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-SEL/DF, com a consequente republicação do instrumento convocatório, considerando o disposto
no art. 21, § 4º, da Lei nº. 8.666/93. Ademais, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “e”, da Decisão
Normativa nº. 01/2012, torna público a dotação e unidade orçamentária, programa de trabalho,
natureza de despesa e fonte de recurso para celebração do convênio. O Chamamento Público tem
por objeto a celebração de Convênio entre o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de
Estado do Esporte e Lazer-SEL e Entidade sem Fins Lucrativos, com experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante, e que possua capacidade
técnica e administrativa comprovada para consecução de políticas públicas, em regime de mútua
cooperação, com apoio financeiro, na forma de transferência de recursos públicos, através de projeto pedagógico de fomento ao esporte e lazer interligadas à ações de desenvolvimento social no
Centro Olímpico e Paralímpico localizado na Região Administrativa da Estrutural, desenvolvendo
atividades esportivas em diversas modalidades, focadas nos segmentos “educação, participação e
rendimento”, realização de eventos esportivos, culturais e de lazer, qualificação social, aquisição e
gestão de material esportivo, formação de atletas e demais ações, conforme especificações contidas
no Edital e seus Anexos. Este instrumento de convocação seguirá os critérios dispostos na Lei nº
8.666/1993, no Decreto Distrital nº 32.598/2010, na Instrução Normativa nº 01/2005-CGDF, e,
por fim, nas disposições nele contidas, juntamente com seus Anexos. Local de Retirada do Edital/
Entrega da Proposta: Coordenação de Gestão dos Centros Olímpicos e Paralímpicos–COGESP/
SEL-DF, localizada no SRPN Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha – 1° Subsolo – Sala
41– Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.070-701. Data e Horário Final para retirada do Edital: Das 9 às
11h30min e das 14h30min às 17h30min, do dia 20 de outubro até o dia 04 de novembro de 2015.
O Edital e seus anexos também estarão à disposição no sítio www.esporte.df.gov.br, do dia 20 de
outubro até o dia 04 de novembro de 2015. Data e Horário Final para recebimento da documentação/
proposta: até às 9h30min do dia 09 de novembro de 2015. Abertura dos envelopes: às 15h00min
do dia 09 de novembro de 2015. Processo nº 220.000.548/2015. Unidade Orçamentária: 34101.
Programa de Trabalho: 27.812.6206.4035.0001. Natureza da Despesa: 335041 – Contribuições.
Fonte de Recursos: 100. Informações no telefone (061) 9299-2179.
Brasília-DF,19 de outubro de 2015.
LEILA BARROS
Secretária de Estado do Esporte e Lazer

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
RETIFICAÇÃO
No Edital de Chamamento Público publicado no DODF nº. 196, de 09 de outubro de 2015, páginas
44 a 46, cujo objeto é a seleção de pessoas físicas e pessoas jurídicas sem fins lucrativos com vistas
à produção de programa radiofônico na Rádio Pública do Distrito Federal - Rádio Cultura FM 100,9.
No Item 1.5 do Edital, ONDE SE LÊ: “...Os programas terão início em setembro de 2015, e a
vigência deste edital será de 12 (doze) meses, podendo ser renovado por igual período...”, LEIA-SE: “...Os programas terão início em novembro de 2015, e a vigência deste edital será de 12 (doze)
meses, podendo ser renovado por igual período...”.
No item 2.1 do Edital, ONDE SE LÊ: “...As inscrições estarão abertas entre os dias 21 de outubro
a 06 de novembro de 2015...”, LEIA-SE: “...As inscrições estarão abertas entre os dias 21 de
outubro a 05 de novembro de 2015...”.
No Item 2.2 do Edital, ONDE SE LÊ: “...As inscrições deverão ser feitas obrigatoriamente no
período compreendido entre os dias 08 e 23 de setembro de 2015, pelos seguintes meios...”, LEIA-SE: “...As inscrições deverão ser feitas obrigatoriamente no período compreendido entre os dias
21 de outubro a 05 de novembro de 2015, pelos seguintes meios...”.
No item 3.1 do Edital, ONDE SE LÊ: “...As propostas serão avaliadas e selecionadas entre os dias
09 e 13 de novembro de 2015, por uma comissão de seleção composta por representantes da Subsecretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, da Subsecretaria de Políticas Culturais e da Rádio
Cultura FM...”, LEIA-SE: “...As propostas serão avaliadas e selecionadas entre os dias 06 e 11 de
novembro de 2015, por uma comissão de seleção composta por representantes da Subsecretaria de
Cidadania e Diversidade Cultural, da Subsecretaria de Políticas Culturais e da Rádio Cultura FM...”.
No Item 4.1 do Edital, ONDE SE LÊ: “...A divulgação dos selecionados será realizada no dia 24
de setembro de 2015 no site da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal (www.cultura.
df.gov.br) a partir das 14h e em material impresso no mural da Secretaria de Estado de Cultura
do Distrito Federal...”, LEIA-SE: “...A divulgação dos selecionados será realizada no dia 12 de
novembro de 2015 no site da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal (www.cultura.
df.gov.br) a partir das 14h e em material impresso no mural da Secretaria de Estado de Cultura do
Distrito Federal...”.
No item 4.2 do Edital, ONDE SE LÊ: “...A seleção será publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal no dia 05 de julho de 2015...”, LEIA-SE: “...A seleção será publicada no Diário Oficial
do Distrito Federal no dia 13 de novembro de 2015...”.

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DOS TERMOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2015.
Processo: 401.000.206/2015. Objeto: Contratação de Empresa para aquisição de acessórios de
Áudio e Vídeo – Púlpito, para auxiliar nas atividades de audiovisual desempenhadas pela Escola de
Assistência Jurídica – EASJUR. Tipo: Menor Preço Global por item. Data: 15.09.2015. Realizado
no sistema Comprasnet - UASG: 926314. Gupo 1. Item 1 – Objeto: PÚLPITO EM ACRÍLICO
CONFECCIONADO EM MATERIAL TRANSPARENTE Altura: 1,15 a 1,20 metros Largura:
60cm largura x 40cm profundidade Mesa/Plataforma superior em acrílico medindo 60 cm x 40 cm
(largura e profundidade), devendo em sua parte inferior (voltada para orador) ter uma inclinação
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de aproximadamente 45° e possuir um ressalto/top de aproximadamente 2,5 cm para conter os
objetos sobre a mesa. Conter plataforma inferior fabricado em aço escovado com as seguintes
medidas: 60x40cm, devendo ter rodas para que a base não tenha contato com o chão facilitando a
locomoção. Quantidade: 1. Valor Unitário: R$ 2.035,99 (dois mil e trinta e cinco reais e noventa e
nove centavos). Valor Total: R$ 2.035,99 (dois mil e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos).
Empresa Vencedora do Grupo 1 Item 1: BR DISPLAYS LTDA - ME, CNPJ. 42.941.690/0001-23
Valor Total da Contratação: R$ 2.035,99 (dois mil e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos).
Data da Adjudicação: 16 de outubro de 2015. Pregoeira: Michelly Caroline Hortmann S. Morais.
Data da Homologação: 16 de outubro de 2015. Ordenador de despesas: João Ricardo Arcoverde
Moraes – Subsecretário de Administração Geral.

INEDITORIAIS
HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
CHAMAMENTO Nº 206/2015
PROCESSO: 2015.11.1781.00
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 26/10/2015 as 18:00 horas, estará recebendo, por
meio eletrônico, no site www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento n° 206/2015,
cujo objeto é a Aquisição de Materiais Médicos Hospitalares Descartáveis em TNT, 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.brhttp://www.bionexo.com.br/. Este Procedimento
respeitará o disposto pelo Decreto Distrital N° 33.390/11. Brasília, 19 de Outubro de 2015. Bruno
Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos, ICIPE/HCB.
FILANTROPIA-177/2015.

NORTE ENERGIA S.A

CNPJ/MF Nº 12.300.288/0001-07 - NIRE 53.30001164-8
Companhia de Capital Fechado
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
18ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da Norte Energia S.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária no dia 28 de outubro de 2015, às 14h30, na sede da Companhia, localizada na cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial Norte, Quadra 4, nº
100, bloco B, sala 1004, Centro Empresarial Varig, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: (i) contratos com partes relacionadas; e (ii) Eleição de Conselheiro. Os documentos relativos
à pauta encontram-se à disposição dos Acionistas na sede social da Companhia. Os Acionistas que
desejarem poderão ser representados na referida Assembleia por procurador constituído há menos
de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76 e do artigo 10 do Estatuto,
exibindo no ato ou, preferencialmente depositando, procuração com poderes especiais, acompanhada dos documentos que comprovem poderes de representação, eletronicamente para o endereço
belomonte@norteenergiasa.com.br, devendo o original ser apresentado na Assembleia. Brasília/DF,
16 de outubro de 2015. Valter Luiz Cardeal de Souza, Presidente do Conselho de Administração.
DAR-1.390/2015.

CAFÉ DO SITIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
RENOVAÇÃO
Torna público que está requerendo do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do
Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM, a Licença de Operação a título de renovação da
Licença de Operação nº 056/2012, para atividade de torrefação e moagem de café, no endereço
QS 09, Rua 100, Lote 04, Águas Claras - DF, Processo nº 190.001.116/2002. Foi determinada a
elaboração de Estudo Ambiental. Ricardo Barbosa de Souza – Diretor.
DAR-1.392/2015.

SINDICATO DOS FLORICULTORES, FRUTICULTORES E
HORTICULTORES DO DISTRITO FEDERAL – SINDIFHORT
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDIFHORT, nos termos dos arts.13 a 21 do seu estatuto, convoca seus sindicalizados em
pleno gozo dos seus direitos estatutários para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no
dia 28 de outubro de 2015, na sede da FAPE-DF, SEPS 709/909 Bloco D Sala de reuniões, as
16:30hs, em primeira convocação com a presença mínima de metade mais um dos associados e,
em segunda convocação as 17:00hs com os associados presentes, pra a deliberação dos seguintes
assuntos: 1) Aprovação do Regulamento Eleitoral. 2) Reforma do presente estatuto. Brasília/DF,
16 de outubro de 2015. Everaldo Firmino de Lima - Presidente SINDIFHORT.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO
O SINDIFHORT, nos termos dos arts.13 a 21 do seu estatuto, convoca seus sindicalizados
em pleno gozo dos seus direitos estatutários para Assembleia Geral Ordinária de Eleição a
ser realizada no dia 27 de novembro de 2015, na sede da FAPE-DF, SEPS 709/909 Bloco

