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Diário Oficial do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 38/2015.
Processo: 197.000.559/2015. Partes: ADASA e CONÁGUA AMBIENTAL LTDA. Objeto: Contratação de Serviços Laboratoriais. Prazo/Vigência: o presente Contrato tem vigência de doze
meses a contar da assinatura do Contrato. Valor: R$ 290.000,00. Dotação orçamentária: Unidade
Orçamentária: 21.206; Programa de Trabalho: 04544621037430001, Natureza da Despesa:
339039, Fonte de Recursos: 151. Fundamento Legal: Lei nº 8666/93. Publicação: O presente
Termo deverá ser publicado no DODF às expensas da ADASA. DATA DE ASSINATURA: 06 de
outubro de 2015. Signatários: Pela ADASA, ISRAEL PINHEIRO TORRES, Diretor Presidente
em exercício; Pela Contratada, WILMA MARIA COELHO, Representante Legal.
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 197.001.333/2015. O Diretor-Presidente em exercício da Agência Reguladora de
Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, designado por meio da
Portaria nº 147, de 17 de setembro de 2014, e no uso de suas atribuições regimentais, conforme
o disposto no art. 23, inciso VIII da Lei 4.285, de 26 de dezembro de 2008, com base na Lei nº.
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, de acordo com o Parecer Jurídico nº 92/2015SJU/ADASA, tendo em vista deliberação pela Diretoria Colegiada, e o que consta nos autos,
ratifica a Inexigibilidade de Licitação, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), do
ordenador de despesas, em favor da ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A, visando
à realização de curso de capacitação dos servidores da ADASA, no tocante ao processo licitatório
e à fiscalização/gestão dos contratos administrativos, nos termos do inciso II do art. 25, caput, da
Lei nº 8.666/93. Ato: Despacho nº 108/2015. Diógenes Mortari, Diretor-Presidente em exercício.
Publique-se e encaminhe a Superintendência de Administração e Finanças da ADASA para as
providências complementares.
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2015.
O PREGOEIRO DA ADASA TORNA PÚBLICO o resultado da Licitação Pregão Eletrônico nº
09/2015, cujo objeto e a Contratação de Empresa Especializada para realização de pesquisa de
satisfação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, prestados
pela CAESB, no âmbito do Distrito Federal, cuja empresa vencedora foi PRAXIS PESQUISA
DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO LTDA-ME, CNPJ nº 15.788.781/0001-06, com preço
global de R$ 46.799,99. Verificada a habilitação da vencedora, o objeto da licitação fica adjudicado em favor da mesma.
Brasília/DF, 09 de outubro de 2015.
ROBERTO APARECIDO PEIXOTO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2015
A Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF, torna público que no dia 23 de outubro de 2015,
às 09:30h, fará realizar PREGÃO ELETRÔNICO - menor preço global, através do sítio www.
comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição
de óleos lubrificantes, filtros de ar, filtros de óleo e filtros de combustível para a manutenção dos
veículos da frota própria da Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme as especificações e
condições estabelecidas no Edital e seus Anexos. Valor Total Estimado: R$ 10.012,39 (dez mil e
doze reais e trinta e nove centavos). Programa de Trabalho: 03.122.6009.8517.9632 Fonte: 100.
Processo: 401.000.205/2015. Para retirada do Edital e seus anexos, o licitante deverá comparecer
portando PEN DRIVE para gravação, na sala 510, do Edifício Zarife – Setor Comercial Sul,
Quadra 04, Bloco A, Lote 22/24, 5º Andar, Asa Sul, Brasília - DF, no horário de 9h às 11h e
30min e de 14h às 17h e 30 min. Caso a retirada do Edital seja online estará disponível através
do sítio: www.defensoria.df.gov.br. Brasília, 09 de outubro de 2015.
MICHELLY CAROLINE HORTMANN S. MORAIS
Pregoeira

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 002/2015.
O Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, esgotados os
meios previsto no inciso III do art. 23 da Lei Complementar nº 01 do DF, de 9 de maio de 1994,
c/c o art. 174 do Regimento Interno desta Corte, FAZ SABER a todos quantos este Edital virem
ou dele tiverem conhecimento, que tramitam neste Tribunal os autos de nº 11.902/2009, versando
acerca da Representação nº 06/2009-CF oferecida pelo Ministério Público de Contas acerca de
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irregularidades ocorridas em diversas Administrações Regionais., tendo o egrégio Plenário na
Sessão Ordinária nº 4434, de 21/06/2011, por meio da Decisão nº 2895/2011, determinado a
notificação por edital do senhor Marcelo Conceição da Silva, CPF n° 722.023.431-72, residente
e domiciliado em local incerto e não sabido, o qual deverá recolher nos termos do art. 57, inciso
II, da mencionada Lei Complementar nº 1, de 09 de maio de 1994, c/c o art. 182, I do Regimento
Interno, aos cofres do Governo do Distrito Federal (Secretaria de Fazenda do DF), no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias, a contar da primeira publicação deste Edital, a multa que lhe
é imputada nos referidos autos – R$ 1.169,98 (um mil, cento e sessenta e nove reais e noventa
e oito centavos), devendo, ainda, apresentar a este Tribunal o comprovante do recolhimento.
Registre-se que as decisões proferidas nos autos se encontram disponíveis no endereço eletrônico
deste Tribunal de Contas (www.tc.df.gov.br), podendo o interessado cadastrar-se no “TCDF push”
de forma a receber por e-mail informações sobre o andamento do processo de seu interesse.
Ademais, caso necessário, o Processo acima referido encontra-se a sua disposição, de 2ª a 6ª
feira, das 13h30m às 18h30m, na Sala de Atendimento ao Público deste Tribunal, localizada no
térreo do Edifício Palácio Costa e Silva - Anexo – telefone 3314-2220.
Brasília/DF, 05 de outubro de 2015.
JORGE ROBERTO ANDRADE DO NASCIMENTO
Secretário de Controle Externo
Secretaria de Acompanhamento

INEDITORIAIS
HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
CHAMAMENTO Nº 200/2015
PROCESSO: 2015.11.1774.00
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 19/10/2015 as 18:00 horas, estará recebendo, por
meio eletrônico, no site www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento n° 200/2015,
cujo objeto é a Aquisição de Produtos para Saúde (Agulha de Esclerose Endoscópica), por meio
do Sistema de Registro de Preços, visando atender as necessidades do Hospital da Criança de
Brasília José Alencar - HCB. Conforme previsões editalícias, o prazo para recebimento de
propostas poderá ser prorrogado. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do
e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo e no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará
o disposto pelo Decreto Distrital N° 33.390/11. Brasília, 09 de Outubro de 2015. Bruno Monteiro
da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos, ICIPE/HCB.
CHAMAMENTO Nº 201/2015
PROCESSO: 2015.07.1771.00
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento
de quem possa interessar que até o dia 28/10/2015 as 18:00 horas, estará recebendo propostas
relativas ao Chamamento n° 201/2015, cujo objeto é a Contratação do Serviço de manutenção
preventiva e corretiva da impressora Xerox Phaser 7500 do Hospital da Criança de Brasília José
Alencar - HCB. Conforme previsões editalícias, o prazo para recebimento de propostas poderá
ser prorrogado. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@
hcb.org.br ou acessá-lo e no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo
Decreto Distrital N° 33.390/11. Brasília, 09 de Outubro de 2015. Bruno Monteiro da Rocha
Pitta – Coordenador de Suprimentos, ICIPE/HCB.
CHAMAMENTO Nº 203/2015
PROCESSO: 2015.04.1777.00
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 19/10/2015 as 18:00 horas, estará recebendo, por
meio eletrônico, no site www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento n° 203/2015,
cujo objeto é a Aquisição de Medicamentos (Albendazol, Amoxilina, Carbamazepina,...), por
meio do Sistema de Registro de Preços, visando atender as necessidades do Hospital da Criança
de Brasília José Alencar - HCB. Conforme previsões editalícias, o prazo para recebimento de
propostas poderá ser prorrogado. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do
e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo e no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará
o disposto pelo Decreto Distrital N° 33.390/11. Brasília, 09 de Outubro de 2015. Bruno Monteiro
da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos, ICIPE/HCB.
FILANTROPIA-171/2015.

INESC – INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS
EDITAL DE SELEÇÃO Nº. 18/2015
CONVÊNIO 007/2014 SEDEST/INESC
PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA
O Instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC, é uma organização não governamental,
sem fins lucrativos, não partidária e com finalidade pública, tem por missão: “Contribuir para o
aprimoramento dos processos democráticos visando à garantia dos direitos humanos, mediante
a articulação e o fortalecimento da sociedade civil para influenciar os espaços de governança
nacional e internacional torna público a abertura de processo seletivo de contratação de pessoa

