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contratual, referentes à limpeza e conservação nos próprios do Governo do Distrito Federal, Lote 04,
com fornecimento de materiais/produtos de consumo e utilização de máquinas e equipamentos,
conforme condições, quantidades e especificações constantes do anexo I do Edital de Pregão Presencial
nº 65/2007-CECOM/SUPRI (fls. 02 a 91), oriundo do processo nº 410.000.438/2008, da Proposta de
fls. 274 a 280, ratificada às fls. 294 a 298, e da Justificativa de fls. 381 a 382, que passam a integrar o
presente Termo. Valor: 5.1 - O valor mensal do Contrato é de R$ 457.169,82 (quatrocentos e cinqüenta
e sete mil, cento e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos), nos termos da correspondente Lei
Orçamentária Anual. 5.2 – Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses terão
seus valores, anualmente, repactuados. Para efeito de reajuste anual, deverão contemplar todos os
componentes de custo do contrato que tenham sofrido variação, devidamente demonstrada analitica-
mente e justificada tal variação, nos termos da Decisão nº 325/2007, do TCDF. Dotação Orçamentária:
6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 32.101;
II – Programa de Trabalho: 04.122.0100.2990-0006; III – Natureza da Despesa: 3.3.90.39; IV – Fonte
de Recursos: 100. 6.2 – O empenho inicial é de R$ 457.169,82 (quatrocentos e cinqüenta e sete mil,
cento e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos), conforme Nota de Empenho nº 2009NE00684,
emitida em 30/06/2009, sob o evento 400091, na modalidade estimativa. Prazo de Vigência: 8.1 - O
contrato terá vigência desde 01 de julho de 2009, data de sua assinatura, até 13 de março de 2010,
permitida a prorrogação na forma da Lei vigente. 8.2 – A vigência deste Contrato, em razão de sua
excepcionalidade, ou seja, artigo 24, inciso XI, da Lei nº 8.666/93, não poderá ultrapassar o período
estipulado no artigo 57, inciso II, da aludida Lei, considerando o início da contratação anterior da qual
esta é remanescente. Assinatura: 1º/07/2009. Signatários: Ricardo Pinheiro Penna, na qualidade de
Secretário de Estado da SEPLAG e Francisco José Soares Vianna e Antônio José Rabello Ferreira,
ambos na qualidade de Sócio-Diretor da Empresa.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 24/2009.
Processo: 410.003.976/2008. Partes: SEPLAG x CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DIS-
TRITO FEDERAL LTDA. Objeto: O Contrato tem por objeto a contratação de empresa especi-
alizada em realização de cursos presenciais para capacitação “Pós-Graduação Latu Sensu” (especi-
alização) de servidores do quadro efetivo do Distrito Federal que estão lotados nos setoriais de
Gestão de Pessoas da Administração Direta do Distrito Federal, visando à melhoria da gestão de
pessoas numa abordagem que contemple a clientela interna e externa dos diversos órgãos que
compõem a estrutura da Administração Pública do Distrito Federal, conforme condições, quantida-
des e especificações constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 137/2009-CECOM/SUPRI/
SEPLAG e anexos (fls. 167 a 202) e, Proposta de Preço (fls. 225 e 226) que passam a integrar o
presente Termo. Valor: 5.1 - O valor total do Contrato é de R$ 187.776,00 (cento e oitenta e sete mil,
setecentos e setenta e seis reais), nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. 5.2 – Os
Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses terão seus valores, anualmente,
repactuados. Para efeito de reajuste anual, deverão contemplar todos os componentes de custo do
contrato que tenham sofrido variação, devidamente demonstrada analiticamente e justificada tal
variação, nos termos da Decisão nº 325/2007, do TCDF. Dotação Orçamentária: 6.1 – A despesa
correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 32.901; II – Programa
de Trabalho: 04.128.0750.6038-6012; III – Natureza da Despesa: 3.3.90.39; IV – Fonte de Recur-
sos: 320. 6.2 – O empenho inicial é de R$ 62.592,00 (sessenta e dois mil, quinhentos e noventa e
dois reais), conforme Nota de Empenho nº 2009NE00049, emitida em 15/06/2009, sob o evento
400091, na modalidade global. Prazo de Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a
partir da data de sua assinatura, permitida a prorrogação nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93
e alterações. Assinatura: 02/07/2009. Signatários: Ricardo Pinheiro Penna, na qualidade de Secretá-
rio de Estado da SEPLAG e Renato Caiado de Rezende, na qualidade de Procurador.

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

EDITAL Nº 03/2009 - SEPLAG/APO, DE 02 DE JULHO DE 2009.
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
DA CARREIRA FINANÇAS E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL

A SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais
e considerando o disposto no Decreto nº 21.688, de 07 de novembro de 2000, e posteriores
alterações, na Lei nº 13, de 30 de dezembro de 1988, e posteriores alterações, na Lei nº 463, de 22
de junho de 1993, na Resolução nº 168 do TCDF, de 16 de setembro de 2004, na Lei nº 1.226, de
17 de outubro de 1996, na Lei nº 1.321, de 26 de dezembro de 1996, na Lei nº 1.752, de 04 de
novembro de 1997, na Lei nº 3.962, de 27 de fevereiro de 2007, e na Lei nº 4.104, de 05 de março
de 2008, torna pública a prorrogação do prazo de inscrições do Edital Normativo nº 01/2009 –
SEPLAG/APO, de 02 de junho de 2009, do concurso público para provimento de vagas no cargo
de Analista de Planejamento e Orçamento da Carreira Planejamento e Orçamento do Quadro de
Pessoal do Distrito Federal, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme segue.
1. O prazo final das inscrições do concurso em referência fica prorrogado até o dia 12 de julho de 2009.
2. A data final para o pagamento do boleto bancário passa a ser 13 de julho de 2009.
3. Serão concedidos os dias 6 a 8 de julho de 2009 para interposição de recursos contra o
indeferimento do pedido de isenção de taxa de inscrição, conforme relação divulgada no endereço
eletrônico http://www.universa.org.br em 3 de julho de 2009.
4. O prazo final de envio de laudo médico e requerimento para candidatos que desejam concorrer
às vagas destinadas a portadores de deficiência física fica prorrogado até o dia 13 de julho de 2009.
5. Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital Normativo e no Edital no 2/2009
– SEPLAG/APO, de 04 de junho de 2009.

JOZÉLIA PRAÇA DE MEDEIROS

EDITAL Nº 3/2009 - SEPLAG/AFC, DE 02 DE JULHO DE 2009.
PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
DA CARREIRA FINANÇAS E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL

A SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais
e considerando o disposto no Decreto nº 21.688, de 07 de novembro de 2000, e posteriores
alterações, na Lei nº 13, de 30 de dezembro de 1988, e posteriores alterações, na Lei nº 463, de 22
de junho de 1993, na Resolução nº 168 do TCDF, de 16 de setembro de 2004, na Lei nº 1.226, de
17 de outubro de 1996, na Lei nº 1.321, de 26 de dezembro de 1996, na Lei nº 1.752, de 04 de
novembro de 1997, na Lei nº 3.962, de 27 de fevereiro de 2007, e na Lei nº 4.104, de 05 de março
de 2008, torna pública a prorrogação do prazo de inscrições do Edital Normativo no 01/2009 –
SEPLAG/AFC, de 02 de junho de 2009, do concurso público para provimento de vagas no cargo
de Analista de Finanças e Controle da Carreira Finanças e Controle do Quadro de Pessoal do
Distrito Federal, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme segue.
1. O prazo final das inscrições do concurso em referência fica prorrogado até o dia 12 de julho de 2009.
2. A data final para o pagamento do boleto bancário passa a ser 13 de julho de 2009.
3. Serão concedidos os dias 6 a 8 de julho de 2009 para interposição de recursos contra o
indeferimento do pedido de isenção de taxa de inscrição, conforme relação divulgada no endereço
eletrônico http://www.universa.org.br em 3 de julho de 2009.
4. O prazo final de envio de laudo médico e requerimento para candidatos que desejam concorrer
às vagas destinadas a portadores de deficiência física fica prorrogado até o dia 13 de julho de 2009.
5. Permanecem inalterados os demais itens constantes no Edital Normativo e no Edital no 2/2009
– SEPLAG/AFC, de 04 de junho de 2009.

JOZÉLIA PRAÇA DE MEDEIROS

SUBSECRETARIA DE SUPRIMENTOS
CENTRAL DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO (NOVA DATA)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2009.

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de “Seguro Coletivo de
Acidentes Pessoais” para atender a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e a Companhia
de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, conforme especificações e condições cons-
tantes do Anexo I do edital. Data e horário para recebimento das propostas: 09h do dia 16 de julho
de 2009, processos 290.000.337/2008–SECT e 392.001.961/2008–CODHAB.  O respectivo
edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Infor-
mações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 0xx(61) 3312.5325.

Brasília/DF, 02 de julho de 2009.
LUCIMAR PINHEIRO DE DEUS

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO – NOVA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 379/2009.

O pregoeiro comunica aos interessados que a nova abertura do Pregão em epígrafe, cujo objeto é
a aquisição de equipamentos de processamento de dados (Impressoras, leitora de código de
barras, scanner, switch, teclado e no-break), conforme condições, quantidades e especificações
constantes do Anexo I do edital, será dia 20 de julho de 2009 às 14h30min. Lembrando que o
referido Pregão encontrava-se adiado “Sine Die”, e que o novo edital poderá ser retirado exclusi-
vamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Os proponentes que por ventura te-
nham efetivado a inscrição de suas propostas no sistema deverão proceder a sua reinscrição.
Informações referentes ao cadastro ou ao site através do telefone 0xx(61) 3312.5325. Processo(s):
070.000.274/2009-SEAPA/DF, 052.000.986/2009-PCDF, 052.001.087/2009-PCDF,
480.000.115/2009-SEOPS/DF, 410.000.309/2009-IPREV/DF, 400.000.263/2009-SEJUS/DF e
410.001.061/2009-ST/DF.

Brasília/DF, 02 de julho de 2009.
FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 510/2009.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos
automotores (Van, Microônibus, ônibus), para transporte de passageiros, mediante fornecimento
de veículos novos, com motoristas uniformizados e combustível, para atender os eventos promo-
cionais da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, no exercício de 2009, conforme especifica-
ções e condições constantes do Anexo I do edital. Data e horário para recebimento das propostas:
14h40min do dia 16 de julho de 2009, processo 150.000.113/2009 - SEC. 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.

Brasília/DF, 02 de julho de 2009.
LUCIMAR PINHEIRO DE DEUS

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 556/2009.
O presente pregão tem por objeto a aquisição de material Hospitalar – Instrumental (Fragmenta-
dor e extrator percutâneo) para Registro de Preços, conforme especificação e condições constan-


