PÁGINA 88

Diário Oficial do Distrito Federal

Decreto de 20 de dezembro de 2019 e a Organização da Sociedade Civil GRUPO DE
RESGATE AMBIENTAL - GRA, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, inscrita no CNPJ sob o nº 21.540.426/0001-08, neste ato
representada por ALUISIO FERREIRA DA SILVA, que exerce a função de Presidente,
resolvem celebrar este TERMO DE FOMENTO, regendo-se pelo disposto na Lei
Nacional Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas leis orçamentárias do Distrito
Federal, na Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, respectivos regulamentos e
demais atos normativos aplicáveis, mediante as cláusulas seguintes: CLÁUSULA
PRIMEIRA - OBJETO: Este instrumento tem por objeto a realização do projeto “TUDO
O QUE FIZERDES AO MENOR", em centros de medidas sócio educativas de internação
de adolescentes e jovens infratores do Distrito Federal, conforme detalhamento contido no
Plano de Trabalho em anexo a este instrumento. CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR
GLOBAL DA PARCERIA E DOTAÇÃO: 2.1. Este instrumento envolve transferência de
recursos financeiros da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para a ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL, conforme cronograma de desembolso previsto no Plano de
Trabalho. 2.2. O valor global dos recursos públicos da parceria é de R$ 50.000,00
(CINQUENTA MIL REAIS). 2.3. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação
Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 16101; II - Programa de Trabalho:
13.392.6219.9075.0167; III - Natureza da Despesa: 335041; IV - Fonte de Recursos: 100;
2.4 - O empenho é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme Nota de Empenho nº
2021NE00707, emitida em 25/08/2021, sob o evento nº 400097, na modalidade global.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA 3.1 - Este instrumento
terá vigência da data de sua assinatura até 20/01/2022. CLÁUSULA QUINTA CONTRAPARTIDA: 5.1 - Não será exigida contrapartida da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GESTORES DA
PARCERIA: WALESKA FAUSTINO BATISTA DE SOUZA, matrícula 1650644-7 Auxiliar de Atividades Culturais e WANDERSON DE ALMEIDA ROCHA, matrícula
241.909-2 - Técnico de Atividades Culturais. Data da assinatura: 25 de agosto de 2021.
p/SECRETARIA: BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA; p/ ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL: ALUISIO FERREIRA DA SILVA.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021
A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO
DISTRITO FEDERAL, torna público aos interessados, que no processo licitatório
referente ao Pregão Eletrônico nº 10/2021-SECEC, processo 00150-00002156/2021-35, o
objeto “contratação de serviço realizado por profissional técnico de audiovisual para
transmissão de lives em tempo real pelo canal oficial do YouTube da Secretaria de Cultura
e Economia Criativa do DF", foi adjudicado em favor da empresa: RIO BRASIL
PARTICIPACOES LTDA, CNPJ nº 11.855.738/0001-57, lote 01, no valor de R$
57.799,68 (Cinquenta e sete mil e setecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito
centavos). O resultado do Julgamento do Pregão acima citado encontra-se disponível no
sistema eletrônico, no site: http://www.licitacoes-e.com.br.
Brasília/DF, 25 de agosto de 2021
CARLOS AUGUSTO ANDRADE DO AMARAL
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Considerando as informações e as justificativas constantes no processo 0037000000280/2021-07, em especial o Memorando Nº 7/2021 - SDE/SUAG/DIGEP
(57099551); Carta CBR nº 1673/2021 - BID (67419591); Declaração de Disponibilidade
Orçamentária SDE/SUAG/DIPOF/GEPOR (57716704); Orçamento Proposta Comercial
Atualizada Ago/2021 (68200058); o opinativo jurídico exarado no Parecer AJL
(68619033) e considerando as atribuições previstas no artigo 30, incisos I, do Decreto nº
32.598, de 15 de dezembro de 2010, decido: AUTORIZAR e RAFITICAR a
inexigibilidade de licitação para a CONTRATAÇÃO, nos termos do caput do art. 25 c/c
art. 26 da Lei nº 8.666/1993, da empresa BMS TREINAMENTOS EMPRESARIAIS
EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.167.810/0001-01, que tem por objeto
Contratação Direta da empresa para realização de treinamento e aperfeiçoamento de
servidores desta Secretaria e de outros órgãos afins, por meio de programa customizado de
desenvolvimento de líderes e liderados, exclusivamente desenhado para atender demandas
e objetivos gerenciais e estratégicos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico do Distrito Federal, no valor de R$ 520.000,00 (Quinhentos e vinte mil reais),
com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, Contrato de
Empréstimo n° 2957/OC-BR, com prazos de execução de 90 (noventa) dias e de vigência
de 115 (cento e quinze) dias a contar da assinatura do Contrato. JOSÉ EDUARDO
PEREIRA FILHO, Secretário de Estado.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39.638/2019
Processo: 00370-00002140/2019-41- DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF na qualidade de CONTRATANTE;
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP, CNPJ nº 03.495.108/0001-90, na
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qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do
contrato por mais 12 (doze) meses, com data final em 10/09/2022, com base no
inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93. DA ASSINATURA: 20/08/2021. DOS
SIGNATÁRIOS: Pelo Contratante: JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO, na
qualidade de Secretário de Estado e pelo contratado DEUSELITA PEREIRA
MARTINS, na qualidade de representante legal.

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PARA VENDA DE IMÓVEIS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAR DE LICITAÇÃO
REFERENTE AO EDITAL Nº 04/2021 - IMÓVEIS
A Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, em sua Decisão nº
477/2021-DIRET, 3558ª sessão, realizada em 25/08/2021, decidiu, com base nos tópicos 49.3 e
50 do Edital nº 04/2021-Imóveis, homologar o resultado da licitação objeto do referido Edital,
conforme processo 00111-00002203/2021-61, proclamando-se vencedor o seguinte licitante:
ITEM 75 - MULTICONTAS SERVICOS CONTABEIS DIGITAL LTDA R$ 146.000,00.
Informa-se, na oportunidade, que os ITENS 14, 31, 48 e 66 permanecerão sobrestados, de
ofício, por 60 (sessenta) dias, encerrando-se em 02/09/2021, conforme previsto no tópico 40,
para complementação da documentação exigida no capítulo V - B) DA DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA PARA QUALQUER MODALIDADE DE PAGAMENTO ou manifestem o
interesse no pagamento à vista. Na oportunidade, comunica-se ao licitante declarado vencedor
que a Gerência de Atendimento ao Cliente - GEATE, disponibilizará por meio eletrônico o
controle de pagamento à vista ou equivalente à entrada inicial, sendo de exclusiva
responsabilidade do licitante efetuar o recolhimento do preço ajustado, no prazo de 10 (dez)
dias úteis, contados após a publicação deste, conforme descrito no tópico 74.1 do Edital.
Esclarece-se, na ocasião, que os licitantes vencedores supracitados deverão, no prazo devido,
após sua convocação pelo Cartório indicado, proceder à lavratura da Escritura Pública de
Compra e Venda, correndo todas as despesas por sua conta, inclusive as cartorárias e os
impostos, preços públicos ou taxas incidentes, de conformidade com o contido no tópico 74.1.2
do aludido Edital. O não atendimento às citadas exigências, dentro dos prazos já estipulados
importará no desfazimento do negócio com a consequente aplicação da penalidade prevista no
tópico 77.6 do Edital. Esclarece-se, ainda, ao interessado que, de acordo com o contido no
tópico 66 do Edital, não caberá recurso quanto a presente homologação.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2021
BRUNO CÉSAR SANTANA DE MENESES
Presidente da Comissão
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAR DE
LICITAÇÃO REFERENTE AO EDITAL Nº 06/2021 - IMÓVEIS
A Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, em sua
Decisão nº 478/2021-DIRET, 3558ª sessão, realizada em 25/08/2021, decidiu, com
base nos tópicos 49.3 e 50 do Edital nº 06/2021-Imóveis, homologar o resultado da
licitação objeto do referido Edital, conforme processo 00111-00002978/2021-37,
proclamando-se vencedores os seguintes licitantes: ITEM 01 - BRASIL
INCORPORAÇÃO 179 SPE LTDA R$ 10.117.000,00; ITEM 19 - WK
EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 2.110.000,00; ITEM 56 - G.C.E. S/A R$
172.112,00; ITEM 58 - IVAGNO DINIZ MACHADO R$ 191.952,01. Informa-se,
na oportunidade, que os ITENS 04, 41, 59 e 64 permanecerão sobrestados, de
ofício, por 60 (sessenta) dias, encerrando-se em 30/09/2021, conforme previsto no
tópico 40, para complementação da documentação exigida no capítulo V - B) DA
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA QUALQUER MODALIDADE DE
PAGAMENTO ou manifestação de interesse no pagamento à vista. Na
oportunidade, comunica-se aos licitantes declarados vencedores que a Gerência de
Atendimento ao Cliente - GEATE, disponibilizará por meio eletrônico o controle
de pagamento à vista ou equivalente à entrada inicial, sendo de exclusiva
responsabilidade dos licitantes efetuarem o recolhimento do preço ajustado, no
prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após a publicação deste, conforme descrito
no tópico 74.1 do Edital. Esclarece-se, na ocasião, que os licitantes vencedores
supracitados deverão, no prazo devido, após sua convocação pelo Cartório
indicado, proceder à lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda, correndo
todas as despesas por sua conta, inclusive as cartorárias e os impostos, preços
públicos ou taxas incidentes, de conformidade com o contido no tópico 74.2 do
aludido Edital. O não atendimento às citadas exigências, dentro dos prazos já
estipulados importará no desfazimento do negócio com a consequente aplicação da
penalidade prevista no tópico 77.5 do Edital. Esclarece-se, ainda, aos interessados
que, de acordo com o contido no tópico 66 do Edital, não caberá recurso quanto a
presente homologação.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2021
BRUNO CÉSAR SANTANA DE MENESES
Presidente da Comissão
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