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O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.
df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site através do telefone 3312.5325.
Brasília/DF, 17 de julho de 2012.
VALÉRIA MARIA DE ARAÚJO
Pregoeira Substituta
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 296/2012
O presente pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de material de manutenção de bens imóveis (ferro construção, ferrolho, fita veda rosca, gancho fixação telha e
outros), conforme especificação e condições constantes dos Anexos do edital. Data e horário para recebimento das propostas: 08h30min do dia 01 de agosto de 2012, processo no
411.000.016/2012-SULIC. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço
eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do
telefone 0xx(61) 3312.5325/5329.
Brasília/DF, 17 de julho de 2012.
ISABEL CRISTINA OSÓRIO CALDAS
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 299/2012
Objeto: Registro de Preços de material de higiene pessoal (desodorante, absorvente, fio dental,
etc), conforme discriminação, descrição, características, prazos, condições e demais obrigações e
informações constantes dos Anexos deste Edital. Data e horário para recebimento das propostas:
até 09:00horas do dia 01 de agosto de 2012, processo n.º 411.000.027/2012 -SULIC. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br.
Informações referentes ao cadastro ou ao site através do telefone 3312.5325.
Brasília/DF, 17 de julho de 2012.
VALÉRIA MARIA DE ARAÚJO
Pregoeira Substituta
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2012
O presente pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo (papéis, cartão pré-impresso, etiquetas, disco compacto, ribon zultimate, cartuchos tinta, toner, kit fotocondutor
para impressora), conforme especificação e condições constantes dos Anexos do edital. Data
e horário para recebimento das propostas: 08h30min do dia 02 de agosto de 2012, processos
no 050.000.205/2012-SSP (principal), 490.0006.051/20120-SEOPS; 380.001.258/2012 e
380.001.257/2012-SEDEST; 080.002.882/2012-SEE; 063.000.181/2012 e 063.000.152/2012FHB; 050.000.357/2012-SSP. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço
eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do
telefone 0xx(61) 3312.5325/5329.
Brasília/DF, 17 de julho de 2012.
ISABEL CRISTINA OSÓRIO CALDAS
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 302/2012
Objeto: Aquisição de instrumentos musicais, conforme especificações e condições constantes
do Anexo I do Edital. Data e horário para recebimento das propostas até as 09h30min do dia
30/07/2012, processo nº: 135.000.288/2012. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou
ao site, pelo telefone 0xx(61) 3312.5325
Brasília/DF, 17 de julho de 2012.
CLEONICE NERI DOS SANTOS
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 305/2012
Objeto: Aquisição de material permanente (carrinho plataforma, carro hidráulico para palet,
carro entornador de tambor, carro tipo armazém e outros, conforme especificações e condições
constantes do Anexo I do Edital. Data e horário para recebimento das propostas até as 09h30min
do dia 31/07/2012, processos nº: 056.000.279/2012 e 070.000.733/2012. O respectivo edital
poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações
referentes ao cadastro ou ao site, pelo telefone 0xx(61) 3312.5325
Brasília/DF, 17 de julho de 2012.
CLEONICE NERI DOS SANTOS
Pregoeira
AVISOS DE LICITAÇÕES – NOVA DATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 515/2011
A Coordenadora comunica aos interessados que o pregão acima citado, cujo objeto é a aquisição
de equipamentos de processamentos de dados (sistema de gerenciamento) conforme condições
e especificações constantes dos Anexos do Edital, tendo em vista que ocorreram alterações no
Termo de Referência e que não foram acompanhadas no edital, terá nova data para recebimento
das propostas: 30 de julho de 2012, às 09h00min. Alertamos que os interessados deverão reinscrever suas propostas no referido sistema. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente
no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site,
através do telefone 0xx(61) 3312.5325/5329. processo nº 063.000.374/2010 – FHB
Brasília/DF, 17 de julho de 2012.
LUCIMAR PINHEIRO DE DEUS
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 208/2012.
O PREGOEIRO SUBSTITUTO comunica aos interessados que o pregão acima citado, cujo
objeto é a aquisição de equipamentos de Informática (computadores, impressoras, impressoras de plotter, monitores, notebook, caixa de som e gravador digital de áudio e vídeo),
conforme especificações e condições constantes do termo de referência anexo I do edital,
processo principal n.º 195.000.025/2012 – FBB e processos apensos: 070.002.495/2011-SEAGRI, 070.000.441/2012-SEAGRI, 063.000.216/2011-FHB, 050.000.826/2011-SSP/DF,
050.000.117/2012-SSP/DF e que se encontrava adiado “sine die” em função de questionamentos
apresentados ao Termo de Referência e por solicitação do órgão requisitante para proceder às
adequações, terá nova data para recebimento das propostas: 31 de julho de 2012, às 09h00min.
Alertamos que os interessados deverão reinscrever suas propostas no referido sistema. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.
br, mediante pré-cadastro realizado no referido site para participação da licitação. Informações
referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 3312.5275.
Brasília/DF, 17 de julho de 2012.
CARLOS ALEXANDRE GOMES DE MEDEIROS
AVISOS DOS RESULTADOS DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 215/2012
O PREGOEIRO SUBSTITUTO comunica aos interessados que o Resultado do Julgamento do
Pregão acima citado, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.
br/licitações/andamento. Processo nº 411.000.005/2012 - SULIC.
Brasília/DF, 17 de julho de 2012.
CARLOS ALEXANDRE GOMES DE MEDEIROS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 228/2012
A PREGOEIRA comunica que o Resultado de Julgamento do Pregão acima citado, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento. Processos nº 380.000.947/2012, 380.000.900/2012 – SEDEST, 360.000.576/2012 e
360.000.482/2012 - SEG.
Brasília/DF, 17 de julho de 2012.
RITA DE CÁSSIA GODINHO DE CAMPOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 276/2012
A Coordenadora comunica que o Resultado de Julgamento do Pregão acima citado, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.
Processo n.º 415.000.243/2012 - SECOM.
Brasília/DF, 17 de julho de 2012.
LUCIMAR PINHEIRO DE DEUS

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATOS DE CONTRATO
Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 1/2010, celebrado entre a Companhia de
Planejamento do Distrito Federal – Codeplan e a empresa Brasil Telecom S.A. (Processo
121.000.030/2010); (121.000.068/2010). Objeto: Prorrogação do Contrato nº 01/2010, de
acordo com o Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. Prestação de serviços de transmissão de
dados entre a CODEPLAN e a Rede de Serviços GDFNET; serviços de transmissão de voz
para atendimento à população através das Centrais 156 e 160, cujas especificações e demais
elementos pertinentes encontram-se estabelecidos nos Anexos I e II que integram este Contrato.
Vigência: Prorrogado por mais 12 (meses), a partir do dia 14 de julho de 2012 até 13 de julho
de 2013. Valor total: R$ 2.992.994,71(dois milhões novecentos e noventa e dois mil novecentos
e noventa e quatro reais e setenta e um centavos), Correndo as despesas por conta da seguinte
Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho 04.122.6203.4949.0003 – Manutenção do serviço
de atendimento ao cidadão; Fonte: 100 – Elemento de Despesas: 339039 – Outros Serviços de
Terceiros – Pessoa Jurídica, Nota de Empenho n° 2012NE00042, data de emissão 06/02/2012
Data de assinatura: 13 de julho de 2012. Assinam pela CONTRATANTE: Salviano Antônio
Guimarães Borges, Presidente em Exercício e Wilson Ferreira de Lima, Diretor Administrativo e Financeiro Substituto. Pela CONTRATADA: Luiz Henrique de Faria Lucena Dantas e
Roberto Teles de Sousa, Procuradores.
Extrato do Contrato nº 04/2012, celebrado entre a Companhia de Planejamento do Distrito
Federal – CODEPLAN e a Empresa Tecnolta Equipamentos Eletrônicos LTDA, CNPJ
32.913.188/0001-55. Processo 121.000.145/2012. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de reprografia e impressão, com fornecimento
de copiadoras e/ou impressoras digitais, que deverão ser novas e de primeiro uso, em conformidade com os termos da Ata de Registro de Preços vinculada ao Pregão Eletrônico SRP
Nº 11/2011 – Ministério das Comunicações. Prazo de Vigência: o contrato terá vigência
de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura de seu termo, podendo ser prorrogado
por igual período, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no inciso II, do
Artigo 57, da Lei nº 8.666/93. O valor do presente Contrato é de R$ 26.224,80 (vinte e seis
mil duzentos e vinte e quatro reais), na Atividade 8517, Subatividade 9646, Fonte 100, Natureza da Despesa nº 339039, Nota de Empenho nº 2012NE00274 Data: 06/07/2012. Data
de Assinatura do Contrato: 06/07/2012. Assinam pela CONTRATANTE: Salviano Antônio
Guimarães Borges, Presidente em Exercício e Diretor Administrativo e Financeiro. Pela
CONTRATADA: Henrique Machado Borges, Sócio.

