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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 175/2012.
Objeto: O presente pregão tem por obtenção de melhor proposta para Registro de Preços para
aquisição de material e ou equipamento médico-hospitalar (avental plumbífero), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante dos Anexos deste Edital,
que a ele integram-se. Data e horário para recebimento das propostas: Até 09h00min do dia 29 de
maio 2012. 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. Processo 411.000.079/2011 – SULIC/SEPLAN.
Brasília/DF, 15 de maio de 2012.
GERARDA DA SILVA CARVALHO
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2012.
Objeto: aquisição de material e ou equipamento médico-hospitalar (lençol descartável, mascara
em falso tecido, jaleco descartável, sapatilha descartável, avental descartável, conj. de calça e
jaleco descartável, gorro descartável, turbante cirúrgico, etc.) para Registro de Preços, conforme
especificação e condições constantes do Anexo I do edital. Data e horário para recebimento das
propostas: 08h30min do dia 29 de maio de 2012, processo nº. 411.000.056/2011-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, 15 de maio de 2012.
ISABEL CRISTINA OSÓRIO CALDAS
Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO – NOVA DATA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3/2012.
A PREGOEIRA comunica aos interessados que o pregão acima citado, processo: 220.000.633/2011,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento
de passagens aéreas regionais, nacionais e internacionais, visando atender aos deslocamentos em
viagens oficiais de servidores da Secretaria de Estado de Esporte/DF, assim como atender aos
atletas, instrutores, docentes, palestrantes e outros, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital, terá nova data de abertura, dia
21/05/2012 às 09h00min. O edital poderá ser retirado pelo endereço eletrônico: www.compras.
df.gov.br/editais/editais externos ao e-compras ou na Seção de Protocolo da Subsecretaria de
Licitações situado no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco “L”, Térreo, Edifício Lino Martins
Pinto – Brasília/DF, das 08 às 12 horas e das 14 às 18 horas, mediante a apresentação do comprovante de recolhimento pago em qualquer agência bancária, através de DAR, código 357-3,
no valor de R$ 7,00 (sete reais) . As empresas e ou representantes que adquirirem o edital via
Internet, obrigam-se a acompanhar possíveis alterações no Diário Oficial do Distrito Federal.
Brasília/DF, 15 de maio de 2012.
RITA DE CÁSSIA GODINHO DE CAMPOS
AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 147/2012.
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.
Processo 360.001.267/2011 – Casa Militar.
Brasília/DF, 15 de maio de 2012.
GERARDA DA SILVA CARVALHO

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 9912293895/2012.
Extrato do Contrato nº 9912293895/2012, celebrado entre a Companhia de Planejamento do
Distrito Federal – CODEPLAN e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por meio da
diretoria regional de Brasília, CNPJ 34.028.316/0007-08. Processo 121.000.165/2011. Objeto:
Prestação, pela ECT, de serviços e venda de produtos, que atendam as necessidades da Contrate,
de acordo com o artigo 62, § 3º, II, da Lei nº 8.666/93. Prazo de vigência: 12 (dozes) meses
a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos
até limite de 60 (sessenta) meses. O valor estimado do presente contrato é de R$ 12.000,00
(doze mil reais), correndo as despesas por conta da seguinte Dotação Orçamentária: Atividade
8517, Subatividade: 9646; Fonte: 100; Elemento de Despesas: 339039; Nota de Empenho nº
2012NE00084. Data de Assinatura: 9 de maio de 2012. Assinam pela Contratante: Ivelise
Maria Longhi Pereira da Silva, Presidente e Salviano Antônio Guimarães Borges, Diretor
Administrativo e Financeiro. Pela Contratada: Antônio Tomás, Diretor Regional e Vera Márcia
Gomes Bittencourt, Gerente de Vendas.
EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Extrato do Acordo de Cooperação Técnica, celebrado entre a Companhia de Planejamento do
Distrito Federal – CODEPLAN e a AGEFIS– Agência de Fiscalização do Distrito Federal.
Processo 121.000.045/2012. Objeto: O presente Acordo entre os participes objetiva, prioritariamente a transferência de conhecimento, auxilio técnico e consultoria, de forma bilateral,
visando o aprimoramento técnico, de pessoal de gestão. Prazo de vigência: Este acordo entrará
em vigor na data de sua assinatura até 31/12/2012. Data de sua assinatura: 10 de maio de 2012.
Pela CODEPLAN: Ivelise Maria Longhi Pereira da Silva, Presidente. Pela AGEFIS – Gleiston
Marcos de Paula, Diretor Presidente.

Nº 95 quarta-feira, 16 de maio de 2012

AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 1/2012.
Processo: 121.000.424/2011. Objeto: Contratação de empresa especializada na administração e
gerenciamento de documentos de legitimação (cartões eletrônicos, magnéticos com sistema de
segurança individual), para fornecimento de alimentos “in natura” em rede de estabelecimentos
credenciados, na forma definida na legislação do Ministério de Trabalho e Emprego que regulamenta o PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador para os empregados da tabela de
empregos permanentes – TEP, tabela de emprego em comissão – TEC, de empregos em comissão
em extinção e requisitados da Companhia de Planejamento do Distrito Federal, nos termos da
presente especificação, do Acordo Coletivo de Trabalho e da legislação vigente e suas alterações
cujas especificações e demais elementos pertinentes encontram-se estabelecidos nos Anexos I e
V que integram o Edital. Abertura, credenciamento e recebimento dos envelopes: 1º de junho de
2012, às 10h00min. Endereço: SAIN, Projeção “H”, 2º Andar, sala nº 209, Brasília/DF. Cópias
do Edital encontram-se à disposição, no endereço SAIN, PROJEÇÃO “H”, 4º andar, sala nº 404,
Edifício da CODEPLAN, no horário de 09h00min às 12h00min e de 14h00min às 18h00min,
Telefone: (61) 3342-1104, mediante o recolhimento de taxa no valor de R$ 10,00 (dez) reais
diretamente na Tesouraria da CODEPLAN, sala nº 303 e no site www.codeplan.df.gov.br.
Brasília/DF, 14 de maio de 2012.
TAIRONE AIRES CAVALCANTE
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 6/2012.
Processo 121.000.059/2011. Objeto: Aquisição de materiais de consumo diversos, de 1ª
qualidade, para atender as necessidades diárias da CODEPLAN, conforme especificações e
quantidades constantes no Anexo Único, conforme especificações e quantidades constantes
no Anexo Único do Termo de Referência, cujas especificações e demais elementos pertinentes
encontram-se estabelecidos nos Anexos I a IV, que integram o Edital. Abertura, credenciamento
e recebimento dos envelopes: 31 de maio de 2012, às 10h00min. Endereço: SAIN, Projeção
“H”, 2º andar, sala nº 209, Brasília/DF. Cópias do Edital encontram-se à disposição, no endereço SAIN, PROJEÇÃO “H”, 4º andar, sala nº 404, Edifício da CODEPLAN, no horário de
09h00min às 12h00min e de 14h00min às 18h00min, Telefone: (61) 3342-1104, mediante o
recolhimento de taxa no valor de R$ 10,00 (dez) reais diretamente na Tesouraria da CODEPLAN, sala nº 303 e no site www.codeplan.df.gov.br.
Brasília/DF, 14 de maio de 2012.
TAIRONE AIRES CAVALCANTE
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL Nº 05/2012.
PROGRAMA DE AUXÍLIO A PROFESSOR VISITANTE NO DFA FUNDAÇÃO DE APOIO
À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL, vinculada à SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, nos termos do Decreto nº
27.958, de 16 de maio de 2007, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 17 de maio
de 2007 e, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO: o presente Edital de convite as Instituições que tenham projetos de pesquisa, interessadas em participar do Programa de Auxílio
para o Professor Visitante do Distrito Federal, o que faz com fundamento na Lei nº 347/1992,
Lei nº 10.973/2004, Decreto nº 5.563/2005 e Lei nº 3.652/2005. O procedimento será regido por
este Edital, pelas normas supracitadas e, subsidiariamente, no que couber pela Lei nº 8.666/1993
e nos termos do presente edital. 1. DO PROGRAMA A lei de criação da FAPDF, Lei nº 347/1992
(alterada pela Lei nº 3.652/2005), define como competência da FAPDF: “Apoiar planos e programas que visem à formação e capacitação de recursos humanos na área de ciência e tecnologia”,
bem como “Apoiar a difusão e transferência de resultados de pesquisa, de informações científicas e tecnológicas”. A articulação da pesquisa com a ciência está numa seara de condição e
pré-requisito para o desenvolvimento de uma nação e sem investimentos no capital intelectual,
o país terá dificuldades para contribuir com o avanço científico e tecnológico necessários à
evolução humana. Os investimentos da FAPDF para o capital intelectual, por meio do auxilio
as Instituições é de primordial importância para o mundo científico não apenas pela ciência em
si, mas, também por estar juntando-se com aqueles que conjugam a mesma vocação com o fomento à pesquisa. O objetivo do Programa Institucional de Auxílio para o Professor Visitante
no DF é apoiar financeiramente, no todo ou em parte, a realização, no Distrito Federal, de visita técnica de pesquisadores ou professores com no mínimo, grau de doutorado, brasileiros ou
estrangeiros, de reconhecida competência, com vistas à colaboração, às instituições públicas ou
privadas, para o desenvolvimento de linhas de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico. 2. DOS
OBJETIVOS DO EDITAL 2.1 Os objetivos principais são: 2.2.1 Contribuir para o desenvolvimento e evolução da pesquisa em praticas nas Instituições no âmbito do Distrito federal; 2.2.2
Estimular a realização de pesquisas em áreas de concentração de interesse e aplicabilidade no
Distrito Federal; 2.2.3 Incentivar o fluxo de desenvolvimento do capital intelectual com formação Stricto Sensu; 2.2.4 Contribuir para a formação científica de recursos humanos possibilitando maior intercambio entre a comunidade científica; 3. DO PÚBLICO ALVO 3.1 Pesquisadores
ou professores doutores vinculados a Projetos de Pesquisa científicas e tecnológicas, residentes
no Distrito Federal, apresentados por a uma Instituição do Distrito Federal que possua linha de

