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Processo: 193.001.048/2016. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro à
Promoção de Evento nº 852/2016 - Edital nº 02/2016 - FAPDF; PARTES: Fundação de
Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; Glauco Vaz Feijó,
como OUTORGADO/COORDENADOR e Instituto Federal de Brasília - IFB, como INS-
TITUIÇÃO PROMOTORA DO EVENTO. OBJETO: Conceder apoio financeiro à promoção
do(a) 'V Semana de Reflexões sobre Negritude, Gênero e Raça: Decolonialidade e An-
tirracismo (V SERNEGRA: decolonialidade e antirracismo)', no período de 20/11/2016 a
23/11/2016, em Brasília/DF. NOTA DE EMPENHO 2016NE01399, Data: 06/10/2016, Valor:
R$ 47.533,85 (quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos);
Programa de trabalho: 19.573.6207.4090.5974; Fonte: 100000000; Natureza de Despesa:
339020; VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias após o assinatura do TOA. DATA DA ASSI-
NATURA: 14/10/2016; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: ADELIA DE ARAUJO SIL-
VA MORBECK, Diretora Presidente - Respondendo; como OUTORGADO/COORDENA-
DOR: Glauco Vaz Feijó e pela INSTITUIÇÃO PROMOTORA DO EVENTO: IVAN MAR-
QUES DE TOLEDO.

Processo: 193.001.041/2016. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro à
Promoção de Evento nº 849/2016 - Edital nº 02/2016 - FAPDF; PARTES: Fundação de
Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; Sonia Maria de
Freitas, como OUTORGADO/COORDENADOR e Universidade de Brasília - UnB, como
INSTITUIÇÃO PROMOTORA DO EVENTO. OBJETO: Conceder apoio financeiro à pro-
moção do(a) 'VI Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Biologia Molecular', no
período de 30/11/2016 a 02/12/2016, em Brasília/DF. NOTA DE EMPENHO 2016NE01407,
Data: 10/10/2016, Valor: R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais); Programa de
trabalho: 19.573.6207.4090.5974; Fonte: 100000000; Natureza de Despesa: 339020; VI-
GÊNCIA: 90 (noventa) dias após o assinatura do TOA. DATA DA ASSINATURA:
17/10/2016; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: ADELIA DE ARAUJO SILVA MOR-
BECK, Diretora Presidente - Respondendo; como OUTORGADO/COORDENADOR: Sonia
Maria de Freitas e pela INSTITUIÇÃO PROMOTORA DO EVENTO: IVAN MARQUES
DE TOLEDO.

Processo: 193.001.018/2016. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Concessão de Apoio
Financeiro a Projetos de Pesquisa nº 798/2016 - Chamada nº 02/2016 - FAPDF; PA RT E S :
Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; Mariella
Silva de Oliveira Costa, como OUTORGADO/COORDENADOR e Fiocruz Brasília - Di-
retoria Regional - Fiocruz, como INSTITUIÇÃO PROMOTORA DO EVENTO. OBJETO:
Conceder apoio financeiro à para a realização do Projeto intitulado 'Do campo à mesa; da
mesa ao lixo: entenda as etapas do processo alimentar com a Fiocruz', a ser realizado no
período de 17/10/2016 a 23/10/2016, em Brasília/DF. NOTA DE EMPENHO 2016NE01391,
Data: 06/10/2016, Valor: R$ 46.400,00 (quarenta e seis mil e quatrocentos reais); Programa
de trabalho: 19.573.6207.4090.5974; Fonte: 100000000; Natureza de Despesa: 339020; VI-
GÊNCIA: O presente Termo terá a vigência da data da assinatura, devendo o evento ser
executado em até 04 (quatro) meses, a partir do recebimento do recurso financeiro. DATA
DA ASSINATURA: 17/10/2016; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: ADELIA DE
ARAUJO SILVA MORBECK, Diretora Presidente - Respondendo; como OUTORGA-
DO/COORDENADOR: Mariella Silva de Oliveira Costa e pela INSTITUIÇÃO PROMO-
TORA DO EVENTO: GERSON OLIVEIRA PENNA.

Ltda-Me no item 07 do Anexo I do edital. Comunica ainda o resultado final do pregão
supracitado, informando que a empresa Port Distribuidora de Informatica e Papelaria Ltda,
CNPJ n.º 08.228.010/0001-90 sagrou-se vencedora dos itens 01, 02, 03 e 04 com o valor
total de R$ 72.649,80; a empresa Santos & Duarte Suprimentos para Informatica Ltda-Me,
CNPJ n.º 11.355.397/0001-50 sagrou-se vencedora do item 07 com o valor total de R$
53.100,00 e a empresa Prime Importacao e Exportacao Eireli-Me, CNPJ n.º
14.491.610/0001-40 sagrou-se vencedora do item 11 com o valor total de R$ 7.408,80. Os
itens 05, 06, 08 e 09 restaram fracassados. Mais informações no site: http:// w w w. c o m -
prasgovernamentais.gov.br - UASG: 974002. Processo nº: 040.002.206/2016 - S E F / D F.

Brasília/DF, 18 de outubro de 2016.
FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO

SUBSECRETARIA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE
CONCORRÊNCIA Nº 001/2016.

O Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Fazenda, torna pública a
retificação do Edital de Concorrência nº 001/2016 - SEF, publicado no DODF nº 170, de 17
de outubro de 2016, conforme o disposto nos itens 9.1, "a", e 9.3. Por não implicar alterações
ou reformulação da proposta, ou o cumprimento de novas exigências, não haverá reabertura
do prazo para entrega dos envelopes. Os documentos de CREDENCIAMENTO, PROPO S TA
COMERCIAL e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser entregues entre 9:00
e 17:00 horas, do período que se estende da publicação do presente EDITAL até 24/10/2016,
na sede da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, situada no SBN Qd.02 Bl. A, Ed.
Vale do Rio Doce, 9º andar, sala 902, Brasília - DF - CEP 70.040-909.
O Edital e os documentos referentes à concessão poderão ser obtidos no site ww w. p a r -
ceria.df.gov.br. Contatos: (61) 3312-8493, e-mail: ppp@fazenda.df .gov. b r.

VALTER ACAPITO TEIXEIRA
Presidente da Comissão

SUBSECRETARIA DA RECEITA

COORDENAÇÃO DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS

GERÊNCIA DE TRIBUTOS INDIRETOS

NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CADASTRO FISCAL

EDITAL Nº 53,DE 14 DE OUTUBRO DE 2016.
O CHEFE DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CADASTRO FISCAL DA GE-
RÊNCIA DE TRIBUTOS INDIRETOS DA COORDENAÇÃO DE CADASTRO E LAN-
ÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA
DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas
no artigo 37 do Decreto nº 35.565, de 25 de junho de 2014, fundamentado no art. 29, inciso
I, alínea "i" e no art. 383 do Decreto nº 18.955/97 - RICMS, c/c §§ 11º, 12º e 13º do art. 10
da Portaria 403/2009, e com base na Ocorrência de Início de Denegação Imediata de NFe nº
0175/2016-NUCOE/GEFMT/COFIT, e considerando a necessidade de depuração do Ca-
dastro Fiscal do Distrito Federal - CF/DF, por meio do tratamento sistêmico das informações
econômico-fiscais dos contribuintes, DECLARA SUSPENSA, no Cadastro Fiscal do Distrito
Federal - CF/DF, as inscrições do contribuinte abaixo relacionadas, restando proibida a
emissão de documento fiscal eletrônico em conformidade com o disposto no Art. 10, Inc. II,
c/c § 9º, inciso III ambos da Portaria n. 403 de 20/10/2009. A inscrição poderá ser reativada
mediante solicitação do contribuinte, condicionada à regularização da situação que motivou
a Suspensão, ou será cancelada após o prazo de 90 dias, conforme art. 29, inciso II, alínea
"d" e § 1º do mencionado Diploma Legal.
CFDF, DENOMINAÇÃO, AGÊNCIA DE ATENDIMENTO:
07.644.959/001-18, ADRIANA CRISTINA MALAGOLI 51584212187, AGPLA;
07.425.918/001-01, EL DA SILVA MARQUES - ME, AGTAG; 07.557.413/00143, EVANI
MARQUES DOURADO DE LIMA 38047128515, AGCEI; 07.680.362/001-27, MAURO
PINHEIRO DOS SANTOS 31887074104, AGCEI; 07.708.536/001-34; VALDOMIRO PIN-
TO DE MELLO 68914865134, AGGAM.

DEMÓSTENES RIOS DA COSTA

EDITAL Nº 54, DE 14 DE OUTUBRO DE 2016.
O CHEFE DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CADASTRO FISCAL DA GE-
RÊNCIA DE TRIBUTOS INDIRETOS DA COORDENAÇÃO DE CADASTRO E LAN-
ÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA
DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas
no artigo 37 do Decreto nº 35.565, de 25 de junho de 2014, fundamentado no art. 29, inciso
I, alínea "i" e no art. 383 do Decreto nº 18.955/97 - RICMS, c/c §§ 11º, 12º e 13º do art. 10
da Portaria 403/2009, e com base na Ocorrência de Início de Denegação Imediata de NFe nº
0228/2016-ASINF/SUREC, e considerando a necessidade de depuração do Cadastro Fiscal
do Distrito Federal - CF/DF, por meio do tratamento sistêmico das informações econômico-
fiscais dos contribuintes, DECLARA SUSPENSA, no Cadastro Fiscal do Distrito Federal -

CF/DF, a inscrição do contribuinte abaixo relacionada, restando proibida a emissão de
documento fiscal eletrônico em conformidade com o disposto no Art. 10, Inc. II, c/c § 9º,
inciso III ambos da Portaria n. 403 de 20/10/2009. A inscrição poderá ser reativada mediante
solicitação do contribuinte, condicionada à regularização da situação que motivou a Sus-
pensão, ou será cancelada após o prazo de 90 dias, conforme art. 29, inciso II, alínea "d" e
§ 1º do mencionado Diploma Legal.
CFDF, DENOMINAÇÃO, AGÊNCIA DE ATENDIMENTO:
07.772.820/001-38, VALLEY COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, AGCEI.

DEMÓSTENES RIOS DA COSTA

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL,
PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

EXTRATO DE CONTRATO BRB Nº 2016/195
Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. Contratada: E-SALES SOLUÇÕES DE
INTEGRAÇÃO LTD. Objeto: prestação de serviços de manutenção corretiva e evolutiva,
instalação e suporte da plataforma GESTOR EDI Vigência:17/10/2016 a 17/10/2017. Valor:
R$444.631,08 (quatrocentos e quarenta e quatro mil seiscentos e trinta e um reais e oito
centavos). Modalidade da contratação: Inexigibilidade - art. 25, inciso I, Lei 8.666/93.
Signatários: pelo BRB, GUSTAVO COSTA OLIVEIRA e pela Contratada, ALEXANDRE
SILVEIRA DOS SANTOS. Executor: MARCOS AURÉLIO SCHWANZ. Processo nº:
041.000.883/2016. Marcelo Varela. Gerente de Área em exercício.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E GESTÃO

SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
DIRETORIA DE COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2016 - UASG: 925041

Objeto: Aquisição de rapadura e néctar de frutas para atender a Fundação Hemocentro de
Brasília, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência - anexo I
do edital. Tipo de licitação: Menor preço. Abertura das propostas dia 04/11/2016, às
9h30min. Valor total estimado: R$ 139.428,00. Processo nº 063.000.234/2015-FHB - Ele-
mento da Despesa: 33.9030 - Programa de Trabalho: 10.303.2811.0001 - Fonte de Recursos:
138. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico www.comprasgovern a m e n t a i s . g o v. b r.
Demais informações pelo site ou pelo telefone 0xx(61) 3313.8497.

Brasília/DF, 18 de outubro de 2016.
JANILDO NUNES DA MOTA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2016 - UASG 925041

O Pregoeiro comunica aos interessados que a licitação referente ao Pregão acima citado,
restou "Deserta". Processo n.º 002.000.277/2016.

Brasília/DF, 18 de outubro de 2016.
EDMAR FIRMINO LIMA

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

DIRETORIA LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

AVISO DE RESULTADO DE RECURSO E JULGAMENTO FINAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2016

O Pregoeiro comunica aos interessados que foi decidido pela improcedência do recurso
interposto pela empresa Marumbi Tecnologia-Eireli contra a decisão que classificou a pro-
posta de preços apresentada pela licitante Santos & Duarte Suprimentos para Informática

fsadionisio
Realce



AVISO DE SEGUNDA RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2016 – SEF 
 
 
O Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Fazenda, torna pública a 
retificação do Edital de Concorrência no 001/2016 – SEF, publicado no DODF no 170, de 19 
de outubro de 2016, conforme o disposto nos itens 9.1, “a”, e 9.3. 
 
 
1. Retificação do Preâmbulo do Edital, página 2: 
 
Onde se lê: 
A abertura do envelope PROPOSTA COMERCIAL acontecerá no dia 25/10/2016 às 
10h30min, na sede da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, situada no SBN Qd.02 Bl. 
A, Ed. Vale do Rio Doce, 9º andar, sala 902, Brasília – DF – CEP 70.049-909. 
 
Leia-se: 
A abertura do envelope PROPOSTA COMERCIAL acontecerá no dia 25/10/2016 às 
10h30min, na sede da SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, situada no SBN Qd.02 Bl. 
A, Ed. Vale do Rio Doce, Auditório, Brasília – DF – CEP 70.049-909. 
 
 
2. Retificação do item 1.3 do Edital, página 5: 
 
Onde se lê: 
1.3. CADERNO DE ENCARGOS – Conjunto de informações técnicas e operacionais 
apresentado pelo LICITANTE para a exploração do objeto da CONCESSÃO, apresentado em 
conformidade com as orientações constantes neste EDITAL e no ANEXO III – CADERNO DE 
ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA; 
 
Leia-se: 
1.3. CADERNO DE ENCARGOS – Conjunto de informações técnicas e operacionais 
apresentado pelo PODER CONCEDENTE para a exploração do objeto da CONCESSÃO, 
apresentado em conformidade com as orientações constantes neste EDITAL e disposto no 
ANEXO III – CADERNO DE ENCARGOS; 
 
 
3. Retificação do item 15.1. do Edital, página 22: 
 
Onde se lê: 
15.1. A PROPOSTA COMERCIAL deve observar todos os requisitos formais previstos neste 
EDITAL e seu conteúdo deverá ser expresso em carta dirigida à COMISSÃO ESPECIAL DE 
LICITAÇÃO, devidamente assinada pelo representante legal do LICITANTE, ou do 
representante legal do líder do CONSÓRCIO, observado o MODELO DE PROPOSTA 
COMERCIAL, acompanhados do MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS e MODELO DE 



PLANILHA DO MODELO PLANO DE NEGÓCIOS constante respectivamente dos ANEXOS 
IX, X e XI. 
 
Leia-se: 
15.1. A PROPOSTA COMERCIAL deve observar todos os requisitos formais previstos neste 
EDITAL e seu conteúdo deverá ser expresso em carta dirigida à COMISSÃO ESPECIAL DE 
LICITAÇÃO, devidamente assinada pelo representante legal do LICITANTE, ou do 
representante legal do líder do CONSÓRCIO, conforme o MODELO DE PROPOSTA 
COMERCIAL, o qual deve ser acompanhado do MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS e 
PLANILHA DO MODELO DE NEGÓCIOS constante respectivamente dos ANEXOS IX, X e XI. 
 

 
4. Retificação do item 16.5.1., alínea “d”, do Edital, página 31: 
 
Onde se lê: 
d) quanto à qualificação técnico-operacional relativa a obras: comprovação de aptidão para o 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o OBJETO da presente LICITAÇÃO, por meio da apresentação de atestado(s) de 
capacidade técnico-operacional, registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA ou Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo CAU, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 
Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo(s) Conselho(s) Profissional(is) correspondente(s), 
o(s) qual(is) comprove(m) que o LICITANTE tenha executado satisfatoriamente, para pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, projetos, obras ou serviços de engenharia com as 
características técnicas similares às do objeto da presente LICITAÇÃO, cujos item de maior 
relevância técnica e de valor significativo envolva a construção de pavilhão de exposições, 
centro de convenções, shopping center, casa de espetáculo, com no mínimo 2.500 m² (dois 
mil e quinhentos metros quadrados), que tenha ao menos um auditório ou anfiteatro e um 
pavilhão para feiras e exposições, seja equipado com área de alimentos e bebidas, tenha ar 
condicionado nos ambientes fechados. 
 
Leia-se: 
d) quanto à qualificação técnico-operacional relativa a obras: comprovação de aptidão para o 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos 
com o OBJETO da presente LICITAÇÃO, por meio da apresentação de atestado(s) de 
capacidade técnico-operacional, registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA ou Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo CAU, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 
Acervo Técnico – CAT, expedida(s) pelo(s) Conselho(s) Profissional(is) correspondente(s), 
o(s) qual(is) comprove(m) que o LICITANTE tenha executado satisfatoriamente, para pessoas 
jurídicas de direito público ou privado, projetos, obras ou serviços de engenharia com as 
características técnicas similares às do objeto da presente LICITAÇÃO, cujos itens de maior 
relevância técnica e de valor significativo incluam ao menos a construção de pavilhão de 
exposições, centro de convenções, shopping center, casa de espetáculo ou edifício 



semelhante, com no mínimo 2.500 m² (dois mil e quinhentos metros quadrados), que tenha ao 
menos um auditório ou anfiteatro e um pavilhão para feiras e exposições, seja equipado com 
área de alimentos e bebidas, tenha ar condicionado nos ambientes fechados. 
 
 
5. Inclusão do item 5.4. do Anexo II, página 9: 
 
5.4. Concluídas as obras referentes aos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS conforme, em 
especial, o ANEXO III – CADERNO DE ENCARGOS, a CONCESSIONÁRIA solicitará 
formalmente ao PODER CONCEDENTE vistoria relativa à aceitação das obras descritas. 
 
 
6. Retificação do item 5.4.1. do Anexo II, página 9: 
 
Onde se lê: 
5.4.1. Uma vez realizada cada vistoria, será formalizada, pelo PODER CONCEDENTE, a 
aceitação provisória das obras e instalações relacionadas à obra em questão, dentro de até 15 
(quinze) dias, mediante Termo Provisório de Aceitação de Obras, podendo este documento 
especificar correções ou complementações que se fizerem necessárias. 
 
Leia-se: 
5.4.1. Uma vez realizada a vistoria, será formalizada dentro de até 15 (quinze) dias, pelo 
PODER CONCEDENTE, a aceitação definitiva das obras, nos termos do item 5.4.3. ou  
aceitação provisória das obras e instalações relacionadas à obra em questão, mediante Termo 
Provisório de Aceitação de Obras, devendo este documento especificar correções ou 
complementações que se fizerem necessárias. 
 
 
7. Retificação do item 5.4.2. do Anexo II, página 9: 
 
Onde se lê: 
5.4.2. A CONCESSIONÁRIA terá o prazo de até 90 (noventa) dias para implementar as 
correções e/ou complementações apontadas no Termo Provisório de Aceitação de Obras, sob 
pena da aplicação das penalidades correspondentes. 
 
Leia-se: 
5.4.2. A CONCESSIONÁRIA terá o prazo de até 30 (trinta) dias para implementar as 
correções e/ou complementações apontadas no Termo Provisório de Aceitação de Obras, sob 
pena da aplicação das penalidades correspondentes. 
 
 
8. Retificação do item 5.4.3. do Anexo II, página 9: 
 
Onde se lê: 



5.4.3. Uma vez finalizadas as correções e/ou complementações mencionadas na subcláusula 
anterior, deverá o PODER CONCEDENTE realizar nova vistoria, nos termos da subcláusula 
5.44., no prazo de 30 (trinta) dias, sendo exarado, conforme o caso, o Termo Definitivo de 
Aceitação de Obras. 
 
Leia-se: 
5.4.3. Uma vez finalizadas as correções e/ou complementações mencionadas na subcláusula 
anterior, caso existam, deverá o PODER CONCEDENTE realizar nova vistoria, nos termos da 
subcláusula 5.4.4., no prazo de 30 (trinta) dias, sendo exarado, conforme o caso, o Termo 
Definitivo de Aceitação de Obras. 
 
 
9. Retificação do item 5.4.5. do Anexo II, página 9:  
 
Onde se lê: 
5.4.5. O marco inicial do início da operação do CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES 
GUIMARÃES modernizado será o recebimento de comunicação formal da 
CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE, informando o início das atividades e a 
obtenção de todas as licenças, autorizações e alvarás necessários. 
 
Leia-se: 
5.4.5. O marco inicial do início da operação da concessão do CENTRO DE CONVENÇÕES 
ULYSSES GUIMARÃES será a DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO, ficando a 
CONCESSIONÁRIA responsável pela obtenção das licenças, autorizações e alvarás 
necessários. 
 
 
10.  Inclusão do item 5.4.3.1. do Anexo II, página 9: 
 
5.4.3.1. Uma vez obtido o Termo de Aceitação das Obras, a CONCESSIONÁRIA terá 5 (cinco) 
dias úteis para solicitar vistoria referente à obtenção da Carta de Habite-se e conformidade 
com o Corpo de Bombeiros. 
 
 
11.  Inclusão do item 5.4.3.2. do Anexo II, página 9: 
 
5.4.3.2. No caso do não cumprimento das diretrizes mínimas para obtenção do Termo de 
Aceitação das Obras após o período de 30 (trinta) dias contados a partir da emissão do Termo 
Provisório de Aceitação de Obras, a concessionária irá arcar com multa de R$ 200.000,00 a 
cada mês de atraso na entrega das obras, até o limite de R$ 6.000.000,00, caso não haja 
justificativa procedente. 
 
 
12.  Inclusão do item 5.4.3.2.1. do Anexo II, página 9: 



 
5.4.3.2.1. No caso de não cumprimento do prazo em decorrência de caso fortuito, força maior 
ou atraso na obtenção de licenças por omissão ou atraso da Administração Pública, a 
CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar justificativa circustanciada ao PODER 
CONCEDENTE. 
 
 
13.  Supressão das alíneas “u”, “ff”, “gg”, “hh” e “ii” do Item 21.1.1., do Anexo II do 
Edital, página 30; 
 
 
14.  Retificação do item 21.1.1., alínea “v”, do Anexo II do Edital, página 32: 
 
Onde se lê: 
v) a não efetivação da demanda projetada nas atividades desenvolvidas na CONCESSÃO ou 
sua redução por qualquer motivo, ainda que decorrente de concorrência praticada pelo 
PODER CONCEDENTE; 
 
Leia-se: 
v) a não efetivação da demanda projetada nas atividades desenvolvidas na CONCESSÃO ou 
sua redução por qualquer motivo; 
 

 
15.  Inclusão da alínea “b”, do item 25.3.2., do Anexo II do Edital, página 38: 

 
b) Sem prejuízo de outras hipóteses admitidas neste CONTRATO, é situação que justifica o 
reequilíbrio econômico-financeiro em favor do PODER CONCEDENTE a exploração pela 
CONCESSIONÁRIA de novas fontes de receitas alternativas à locação dos espaços descritos 
na LISTA DE ESPAÇOS LOCÁVEIS DO CCUG do ANEXO XVIII – Modelo de Negócios 
Referencial, página 7.  
 

 
16.  Inclusão do do item 36.3.4., do Anexo II do Edital, página 62: 

 
36.3.4. Os custos relativos aos membros do COMITÊ TÉCNICO que não forem servidores da 
Administração Pública, direta ou indireta, do Distrito Federal, serão arcados pela 
concessionária. 
 
 
17.  Retificação do item 36.5.1.2, alínea “c”, do Anexo II do Edital, página 63: 
 
Onde se lê: 



36.5.1.2. A inobservância dos prazos previstos na subcláusula anterior conferirá à PARTE 
reclamante a prerrogativa de solicitar a instauração de procedimento arbitral, nos termos e 
condições previstos na cláusula 37a –. 
 
Leia-se: 
36.5.1.2. A inobservância dos prazos previstos na subcláusula anterior conferirá à PARTE 
reclamante a prerrogativa de solicitar a instauração de procedimento arbitral, nos termos e 
condições previstos na cláusula 37a – DA ARBITRAGEM. 
 
 
18.  Retificação do Item 40.2., do Anexo II do Edital, página 70: 
 
Onde se lê: 
40.2. Até 06 (seis) meses antes da data do término de vigência contratual, o PODER 
CONCEDENTE estabelecerá, em conjunto e com a cooperação da CONCESSIONÁRIA, 
programa de desmobilização operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a 
assunção da operação pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado. 
 
Leia-se: 
40.2. Até 24 (vinte e quatro) meses antes da data do término de vigência contratual, o PODER 
CONCEDENTE estabelecerá, em conjunto e com a cooperação da CONCESSIONÁRIA, 
programa de desmobilização operacional, a fim de definir as regras e procedimentos para a 
assunção da operação pelo PODER CONCEDENTE, ou por terceiro autorizado. 
 
 
19.  Retificação do item 4.2., do Anexo III do Edital, página 10: 
 
Onde se lê: 
4.2. A conclusão de cada uma das obras referentes aos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS 
deverá ocorrer em até 12 meses, incluído nesse prazo a obtenção de todas as licenças e 
autorizações necessárias. A CONCESSIONÁRIA terá um prazo de 120 dias após a assinatura 
do CONTRATO DE CONCESSÃO para apresentar documentos e projetos necessários para 
obtenção de todas as licenças e autorizações. 
 
Leia-se: 
4.2. A conclusão de cada uma das obras referentes aos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS 
deverá ocorrer em até 12 meses a contar da data de assinatura do contrato, incluído nesse 
prazo a obtenção de todas as licenças e autorizações necessárias. A CONCESSIONÁRIA terá 
um prazo de 120 dias após a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO para apresentar 
documentos e projetos necessários para obtenção de todas as licenças e autorizações. 
 
 
 
 



20.  Inclusão do item 4.2.1., do Anexo III do Edital, página 10: 
 
4.2.1. Caso o prazo não seja cumprido pela CONCESSIONÁRIA o pagamento pela outorga 
será aumentado em R$ 200.000,00, a cada mês de atraso na entrega das obras, até o limite 
de R$ 6.000.000,00. 
 
 
21.  Inclusão do item 4.2.2., do Anexo III do Edital, página 10: 
 
4.2.2. A multa imposta na cláusula 4.2.1 não incidirá nos casos em que CONCESSIONÁRIA 
apresentar justificativa circunstanciada de que o atraso resultou de ação direta ou omissão da 
Administração Pública do Distrito Federal. 

 
 

22.  Inclusão do item 6.2.2., do Anexo III do Edital, página 18: 
 
6.2.2. A CONCESSIONÁRIA não poderá restringir o acesso do público à Praça dos 
Namorados, havendo ou não exploração comercial. 
 
 
23.  Retificação do item 2.6., do Anexo X do Edital: 
 
Onde se lê: 
2.6. As projeções deverão ser feitas em moeda real, ou seja, sem inflação e com preços na 
data de referência de agosto de 2015. 
 
Leia-se: 
2.6. As projeções deverão ser feitas em moeda real, ou seja, sem inflação e com preços na 
data de referência da DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS. 
 
 
24.  Retificação do item 3.2.6., do Anexo X do Edital: 
 
Onde se lê: 
3.2.6. Receitas 
 3.2.6.1. Contraprestação 
 3.2.6.2. Receitas principais por equipamento 
 3.2.6.3. Receitas acessorias 
 
Leia-se: 
3.2.6. Receitas 
 3.2.6.1. Receitas principais por equipamento 
 3.2.6.2. Receitas alternativas às principais (caso haja) 
  



 
25.  Retificação do Item 1., do Anexo XVIII do Edital, página 2: 
 
Onde se lê: 
O CCUG possui 49.849 m2 de área construída. Seu formato atual é composto pelas Alas 
Norte, Sul e Oeste, e conta com 5 (cinco) auditórios, sendo um deles o auditório Master, que 
tem capacidade para, aproximadamente, 3 (três) mil pessoas, além de amplos espaços para 
feiras e exposições, 13 salas moduláveis e áreas de apoio, conforme detalhado no Anexo 2. 
 
Leia-se: 
O lote do CCUG possui 49.849 m2 de área, conforme plantas disponíveis. Seu formato atual é 
composto pelas Alas Norte, Sul e Oeste, e conta com 5 (cinco) auditórios, sendo um deles o 
auditório Master, que tem capacidade para, aproximadamente, 3 (três) mil pessoas, além de 
amplos espaços para feiras e exposições, 13 salas moduláveis e áreas de apoio, conforme 
detalhado na LISTA DE ESPAÇOS LOCÁVEIS DO CCUG. 
 
 
26.  Retificação do Item 2., do Anexo XVIII do Edital, página 3: 
 
Onde se lê: 
Conforme as plantas do Anexo 2, as salas modulares possuem divisórias com metragens 
diferenciadas, que podem ser retiradas para ampliar o espaço e adequá-lo ao tipo de evento 
demandado. Quando retiradas as divisórias, área total livre alcançada é de 798m2, tanto para 
o piso térreo quanto para o 1° pavimento, Além do amplo espaço, o CCUG também possui 
áreas de apoio, cafeterias, banheiros, bilheteria, bombonière, chapelaria, camarins, depósitos, 
balcões de credenciamento, sala de Autoridades, Sala de Imprensa, entre outros. 
 
Leia-se: 
Conforme as plantas do Anexo 1, as salas modulares possuem divisórias com metragens 
diferenciadas, que podem ser retiradas para ampliar o espaço e adequá-lo ao tipo de evento 
demandado. Quando retiradas as divisórias, área total livre alcançada é de 798m2, tanto para 
o piso térreo quanto para o 1° pavimento, Além do amplo espaço, o CCUG também possui 
áreas de apoio, cafeterias, banheiros, bilheteria, bombonière, chapelaria, camarins, depósitos, 
balcões de credenciamento, sala de Autoridades, Sala de Imprensa, entre outros. 
 
 
27.  Retificação do Item 5.2, do Anexo XVIII do Edital, página 5: 
 
Onde se lê: 
O investimento total do empreendimento foi estimado em R$ 4,9 milhões, considerando: 
 
A. Reforma e modernização do CCUG (R$ 3,3 milhões); 
B. Revitalização da Praça dos Namorados (R$ 1,6 milhões); 
 



A concessionária terá um prazo de 120 dias, após a adjudicação do certame, para 
apresentação dos projetos e toda a documentação necessária para dar início ao processo de 
obtenção de licenças e autorizações relativas aos itens A e B para aprovação do PODER 
CONCEDENTE. O cumprimento dessas exigências vinculará a assinatura do contrato.  
 
O período para a conclusão das obras (itens A e B) é de 12 meses, incluído nesse prazo a 
obtenção de todas as licenças e autorizações necessárias. Caso o prazo não seja cumprido e 
não haja justificativa apresentada pela concessionária, com aceite do Poder Concedente, o 
pagamento pela outorga será aumentado em R$ 200.000.00, a cada mês de atraso na entrega 
das obras, até o limite de R$ 6.000.000,00. 
 
Leia-se: 
 
O investimento total do empreendimento foi estimado em R$ 4,9 milhões, considerando: 
 
A. Reforma e modernização do CCUG (R$ 3,3 milhões); 
B. Revitalização da Praça dos Namorados (R$ 1,6 milhões); 
 
A conclusão das obras referentes aos itens A e B deverá ocorrer em até 12 meses a contar da 
data de assinatura do contrato, incluído nesse prazo a obtenção de todas as licenças e 
autorizações necessárias. A CONCESSIONÁRIA terá um prazo de 120 dias após a assinatura 
do CONTRATO DE CONCESSÃO para apresentar documentos e projetos necessários para 
obtenção de todas as licenças e autorizações. 
 
Caso o prazo não seja cumprido pela CONCESSIONÁRIA o pagamento pela outorga será 
aumentado em R$200.000.00, a cada mês de atraso na entrega das obras, até o limite de R$ 
6.000.000,00. Esta multa não incidirá nos casos em que CONCESSIONÁRIA apresentar 
justificativa circunstanciada de que o atraso resultou de ação direta ou omissão da 
Administração Pública do Distrito Federal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


