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SILIA". Publique-se e encaminhem-se os autos ao FAC/SC para os demais procedimentos
administrativos. Luís Guilherme Almeida Reis. Secretário de Estado de Cultura do Distrito
Federal
Processo: 150.002.800/2013. Interessado: MAYKEL BRAGA ADION, assunto: APLICAÇÃO DE PENALIDADES. Tendo em vista o constante dos autos em epígrafe e de acordo
com a Decisão nº. 7579 de 04/09/2017 do Conselho de Administração do FAC, e com base
no disposto no art. 109 combinado com o art. 110 do Decreto 34.785/2013, aplico ao
beneficiário pena de ADVERTÊNCIA e multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o
montante dos recursos recebidos para a realização do projeto, Contrato nº 275/2014. Projeto
"EDIÇÃO DE MÚSICA". Publique-se e encaminhem-se os autos ao FAC/SC para os demais
procedimentos administrativos. Luís Guilherme Almeida Reis. Secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal
Processo: 150.000.875/2013. Interessada: SELMA CRISTINA TRINDADE VIEIRA, assunto: APLICAÇÃO DE PENALIDADES. Tendo em vista o constante dos autos em epígrafe
e de acordo com a Decisão nº. 7784 de 13/11/2017 do Conselho de Administração do FAC,
e com base no disposto no art.. 61, inciso I do Decreto 31.414/2010 aplico ao beneficiário
pena de multa de 0,1%(um décimo por cento) sobre o montante dos recursos recebidos para
a realização do projeto. Contrato nº 132/2013. Projeto "REVIRAVOLTA". Publique-se e
encaminhem-se os autos ao FAC/SC para os demais procedimentos administrativos Luís
Guilherme Almeida Reis. Secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal
Processo: 150.001.755/2010. Interessado: GONÇALO AQUINO CARDOSO assunto: APLICAÇÃO DE PENALIDADES. Tendo em vista o constante dos autos em epígrafe e de
acordo com a Decisão nº. 7696 de 11/10/2017 do Conselho de Administração do FAC, e com
base no disposto no art. 60 e no art. 61 combinado com o inciso I do Decreto 31.414/2010
aplico ao beneficiário pena de ADVERTÊNCIA e multa de 0,1%(um décimo por cento)
sobre o montante dos recursos recebidos para a realização do projeto. Contrato nº 0297/2012.
Projeto "GRAVAÇÃO DO DVD SIVUQUINHA DE BRASÍLA". Publique-se e encaminhem-se os autos ao FAC/SC para os demais procedimentos administrativos. Luís Guilherme
Almeida Reis. Secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal
Processo: 150.001.884/2009. Interessado: JOÃO GARRY FACO assunto: APLICAÇÃO DE
PENALIDADES. Tendo em vista o constante dos autos em epígrafe e de acordo com a
Decisão nº. 7619 de 11/08/2017 do Conselho de Administração do FAC, e com base no
disposto no art. 39 do Decreto 30.330/2009 aplico ao beneficiário pena de ADVERTÊNCIA.
Contrato nº 052/2010. Projeto "TERRA". Publique-se e encaminhem-se os autos ao FAC/SC
para os demais procedimentos administrativos Luís Guilherme Almeida Reis. Secretário de
Estado de Cultura do Distrito Federal
Processo: 150.001.307/2010. Interessado: LEANDER MOTTA MIRANDA, assunto: APLICAÇÃO DE PENALIDADES. Tendo em vista o constante dos autos em epígrafe e de
acordo com a Decisão nº. 7360 de 08/06/2017 do Conselho de Administração do FAC, e com
base no disposto no art. 109 e art. 110 do Decreto 34.785/2013, aplico ao beneficiário pena
de ADVERTÊNCIA e multa de 5% (cinco por cento) sobre o montante dos recursos
recebidos para a realização do projeto .Contrato nº 165/2014. Projeto "DVD NO REINO
DOS TAMBORES". Publique-se e encaminhem-se os autos ao FAC/SC para os demais
procedimentos administrativos. Luís Guilherme Almeida Reis. Secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2017- (UASG: 926314)
A Defensoria Pública do Distrito Federal comunica aos interessados que, após abertura do
Pregão Eletrônico nº 12/2017, Processo nº 401.000.227/2017, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na manutenção corretiva, preventiva e de remanejamento
e instalação de ar condicionado para atender as necessidades da Defensoria Pública do
Distrito Federal - DPDF, conforme as condições e exigências estabelecidas em Edital, e seus
anexos, sagrou-se vencedora a empresa SERMAN-SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDA-EPP CNPJ nº 11.172.833/0001-56 para o item 1, no valor total de R$
235.698,50 (duzentos e trinta e cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta
centavos). A ata e o termo de adjudicação do pregão podem ser visualizados nos sites
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.defensoria.df.gov.br
GILMAR VILELA DA SILVA
Subsecretário

Nº 242, quarta-feira, 20 de dezembro de 2017

INEDITORIAIS
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,
ESTADUAIS, DISTRITAIS E FEDERAIS
COMUNICADO
O Presidente da Comissão Eleitoral da Associação dos Servidores Públicos Municipais,
Estaduais, Distritais e Federais, no uso de suas atribuições, comunica aos associados da
Entidade, em dia com suas obrigações estatutárias, que estará recebendo as inscrições de
chapas para concorrer às eleições 2017, na loja nº 08, situada no SDS, Edifício Venâncio VI,
Brasília/DF, até às 17h00 do dia 27/12/2017. Informações no local. Brasília/DF, 19 de
dezembro de 2017 - Juarez Lopes de Oliveira Araújo - Presidente.
DAR-1162/2017.

CIPLAN - CIMENTO PLANALTO S/A
AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do
Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM a Licença de Instalação para a atividade de
lavra de calcário na Rodovia DF-205, Km 2,7, Fercal/DF. Processo IBRAM/DF nº
391.000.20778/2017-07 Processo DNPM nº 860.325/2017. Maria Teixeira - Gerente Ambiental. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2017.
DAR-1148/2017.

INFOSOLO INFORMÁTICA S.A.
CNPJ/MF n.º10.213.834/0001-39
NIRE n.º 53.3.0001655-1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2017
DATA, HORA E LOCAL: Aos 06 dias do mês de novembro do ano de 2017, na sede social
da Companhia, situada nesta Cidade de Brasília/DF, no Setor de Indústria Bernardo Saião SIBS, quadra 02, conjunto B, lotes 13/14, Núcleo Bandeirante, CEP 71736-202, às 15:00
horas. PRESENÇA: Acionistas representando a totalidade do capital social de INFOSOLO
INFORMÁTICA S.A., conforme assinaturas apostas no Livro e na Lista de Presença de
Acionistas. CONVOCAÇÃO: Dispensada, conforme o disposto no § 4º, do artigo 124, da
Lei n.º 6.404/1976. MESA: Daniel Amaral Cardoso, Presidente; Luiz Carlos Penteado de
Luca, Secretário. ORDEM DO DIA: (a) Aprovar alteração no objeto social da Companhia;
e (b) Assuntos gerais do interesse social. DELIBERAÇÕES: Quanto ao item (a) da Ordem
do Dia, os acionistas decidiram, por unanimidade, alterar o objeto social da Companhia, para
nele incluir atividades de comunicação de transferência de propriedade de veículos, em
formato digital, ficando, desde já, os Diretores autorizados a tomar todas as medidas necessárias à alteração do respectivo objeto social em todas as repartições ou órgãos públicos
federais, estaduais e municipais, incluindo, mas não se limitando à Junta Comercial do DF.
Ante a deliberação acima, o artigo 2º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com
a seguinte e nova redação: Artigo 2º: A Companhia tem por objeto: (a) desenvolvimento e
licenciamento de programas de computador; (b) prestação de serviços de consultoria em
tecnologia da informação; (c) suporte técnico e manutenção em equipamentos de informática;
(d) planejamento, confecção e manutenção de páginas eletrônicas; (e) prestação de serviços
de fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros; (f) treinamento em informática;
(g) treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial e outras atividades de treinamento; (h) compra e venda de equipamentos e suprimentos de informática; (i) administração, gestão, controle e exploração de estacionamento rotativo de veículos automotores;
(j) serviços técnicos de engenharia, como a elaboração e gestão de projetos de engenharia
civil, hidráulica e de tráfego; (k) desenvolvimento e prestação de serviços de registro, guarda,
conservação, indexação e digitalização de documentos em meio eletrônico, confecção armazenamento, guarda, segurança e perpetuidade de documentos eletrônicos emitidos com
certificação digital, desenvolvimento e prestação de serviços de data center e banco de dados;
(l) atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto
imobiliários; e (m) atividades de comunicação de transferência de propriedade de veículos,
em formato digital. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado,franqueou o Sr. Presidente a palavra a todos e, como ninguém quis dela fazer uso, nada mais havendo a tratar,
foi lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Confere
com o original lavrado em livro próprio. Brasília, 06 de novembro de 2017. DANIEL
AMARAL CARDOSO - Acionista/Presidente; LUIZ CARLOS PENTEADO DE LUCA Secretário/Diretor; BASILE GEORGE PANTAZIS - Representante legal da Acionista G8
Participações S.A. Visto do Advogado - Brunella de Souza Santos - OAB/DF 55.124.
JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. CERTIFICICO O REGISTRO EM:
28/11/2017 SOB Nº 20170978109. Protocolo:17/097810-9. DE 22/11/2017. Empresa: 53 3
0001655-1. INFOSOLO INFORMÁTICA S.A.. SAULO IZIDORO VIEIRA - SECRETÁRIO-GERAL.
DAR-1152/2017.

MITSUO SAKAI
AVISO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna Público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito
Federal Brasília Ambiental-IBRAM/DF, a licença de operação nº 068/2017-IBRAM, para a
atividade de AVICULTURA DE CORTE no Núcleo Rural Rio Preto, chácara 07, Planaltina,
Brasília/DF, processo nº 00391-00018194/2017-63 Massato Sergio Sakai.
DAR - 1157/2017

POSTO 81 LTDA
AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna público que está requerendo do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
do Distrito Federal- Brasília Ambiental - IBRAM, a Licença de Operação para a atividade de
Posto Revendedor de Combustíveis, Lavagem e Lubrificação de Veículos, na CNN 02, Lote
A, RA IX - Ceilândia/DF. Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. Processo nº
190.000.922/2001. Jorge Kay, Sócio.
DAR - 1159/2017

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12 /2017- (UASG: 926314)
A Defensoria Pública do Distrito Federal comunica aos interessados a HOMOLOGAÇÃO do
Pregão Eletrônico nº 12/2017, Processo nº401. 000.227/2017, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na manutenção corretiva, preventiva e de remanejamento
e instalação de ar condicionado para atender as necessidades da Defensoria Pública do
Distrito Federal - DPDF, conforme as condições e exigências estabelecidas em Edital, e
CONVOCA a empresa SERMAN-SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO LTDAEPP CNPJ nº 11.172.833/0001-56 que teve homologado em seu favor o item 1, para
comparecer a sede da DPDF para assinatura do contrato nos termos do Edital.
GILMAR VILELA DA SILVA
Subsecretário

AVISO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna Público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito
Federal - Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a Licença de Operação nº 069/ 2017, para a
atividade de EMISSÁRIO DE EFLUENTE TRATADO (INDUSTRIAL), no Qr 433, área
especial, parte 1 s/n, processo n° 00391-00022667/2017-27. Thiago Pereira da Silva.
DAR - 1153/2017

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 50012017122000092

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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