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VII - aprovar o regimento interno da entidade, que disporá, no mínimo, sobre a estrutura,
forma de gerenciamento, os cargos e as respectivas competências;
VIII - aprovar, por maioria de, no mínimo, dois terços de seus membros, o regulamento
próprio contendo os procedimentos que deve adotar para contratação de obras, serviços,
compras e alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da en-
tidade;
IX - aprovar e encaminhar ao órgão superior da execução do contrato de gestão os relatórios
gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria; e
X - fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos
financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com auxílio de auditoria externa.
4. PUBLICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES
A publicação das organizações qualificadas se dará por ato do Governador do Distrito
Federal, no Diário Oficial, conforme artigo 1º da Lei 4.081, de 04 de janeiro de 2008.
5. PRAZO
O prazo para impugnação deste edital será de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação.
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1 Eventuais conflitos serão resolvidos pelo Conselho de Gestão das Organizações Sociais,
ao qual competem as decisões.
6.2 Este Chamamento Público destina-se exclusivamente à qualificação de entidades como
Organização Social no âmbito do Distrito Federal.

LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS

EDITAL Nº 62 - SEPLAG/SEE, DE 27 DE JUNHO DE 2017.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO EM SITUAÇÃO SUB JUDICE PARA AVALIAÇÃO

DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO
DISTRITO FEDERAL, 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 Convocação para a Avaliação de Títulos e Experiência Profissional 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 mediante as condições
estabelecidas no Edital nº 01-SEAP/SEE, de 04 de setembro de 2013 e suas retificações, em
cumprimento de decisão prolatada no Processo nº 0712405-17.2017.8.07.0016 proposta por
IVAILDES ALVES DE SOUZA, inscrição: 2805477-6.
1.Convocar a candidata acima referenciada para Avaliação de Títulos e Experiência Pro-
fissional conforme disposto no item 9 do Edital nº 01-SEAP/SEE, de 04 de setembro de 2013
e suas retificações.
2.Cargo: Professor de Educação Básica (40 Horas) - ATIVIDADES,
2805477-6 IVAILDES ALVES DE SOUZA
3.Os candidatos convocados deverão durante o período de 25 a 27 de Julho de 2017 acessar
o endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org), localizando o link denominado Avaliação
Curricular de "Títulos" e "Experiência Profissional", inserir seu número de inscrição e data
de nascimento, selecionar os campos correspondentes aos títulos e experiência que possua,
preencher corretamente o formulário conforme instrução, enviar os dados e imprimir o
formulário.
4. O formulário de Avaliação Curricular de "Títulos" e "Experiência Profissional", de-
vidamente assinado, e os "Documentos" que foram informados por meio do site, deverão ser
encaminhados via correio, na modalidade SEDEX, ao IBFC, Rua Waldomiro Gabriel de
Mello, 86 - Chácara Agrindus - Taboão da Serra - SP - CEP 06763.020, indicando na parte
externa do envelope, além dos dados pessoais com a indicação do cargo/componente cur-
ricular a referência - "GDF - Títulos/Experiência - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁ-
SICA".
5. Os documentos deverão ser postados impreterivelmente até o dia 28 de Julho de 2017.

LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS

SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2017 (*)

A Subsecretaria de Compras Governamentais - SCG/SEPLAG comunica a abertura da
Dispensa de Licitação, EMERGENCIAL, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA,
COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O
DISTRITO FEDERAL, nos termos do Inciso IV, do artigo 24, da Lei nº 8.666/93, Processo
SEI nº 00410-00014956/2017-22, estimada no valor de R$ 87.521.063,40 (oitenta e sete
milhões, quinhentos e vinte um mil e sessenta e três reais e quarenta centavos). O Projeto
Básico da Contratação Emergencial estará disponível para retirada no endereço abaixo re-
ferenciado pela Administração. A proposta comercial e a documentação habilitatória deverão
ser entregues em um único envelope lacrado, até às 18h do dia 14 de julho de 2017.
Endereço: Edifício Anexo do Palácio do Buriti, 5º Andar, Sala 500, Brasília/DF - CEP
70.075-900.

LEONARDO RODRIGO FERREIRA
Subsecretário

___________________
(*) Republicada por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF
nº 131, de 11/07/2017. Pág. 41.

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS
DIRETORIA DE REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE ABERTURA DE PLANO DE SUPRIMENTOS (PLS) Nº 0094/2017.
A Coordenação de Gestão de Suprimentos (COSUP), da Subsecretaria de Compras Go-
vernamentais (SCG), em face do disposto no art. 3º, §1º e no art. 6º, inciso III, do Decreto
nº 36.519, de 28 de maio de 2015, comunica a todos os órgãos do complexo administrativo
do Distrito Federal acerca da abertura do Plano de Suprimentos (PLS) nº 0094/2017, relativo
ao(s) Grupo(s) 30.18, visando ao registro de preços para eventual contratação de empresa
para o fornecimento de materiais e medicamentos para uso exclusivamente veterinário.
Os órgãos interessados deverão manifestar-se, impreterivelmente, até o dia 18/07/2017,
mediante preenchimento do Formulário de Aprovação de Dimensionamento de Quantitativos
e da Planilha de Dimensionamento, disponíveis nos sítios do e-Compras (www.com-
pras.df.gov.br/publico/Prazos_legais.asp), e da Ferramenta de Informações e Suporte ao
Usuário - HESK (hesk.gdfnet.df.gov.br/COSUP-SCG/knowledgebase.php), conforme instru-
ções dispostas nos referidos documentos.

WHESLEY FERNANDES HENRIQUE
Diretor Substituto

AVISO DE ABERTURA DE PLANOS DE SUPRIMENTOS
(PLS) NOS0095 A 0102/2017.

A Coordenação de Gestão de Suprimentos (COSUP), da Subsecretaria de Compras Go-
vernamentais (SCG), em face do disposto no art. 3º, §1º e no art. 6º, inciso III, do Decreto
nº 36.519, de 28 de maio de 2015, comunica a todos os órgãos do complexo administrativo
do Distrito Federal acerca da abertura dos Planos de Suprimentos (PLS) nos 0095 a
0102/2017, relativos aos Grupos 30.16, 30.17, 30.19 e 52.42, visando ao registro de preços
para eventual aquisição de materiais de consumo e permanente.
Os órgãos interessados deverão manifestar-se, impreterivelmente, até o dia: 18 de julho de
2017, para os PLS nos 095/2017 e 096/2017; 25 de julho de 2017, para os PLS nos
097/2017, 098/2017 e 099/2017; 1º de agosto de 2017, para o PLS nº 0100/2017 e; 08 de
agosto de 2017, para os PLS nos 101/2017 e 102/2017.
A manifestação deverá ser formalizada mediante preenchimento do Formulário de Aprovação
de Dimensionamento de Quantitativos e da Planilha de Dimensionamento, disponíveis nos
sítios do e-Compras (www.compras.df.gov.br/publico/Prazos_legais.asp), e da Ferramenta de
Informações e Suporte ao Usuário - HESK (hesk.gdfnet.df.gov.br/COSUP-SCG/knowled-
gebase.php), conforme instruções dispostas nos referidos documentos.

WHESLEY FERNANDES HENRIQUE
Diretor Substituto

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
DIRETORIA DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO - NOVA DATA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 103/2016 - UASG 925041

A Pregoeira comunica aos interessados que no pregão acima citado, cujo objeto é a con-
tratação de Solução Integrada, Parametrizável e Customizada de Tecnologia da Informação -
TI para suporte às atividades inerentes à Gestão de Pessoas no âmbito do Governo do

Distrito Federal, conforme condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos, e
o qual encontrava-se suspenso em cumprimento à Decisão nº 30/2017 do Tribunal de Contas
do Distrito Federal - processo nº 58/2017, até ulterior manifestação daquela Corte de Contas,
foi autorizado o seu prosseguimento por meio da Decisão nº 2.950/2017, de 22/06/2017-
TCDF. Assim, a data para abertura da licitação fica marcada para o dia 28 de julho de 2017
às 09h30min. Processo - SEI nº 414.000.869/2015 - SCG/SEPLAG.

Em 11 de julho de 2017
RITA DE CÁSSIA GODINHO DE CAMPOS

AVISOS DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 22/2017

A Pregoeira torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, onde sagraram-
se vencedoras as empresas: CDV Comercial Ltda; no valor total de R$ 3.895,70 e Fino Sabor
Indústria e Comércio Ltda; no valor total de 1.262.723,00. Processo - SEI no: 410-
00011610/2016-91. Demais informações no site: www.compras.df.gov.br ou pelo telefone:
(61) 3313.8461.

Em 11 de julho de 2017
RITA DE CÁSSIA GODINHO DE CAMPOS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 33/2017
A Pregoeira torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, onde sagrou-
se vencedora a empresa: CDV COMERCIAL LTDA, no valor total de R$ 370.714,14.
Processo SEI nº. 410.00010236/2017-98. Demais informações no site: www.com-
pras.df.gov.br/licitações/andamento ou pelo telefone: (61) 3313.8453.

Em 11 de julho de 2017
NÚBIANE BRAGA LOURENÇO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, interino, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 105, parágrafo único, incisos I, III e V da Lei Orgânica
do Distrito Federal, e tendo em vista o Termo de Autorização publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal nº 231, página 36, de 09 de dezembro de 2016, RESOLVE:
Art. 1º. Prorrogar até o dia 26 de julho de 2017 o prazo concedido à empresa autorizada para
entrega final dos estudos referentes à revitalização, modernização, manutenção e operação do
Complexo Esportivo e de Lazer do Guará - Grupo 2.

Em 11 de julho de 2017
WILSON JOSÉ DE PAULA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

AVISO DE RESULTADO DE RECURSO
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 3040/OC - BR - BID - PRODEFAZ/PROFISCO/DF

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2017 - DILIC/SUAG-SEF/DF - UASG 974002
Processo 480.000.467/2016-CGDF. O Pregoeiro comunica aos interessados que foi decidido
pela procedência dos recursos interpostos pelas empresas IDATA Dist. de Equip. Inf. LTDA
e SERVIX Informática LTDA, contra a classificação da proposta de preços apresentada pela
empresa PORTELA Logística e Construções EIRELI. Objeto: Aquisição de 5 (cinco) ser-
vidores de rede para o CPD da Controladoria-Geral do Distrito Federal, bem como o suporte
técnico e garantia de 60 meses). Nova data de abertura da sessão pública para aceitabilidade
de proposta: dia 17/07/2017 às 09h00m no site www.comprasgovernamentais.gov.br. In-
formações: Diretoria de Licitações, Contratos e Convênios - SUAG/SEF - DF, telefone:
0xx(61) 3312.5065.

Em 11 de julho de 2017
EDSON DE SOUZA

Pregoeiro

alisson.thales
Realce


