PÁGINA 43

Diário Oficial do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA
CHAMADA Nº 01/2021 DO EDITAL Nº 06/2020 - PROGRAMA DESAFIO DF SELEÇÃO DE PESQUISADORES BOLSISTAS PROJETO “POLÍTICAS PARA
MULHERES BASEADAS EM EVIDÊNCIAS NO DF”
Processo: 00121-00000175/2020-20. A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO
DISTRITO FEDERAL, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
Inovação do Distrito Federal, no uso de suas atribuições previstas no artigo 11, da Lei nº
347, de 04 de novembro de 1992, alterada pela Lei nº 3.652, de 09 de agosto de 2005, do
artigo 14, do Decreto nº 27.958, de 16 de maio de 2007, e com fulcro no artigo 13, do
Regimento Interno e cumprindo sua missão de promover a ciência, a tecnologia e a
inovação para o desenvolvimento sustentável do Distrito Federal, e cumprindo sua missão
de promover a ciência, a tecnologia e a inovação para o desenvolvimento sustentável do
Distrito Federal, TORNA PÚBLICO o lançamento da Chamada nº 01/2021 do Edital nº
06/2020, de fluxo contínuo, que tem por objetivo estabelecer as diretrizes gerais de
chamadas públicas destinadas à seleção de pesquisadores bolsistas para atuação em
projetos de pesquisa de instituições de pesquisa do Distrito Federal e que atendam a
demandas prioritárias de órgãos e entidades da Administração Pública Distrital. Do
Objeto: A presente Chamada tem por objetivo selecionar pesquisadores que atendam aos
requisitos do Termo de Referência constante no Anexo I desta Chamada, para concessão
de bolsas de pesquisa referente ao Projeto “Políticas para Mulheres Baseadas em
Evidências no DF”, a ser implementado pela Companhia de Planejamento do Distrito
Federal em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher. Do Público Alvo: Poderão se
candidatar a pesquisadores bolsistas em conformidade com os requisitos do ITEM 5. e que
se disponham a complementar sua formação participando da execução de projetos das
instituições de pesquisa do Governo do Distrito Federal. I - Pesquisador doutor ou
doutorando especializado em metodologia quantitativa; II - Pesquisador graduado ou
graduando para realização de design e interface de sistemas para internet; III - Pesquisador
graduado ou graduando para realização de análise de requisitos/negócios de sistemas para
internet; IV - Pesquisador graduado ou graduando para programação de sistemas para
internet. Informe: A Chamada completa, as informações e instruções pertinentes, estão
disponíveis no sítio da FAPDF em www.fap.df.gov.br.
MARCO ANTÔNIO COSTA JUNIOR
Diretor-Presidente
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL Nº 01/2021
Processo: 00193-00000946/2019-38. Processos: 0193.000027/2013, 0193.000777/2013,
0193.000314/2004 e 0193-000291/2015.
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA, Marco
Antônio Costa Junior, torna público a instauração do Processo de Tomada de Contas
Especial (TCE), constituída por meio da Instrução nº 47, de 23 de julho de 2019,
publicada no DODF nº 138, de 24 de julho de 2019, alterada pela Instrução nº 88, de 04 de
novembro de 2019, publicada no DODF nº 212, de 06 de novembro de 2019, página 20,
alterada pela Instrução nº 45, de 04 de maio de 2020, publicada no DODF nº 93, de 19 de
maio de 2020. A execução do Contrato nº 01/2013 teve como responsável a Senhora
ELISA DE MIRANDA PIMENTA, portadora do CPF nº ***.091.97*-**. Em razão do
apurado e da responsável encontrar-se em lugar incerto e não sabido, a Comissão
encarregada da condução dos trabalhos da TCE, conforme art. 41º, inciso IV, parágrafo
único da Instrução Normativa nº 04/2016 - CGDF do Tribunal de Contas do Distrito
Federal notifica ELISA DE MIRANDA PIMENTA, portadora do CPF nº ***.091.97*-**,
na qualidade de executora do referido contrato, para que no prazo de 10 (dez) dias úteis, a
contar desta publicação, apresente DEFESA ESCRITA, em atendimento ao previsto no
Art. 5º, inciso LV, da CF, conforme Ata de Ultimação do processo 00193-00000946/201938. Em virtude da pandemia da Covid-19, a documentação deve ser encaminhada via
correspondência eletrônica no endereço: cptce@fap.df.gov.br.
MARCO ANTÔNIO COSTA JUNIOR
Diretor-Presidente
EDITAL Nº 06/2020 - PROGRAMA DESAFIO DF - SELEÇÃO DE
PESQUISADORES DIRETRIZES GERAIS PARA PROMOVER CHAMADAS
PÚBLICAS DE SELEÇÃO DE PESQUISADORES BOLSISTAS PARA
ATUAREM EM PROJETOS DE PESQUISA DE INSTITUIÇÕES DE PESQUISA
DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Processo: 00193-00000504/2020-25. A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO
DISTRITO FEDERAL, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
Inovação do Distrito Federal, no uso de suas atribuições previstas no artigo 11, da Lei nº
347, de 04 de novembro de 1992, alterada pela Lei nº 3.652, de 09 de agosto de 2005, do
artigo 14, do Decreto nº 27.958, de 16 de maio de 2007, e com fulcro no artigo 13, do
Regimento Interno e cumprindo sua missão de promover a ciência, a tecnologia e a
inovação para o desenvolvimento sustentável do Distrito Federal, e cumprindo sua missão
de promover a ciência, a tecnologia e a inovação para o desenvolvimento sustentável do
Distrito Federal, TORNA PÚBLICO o lançamento do Edital nº 06/2020, de fluxo
contínuo, que tem por objetivo estabelecer as diretrizes gerais de chamadas públicas
destinadas à seleção de pesquisadores bolsistas para atuação em projetos de pesquisa de
instituições de pesquisa do Distrito Federal e que atendam a demandas prioritárias de
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órgãos e entidades da Administração Pública Distrital. Do Objeto: Apoiar a realização de
pesquisas e produtos de instituições de pesquisa do Distrito Federal úteis à formulação e
implementação de políticas públicas distritais informadas por evidências; Promover a
formação de redes de pesquisadores em instituições acadêmicas e de pesquisa, em especial
daquelas sediadas no Distrito Federal, para o desenvolvimento de pesquisas relevantes
para políticas públicas de órgãos e/ou entidades do Administração Pública Distrital;
Permitir a transmissão de conhecimento de pesquisadores com reconhecida competência e
experiência para instituições de pesquisa do Governo do Distrito Federal; Contribuir para
o aperfeiçoamento intelectual de pesquisadores bolsistas, em especial daqueles residentes
no Distrito Federal. Do Público Alvo: Indivíduos que estejam cursando ou que tenham
concluído curso de graduação ou pós-graduação e que se disponham a complementar sua
formação, participando da execução de projetos de instituições de pesquisa do Distrito
Federal. Informe: O Edital completo, as informações e instruções pertinentes, estão
disponíveis no sítio da FAPDF em www.fap.df.gov.br.
MARCO ANTÔNIO COSTA JUNIOR
Diretor-Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021
A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, torna
público aos interessados, que o processo licitatório referente ao Pregão Eletrônico nº
04/2021-SECEC, processo 00150-00001060/2021-50, o objeto “contratação de empresa
especializada no fornecimento de spray de tinta para realização das ações da Política
Distrital de Valorização do Grafite no ano de 2021. A aquisição dos itens listados é
imprescindível para a realização do "4º Encontro de Graffiti", a ser realizado na última
semana de maio e para a próxima ação da Política de Grafite, a ser realizada no
segundo semestre deste ano.", foi adjudicado em favor das empresas: OUTLET
COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME, CNPJ nº 08.235.765/0001-12, lote 01, no
valor de R$ 58.989,95; SMART PROMOCOES E EVENTOS LTDA – ME, CNPJ
10.201.909/0001-61, lotes 02 e 03, no valor total de R$ 18.749,80. O resultado do
Julgamento do Pregão acima citado encontra-se disponível no sistema eletrônico, no
site: http://www.licitacoes-e.com.br.
Brasília/DF, 30 de abril de 2021
CARLOS AUGUSTO ANDRADE DO AMARAL
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO DE COMPARAÇÃO DE PREÇO PUBLICA
PROJETO BR-L 1076 – SDE-DF/BID
PROCIDADES – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO
DISTRITO FEDERAL – ADES
Concorrência CPP nº 04/2021 – SDE/DF - do tipo preço global, para aquisição de câmera
para videoconferência (webcam com microfone embutido), visando atender as
necessidades desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito
Federal, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID Processo 00370-00002621/2020-90 – valor estimado da contratação R$ 43.519,80
(quarenta e três mil quinhentos e dezenove reais e oitenta centavos) - Programa de
Trabalho 22.661.6207.5021.0001 – Modernização e Melhoria da Infraestrutura das Áreas
de Desenvolvimento Econômico do DF, PROCIDADES /DF, natureza de despesa
4.4.90.51, Obras e Instalações - fonte 136 - Data e horário de realização da licitação: 18 de
maio de 2021 - às 10:00 horas (horário de Brasília). A Comissão Especial de Licitação da
SDE torna público aos interessados a abertura da licitação acima na data e horário
indicados, na sede desta SDE, no endereço Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco “C”,
N° 900, 2º andar - Asa Norte - Brasília - DF. O edital e seus anexos deverão ser retirados
conforme instruções contidas exclusivamente no endereço eletrônico site:
http://www.sde.df.gov.br//, na página principal, aba “licitações”, bem como, para acesso a
outras informações acerca do referido certame.
Brasília/DF, 30 de abril de 2021
VALTER DE CERQUEIRA JUNIOR
Presidente da Comissão

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
EXTRATOS DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Processo: 0111.005447/2013. ESPÉCIE: Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 66/2014,
datado de 12/09/2014 e publicado em 18/09/2014. CONTRATANTES: COMPANHIA
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