
PÁGINA   46 Diário Oficial do Distrito Federal Nº 196, sexta-feira, 20 de setembro de 2013

e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital, processo 
nº 411.000.027/2013 - SULIC, o qual encontrava-se adiado sine die, terá nova data de 
abertura, tendo em vista alterações no Anexo I do edital. Data e horário para recebimen-
to das propostas: Até ás 08h30min do dia 02/10/2013. Registra-se que os interessados 
deverão reinscrever suas propostas no sistema. O respectivo edital poderá ser retirado 
exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes 
ao cadastro ou ao site, pelo telefone 0xx(61) 3312.5325. 

Brasília/DF, 19 de setembro de 2013.
RITA DE CÁSSIA GODINHO DE CAMPOS

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 082/2013.

Objeto: Serviços incluindo locação e manutenção de equipamentos, treinamento e forneci-
mento de insumos para a realização de conexões estéreis, de forma contínua, nos Serviços 
de Hemoterapia da SES/DF, sob coordenação técnica da FHB, conforme especificações e 
condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Processo 
n.º 063.000.310/2012. Data e horário para recebimento das propostas: Até 09h00min do 
dia 03/10/ 2013. Valor estimado: R$ 323.205,00. O respectivo edital poderá ser retirado 
exclusivamente no endereço eletrônico www.compras.df.gov.br. Informações referentes 
ao cadastro ou ao site através do telefone 3312.5325.

Brasília/DF, 19 de setembro de 2013.
CARLOS ALEXANDRE GOMES DE MEDEIROS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 316/2013.
Objeto: Serviços de Telefonia Móvel pessoal – SMP, na modalidade local (VC1), onde as ligações 
“intragrupo” deverão ter tarifa zero e sem cobrança de AD quando dentro da área de concessão 
da operadora contratada, e de Longa distância Nacional (VC2 e VC3), com roaming nacional 
e internacional, para serem utilizados pela Secretaria de Estado de Transportes, conforme es-
pecificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. 
Data e horário para recebimento das propostas: Até 09h00min do dia 02/10/2013, processos n.º 
220.000.206/2013. Valor Estimado R$ 121.246,12. O edital poderá ser retirado exclusivamente 
no endereço eletrônico www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site 
através do telefone 3312.5325/3312.5329.

Brasília/DF, 19 de setembro de 2013.
AUGUSTO CÉSAR PIRES ARANHA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 335/2013.
Objeto: Aquisição de material de proteção e segurança (lona plástica, tela cobertura de caçamba, 
botina de segurança, cinto de guarnição, luvas para procedimento, proteção auricular, suspensório 
de guarnição); material de sinalização (crachá); uniformes (coturno), conforme especificações 
e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Data e 
horário para recebimento das propostas: até às 9h do dia 02/10/2013. Processo principal 
nº 391.000.902/2013 e processos apensados nºs. 052.001.042/2013, 054.001.389/2013 
056.000.230/2013, 137.000.676/2013, 300.000.303/2013, 380.001.324/2013, e 
391.000.902/2013. Valor estimado R$ 33.228,96. O respectivo edital poderá ser retirado 
exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes 
ao cadastro ou ao site, pelo telefone 0xx(61) 3312.5325.

Brasília/DF, 19 de setembro de 2013.
CLAUDETE PEREIRA LIMA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº336/2013.
Objeto: Aquisição de equipamentos de montaria (sela), conforme especificações e condi-
ções estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Processo n.º 
050.000.488/2013 - SSP. Data e horário para recebimento das propostas: Até 09h00min 
do dia 03/10/2013. Valor estimado: R$ 51.862,50. O respectivo edital poderá ser retirado 
exclusivamente no endereço eletrônico www.compras.df.gov.br. Informações referentes 
ao cadastro ou ao site através do telefone 3312.5325 / 5329.

Brasília/DF, 19 de setembro de 2013.
VALÉRIA MARIA DE ARAÚJO

AVISOS DOS RESULTADOS DE JULGAMENTO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 272/2013.

A Pregoeira comunica que o resultado do julgamento do Pregão acima citado, encontra-
-se disponível no sistema eletrônico, no site www.compras.df.gov.br/licitações/anda-
mento. Processo principal Nº: 002.000.528/2013 – Casa Civil e processos apensados 
nº: 052.000.422/2013 - PCDF; 056.000.257/2013 – FUNAP/DF; 151.000.038/2013 
- Arquivo Publico do DF; e 430.000.283/2013 - SETRAB. 

Brasília/DF, 19 de setembro de 2013.
NÚBIANE BRAGA LOURENÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 315/2013.
O Pregoeiro comunica aos interessados que o Resultado do Julgamento do Pregão acima 
citado, Processos n.º 002.000.665/2013, encontra-se disponível no sistema eletrônico, 
no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.

Brasília/DF, 19 de setembro de 2013.
CARLOS ALEXANDRE GOMES DE MEDEIROS

SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A
Em Liquidação

EXTRATO DE PERMISSÃO DE USO.
Processo: 075.000.106/2013. Espécie: Termo de Cessão Gratuita de Uso nº 06/2013. Partes: 
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - Em Liquidação x DISTRITO 
FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRI-
TO FEDERAL. Objeto: Permissão gratuita de uso do imóvel de propriedade da CEDENTE, 
localizado na Quadra 08, Área Reservada nº 03 – Sobradinho/DF. Data da Assinatura: 03 de 
julho de 2013. Vigência: 02 de julho de 2014. Pela SAB, PAULO FRANCISCO BRITTO 
GARCIA - Liquidante; pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, RAFAEL 
DE AGUIAR BARBOSA – Secretário.

SECRETARIA DE ESTADO 
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2011.
Processo: 410.000.720/2011. Partes: SEAP/DF X TELEFÔNICA BRASIL S/A. Objeto: 
Alterar o Polo contratado, em razão da reestruturação Societária, de VIVO S/A para TELE-
FÔNICA BRASIL S/A. Vigência: O presente Termo entra em vigência na data de sua assi-
natura. Data da Assinatura: 27/08/2013. Signatários: Pelo Distrito Federal: Wilmar Lacerda, 
na qualidade de Secretário de Estado de Administração Pública – SEAP; Pela Contratada: 
Cláudio Ribeiro de Jesus e Flávio Cintra Guimarães. 

EDITAL Nº 03-SEAP/SEE, DE 18 DE SETEMBRO DE 2013.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 
NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA

RETIFICAÇÃO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDE-
RAL, no uso de suas atribuições legais, o disposto na Lei nº 4.949, de 15 de outubro de 
2012, na Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, na Lei nº 5.105, de 03 
de maio de 2013, bem como a autorização do Conselho de Política de Recursos Humanos 
publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 45, de 04 de março de 2013, torna 
pública a retificação do Edital nº 1-SEAP/SEE do concurso público para provimento 
de vagas no cargo de Professor de Educação Básica, da Carreira Magistério Público do 
Quadro de Pessoal do Distrito Federal, conforme a seguir: 
1. Fica alterada a redação do item 3.7, que passa a ser a seguinte:
3.7. No ato da inscrição, o candidato poderá optar por um ou dois componentes curriculares, 
conforme Anexo I, desde que não haja coincidência nos horários das provas conforme quadro 
do item 7.1. Não será admitida ao candidato a alteração de cargo após efetivação das inscrições.
2. Incluir o item 4.8.1 conforme a seguir:
4.8.1. O candidato deverá consultar acerca do atendimento de sua solicitação no endereço ele-
trônico: www.ibfc.org.br.
3. Fica alterada a redação do item 11.1, que passa a ser a seguinte:
11.1. Será admitido recurso quanto:
a) ao indeferimento do pedido de isenção do pagamento da inscrição;
b) ao indeferimento para concorrer às vagas de deficientes e ao atendimento especial para rea-
lização das provas;
c) questões das provas objetivas e aos gabaritos preliminares; 
d) resultado preliminar da prova objetiva, desde que se refira a erro de cálculo da nota;
e) pontuação atribuída na avaliação de títulos/experiência profissional, ao somatório das 
notas e classificação.
4. Incluir o item 13.10.1 conforme a seguir:
13.10.1. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e seu telefone, no IBFC, enquanto 
estiver participando do concurso público, e na Secretaria de Educação do Distrito Federal, se 
aprovado, e enquanto estiver dentro do prazo de validade. Serão de exclusiva responsabilidade 
do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus dados.
5. Fica alterada a redação do item 13.15 item, que passa a ser a seguinte:
13.15. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos 
serão resolvidos pelo IBFC, consultada a Secretaria de Estado de Administração Pública 
do Distrito Federal.
6. Incluir o item 13.16 conforme a seguir:
13.16. O candidato aprovado em concurso público e classificado, conforme item 10 do Edital 
nº 01 SEAP/SEE, no prazo de cinco dias contados da publicação do ato de nomeação, poderá 
solicitar seu reposicionamento para o final da lista de classificação.
6. Fica alterada a redação do Anexo I, componente curricular Biologia, que passa a ser a seguinte:

CÓDIGO COMPONENTE CURRICULAR
VAGAS/CARGA HORÁRIA

20horas 40horas

207 Biologia 8 11

7. Fica alterada a redação do Anexo II do campo Licenciatura/Habilitação/Registro dos compo-
nentes curriculares abaixo, que passa a ser a seguinte:
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CÓDIGO 
COMPONENTE 
CURRICULAR / 

CARGO
LICENCIATURA /HABILITAÇÃO/REGISTRO 

101 ATIVIDADES 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de 
licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em 
Magistério para séries iniciais e/ou para Educação Infantil, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação, ou diploma devidamente registrado de 
licenciatura plena em Pedagogia que atenda o inteiro teor do 
contido na Resolução n.º 01, de 15/05/2006 – CNE/CP; 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação ou diploma, devidamente registrado, 
de conclusão de curso de licenciatura plena em Normal 
Superior, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação.  

223 MÚSICA
ACORDEOM 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura 
plena em Música ou bacharelado no instrumento Acordeom, 
com complementação pedagógica em Programa Especial de 
Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.  

224 MÚSICA
BANDOLIM 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura 
plena em Música ou bacharelado no instrumento Bandolim, 
com complementação pedagógica em Programa Especial de 
Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 

225 MÚSICA
BATERIA

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura 
plena em Música ou bacharelado no instrumento Bateria, com 
complementação pedagógica em Programa Especial de 
Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 

226 MÚSICA
CAVAQUINHO 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura 
plena em Música, ou bacharelado no instrumento Cavaquinho, 
com complementação pedagógica em Programa Especial de 
Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 

227
MÚSICA

CONTRABAIXO
ACÚSTICO 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura 
plena em Música ou bacharelado no instrumento Contrabaixo 
Acústico, com complementação pedagógica em Programa 
Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação. 

228

MÚSICA
FLAUTA

TRAVESSO
BARROCA  

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura 
plena em Música ou bacharelado no instrumento Flauta 
Travesso Barroca, com complementação pedagógica em 
Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

229
MÚSICA – 

GAITA
CROMÁTICA

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura 
plena em Música ou bacharelado no instrumento Gaita 
Cromática, com complementação pedagógica em Programa 
Especial de Licenciatura (PEL) área afim, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação. 

230 MÚSICA - 
PERCUSSÃO 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura 
plena em Música ou bacharelado no instrumento Percussão, 
com complementação pedagógica em Programa Especial de 
Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 

231
MÚSICA - 

PIANO
ERUDITO

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura 
plena em Música ou bacharelado no instrumento Piano Erudito, 
com complementação pedagógica em Programa Especial de 
Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 

232
MÚSICA – 
REGÊNCIA

CORAL

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura 
plena em Música ou bacharelado em Regência com 
complementação pedagógica em Programa Especial de 
Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 

233 MÚSICA - 
SAXOFONE 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura 
plena em Música ou bacharelado no instrumento Saxofone, 
com complementação pedagógica em Programa Especial de 
Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 

234 MÚSICA - 
TROMBONE 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura 
plena em Música ou bacharelado no instrumento Trombone, 
com complementação pedagógica em Programa Especial de 
Licenciatura (PEL) em área fim, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 

235 MÚSICA - 
TROMPA 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura 
plena em Música ou bacharelado no instrumento Trompa, com 
complementação pedagógica em Programa Especial de 
Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 

236 MÚSICA - 
TROMPETE 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura 
plena em Música ou bacharelado no instrumento Trompete, 
com complementação pedagógica em Programa Especial de 
Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 

237 MÚSICA – 
VIOLA CAIPIRA 

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura 
plena em Música ou bacharelado no instrumento Viola Caipira, 
com complementação pedagógica em Programa Especial de 
Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 

238
MÚSICA – 

VIOLA
CLÁSSICA

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura 
plena em Música ou bacharelado no instrumento Viola 
Clássica, com complementação pedagógica em Programa 
Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação. 

239
MÚSICA – 
VIOLÃO 7 
CORDAS

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de licenciatura 
plena em Música ou bacharelado no instrumento Violão 7 
cordas, com complementação pedagógica em Programa 
Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação. 

  WILMAR LACERDA
Secretário de Estado de Administração Pública do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 018/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 04/2002.

Processo: 220.001.385/2011. Partes: DF/SESP X W & E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - 
EPP Objeto: O Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em limpeza, 
conservação e manutenção das piscinas e tanques dos Centros Olímpicos Samambaia, Recanto 
das Emas, Riacho Fundo I e Gama situado no Distrito Federal, com limpeza das piscinas, 
substituição de pisos cerâmicos/pedras, manutenção da casa de máquinas e equipamentos, 
abrangendo as bombas d’águas, quadro elétricos, aquecedores solar e elétrico, com a inclu-
são de toda tubulação hidráulica, rebobinamento de motores elétricos e pintura, incluindo os 
cloradores, sistema de bolhas dos tanques de saltos ornamentais e seu gerador, aquecimento e 
filtros de águas, além do fornecimento de todas as peças e de todo material químico, consoante 
especifica o Projeto Básico de fls. 730 à 753, Edital de Pregão Eletrônico nº 0252/2012 SU-
LIC/SEPLAC de fls. 390 à 455, da Proposta de fls. 1.001 à 1.008, decisão judicial acostadas 
em fls.1.135 a 1.137 que passam a integrar o presente Termo. Fundamento legal: O presente 
Contrato obedece aos termos do Projeto Básico de fls. 730 à 753, Edital de Pregão Eletrônico 
nº 0252/2012 SULIC/SEPLAC (fls. 390 à 455), da Proposta de fls. 1.001 à 1.008, decisão 
judicial acostadas em fls.1.135 a 1.137, Decreto nº 26.851 de 30/05/2006, Decreto nº 26.993 de 
12/07/2006, Decreto nº 27.069 de 14/08/2006, Lei nº 10.406 de 10/01/2002 e da Lei nº 8.666 
de 21/06/93. Do valor: O valor total do Contrato é de 550.972,68 (quinhentos e cinquenta 
mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos), devendo a importância de 
183.657,56 (cento e oitenta e três mil seiscentos e cinquenta sete reais e cinquenta e seis centa-
vos) ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei 
Orçamentária nº 5.011, de 28 de dezembro de 2012, enquanto a parcela remanescente será 
custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). Os Contratos 
celebrados com prazo de vigência superior a doze meses, terão seus valores, anualmente, 
reajustados por índice adotado em lei, ou na falta de previsão específica, pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor – INPC. A despesa inicial correrá à conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: 34.101. Programa de Trabalho 27.812.6206.4035.0001. Natureza da Despesa: 
33.90.30. Fonte de Recursos: 100. Nota de Empenho: 2013NE00493, emitida em 17/09/2013, 
no valor de 26.978,60 (vinte e seis mil novecentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), 
sob o evento nº 400091, na modalidade Global; Dotação Orçamentária: 34.101. Programa de 
Trabalho 27.812.6206.4035.0001. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 100. 
Nota de Empenho: 2013NE00494, emitida em 17/09/2013, no valor de 156.678,96 (cento e 
cinquenta e seis mil seiscentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos), sob o evento nº 
400091, na modalidade Global. Garantia: A garantia para a execução do Contrato será prestada 
na forma do art. 56 da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, no valor de R$: 16.529,18 (dezesseis mil 
quinhentos e vinte e nove reais e dezoito centavos), correspondente a 3% (três por cento) do 
valor total do contrato. A liberação da garantia prestada será feita, após três meses do cum-
primento integral deste Contrato, comprovado pelo recebimento definitivo de seu objeto, por 
comunicação expressa da Contratante. Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, 
a contar da data de sua assinatura, compreendendo assim o período de 17 de setembro de 2013 
à 17 de setembro de 2014, sendo permitida a prorrogação na forma da lei vigente. Data de 
assinatura: 17 de setembro de 2013. Signatários: pelo Distrito Federal, Julio Cesar Ribeiro, 


