia 28/07/2020. Programa de Trabalho: 
04122820385170104 - Natureza de Despesa: 33.90.39, Fonte: 100, Nota de Empenho 
2020NE00220, datada de 10/07/2020, no valor estimado de: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 
Data da Assinatura: Assinam pela Contratante: Jeansley Charlles de Lima - Presidente e 
Juliana Dias Guerra Nelson Ferreira Cruz - Diretora Administrativa e Financeira. Pela 
contratada: Paulo Henrique Silvestre Pinheiro, Sócio.

BANCO DE BRASÍLIA S/A
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL, 

PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

 
EXTRATO DO CONTRATO BRB 137/2020

Contratante: BRB – Banco de Brasília S.A. Contratada: PCA – Consultoria e Avaliações 
de Engenharia Ltda. Modalidade: Credenciamento 001/2020. Objeto: prestação de 
serviços técnicos de engenharia indicados no anexo VI do Edital, em caráter temporário, 
sem vínculo empregatício. Vigência: 24/7/2020 à 24/7/2021. Valor total: Conforme 
Cláusula Sétima do Contrato. Gestora: Fernanda Christina de O. Santos. Signatária pelo 
BRB: Cristiane Maria Lima Bukowitz; e pela Contratada: Guilherme Amâncio Louly 
Campos. Processo nº: 041.000.598/2020. As despesas decorrentes do presente Contrato 
correrão com base no Orçamento de Investimentos e Dispêndios, Natureza 4 - dispêndio 
das estatais, e Fonte 1 - geração própria. Thiago Rocha Ribeiro - Gerente de Área e.e.

EXTRATO DO CONTRATO BRB N°138/2020
Contratante: BRB – Banco de Brasília S.A. Contratada: Construtora Atalaia Ltda. 
Modalidade: Credenciamento 001/2020. Objeto: prestação de serviços técnicos de 
engenharia indicados no anexo VI do Edital, em caráter temporário, sem vínculo 
empregatício. Vigência: 24/7/2020 à 24/7/2021. Valor total: Conforme Cláusula Sétima 
do Contrato. Gestora: Fernanda Christina de O. Santos. Signatária pelo BRB: Cristiane 
Maria Lima Bukowitz; e pela Contratada: Alysson Vidal Matos Campos. Processo nº: 
041.000.586/2020. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão com base no 
Orçamento de Investimentos e Dispêndios, Natureza 4 - dispêndio das estatais, e Fonte 1 - 
geração própria. Thiago Rocha Ribeiro - Gerente de Área e.e.

EXTRATO DO CONTRATO BRB N°139/2020
Contratante: BRB – Banco de Brasília S.A. Contratada: Bruno Denofrio Porto. 
Modalidade: Credenciamento 001/2020. Objeto: prestação de serviços técnicos de 
engenharia indicados no anexo VI do Edital, em caráter temporário, sem vínculo 
empregatício. Vigência: 24/7/2020 à 24/7/2021. Valor total: Conforme Cláusula Sétima 
do Contrato. Gestora: Fernanda Christina de O. Santos. Signatária pelo BRB: Cristiane 
Maria Lima Bukowitz; e pela Contratada: Bruno Denofrio Porto. Processo nº: 
041.000.649/2020. As despesas decorrentes do presente Contrato correrão com base no 
Orçamento de Investimentos e Dispêndios, Natureza 4 - dispêndio das estatais, e Fonte 1 - 
geração própria. Thiago Rocha Ribeiro - Gerente de Área e.e.

AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 062/2020
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna pública a data de realização do Pregão 
Eletrônico nº 062/2020. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 20/08/2020, às 
9:00h (horário de Brasília), www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: prestação dos 
serviços de manutenção preventiva e corretiva dos grupos motor-gerador do Ed. Brasília e 
da Ag. Taguatinga Centro do BRB, para período de 30 (trinta) meses. O valor estimado 
está em conformidade com o Art. 34 da Lei nº 13.303/2016. Local de obtenção do edital: 
www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925008. Processo nº 517/2020 Carlos F. L. 
Fagundes – Pregoeiro.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE06024
PROCESSO: 00060-00301904/2020-98. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio 
de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa 
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITALARES LTDA. CNPJ Nº 26.921.908/0002-
02. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 9 CEFTRIAXONA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 
1G FRASCO AMPOLA (VIA DE ADMINISTRAÇÃO IV OU IV E IM), conforme Ata 
de Registro de Preço nº 234/2019-C SES/DF e Pedido de Aquisição de Material nº 5-
20/PAM002788 e Autorização de Fornecimento de Material nº 5-20/AFM002202. 
VALOR: R$ 7.233,50 (sete mil duzentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), 
PRAZO DE ENTREGA: 100% EM 30 DIAS. Data do Empenho: 27/07/2020. Pela 
SES/DF: IOHAN ANDRADE STRUCK.
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