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SEÇÃO III

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 001.000.871/2016; Favorecido: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TEC-
NOLÓGICAS LTDA; Valor: R$ 7.990,00 (Sete mil, novecentos e noventa reais); Objeto:
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Câmara Legislativa - Plano Piloto; Am-
paro Legal: art. 25, caput, da Lei n° 8.666/93; Autorização e Ratificação da Despesa: em
20/10/2016, pelo Secretário Geral e Ordenador de Despesas, Eduardo Duailibe Murici.

PODER LEGISLATIVO

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL Nº 02/2016 - RETIFICAÇÃO
APOIO À PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS,

TECNOLÓGICOS E DE INOVAÇÃO
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, consubstanciadas no art. 14, do Decreto nº
27.958, de 16 de maio de 2007, o qual aprovou o Estatuto Social da FAPDF e com
fundamento no art. 13 do Regimento Interno e, ainda, deliberação da 341ª Reunião Ex-
traordinária do Conselho Diretor, ocorrida em 28 de setembro de 2016, RESOLVE: tornar
sem efeito a retificação publicada no Diário Oficial nº 28, página 21, de 12 de fevereiro de
2016, o qual inclui o item 3.1.2: "As propostas aos eventos Mundiais que ocorrerão entre
junho de 2016 a março de 2017 não estão condicionadas ao calendário do Edital, devendo ser
submetidas com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do evento", em face da limitação
orçamentária.

WELLINGTON LOURENÇO DE ALMEIDA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Processo: 002.000.385/2016. ASSUNTO: Aplicação de Penalidade. À vista das instruções
contidas nos autos e com fulcro no artigo 87, inciso II, da Lei nº 8666, de 21 de junho de
1993 e o inciso II, do art. 2,º e inciso I, do art. 4º do Decreto nº 26.851, de 30 de maio de
2006 e alterações, o Subsecretário de Administração Geral, RESOLVE APLICAR a seguinte
penalidade à empresa Comércio de Materiais de Construções Cavalheiros Ltda, CNPJ:
21.875.0005/0001-38: MULTA no percentual de 0,33% por dia de atraso com base no valor
das Notas de Empenho nos 2016NE00349 e 2016NE00352, totalizando R$ 101,36 (cento e
um reais e trinta e seis centavos) em razão do atraso de 13 (treze) dias na entrega do
material. MARIO RIBEIRO, Subsecretário de Administração Geral.

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL,

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2011.
PROCESSO: 410.001.346/2011 - DAS PARTES: SEPLAG x ITA EMPRESA DE TRANS-
PORTES LTDA. DO OBJETO: a) Prorrogar o prazo de vigência do contrato por 12 (doze)
meses, em caráter excepcional, de 25/10/2016 a 24/10/2017; b) Alterar o contrato com
fundamento no art. 58, inciso I, e art. 65, inciso II do § 2°, da Lei nº 8.666/93, com anuência
de ambas partes, conforme relatório da Comissão Executora no Memorando nº 27/2016-
DICAF/COGEF/SUCORP e Of. nº 140/2016 de 12/09/2016 da Contratada, para suprimir 08
(oito) veículos na frota atual do contrato, passando a frota atual de 75 (setenta e cinco
veículos) para um total de 67 (sessenta e sete) veículos; c) Conceder o reajuste do valor do
Contrato, após a supressão dos 08 (oito) veículos, e aplicando-se a variação do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), no percentual de 8,47639%, passando o valor anual do
contrato de R$ 791.433,00 (setecentos e noventa e um mil, quatrocentos e trinta e três reais),
para o valor anual de R$ 766.943,64 (setecentos e sessenta e seis mil, novecentos e quarenta
e três reais e sessenta e quatro centavos), em conformidade com o art. 65, inciso II do § 2°,
da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com fulcro no artigo 4º do Decreto n° 36.246,
de 02 de janeiro de 2015, conforme cálculo fornecido pela calculadora do cidadão do Banco
Central do Brasil (BACEN). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O referido Termo Aditivo terá sua
vigência a partir 25/10/2016 até 24/10/2017. DA ASSINATURA: 24/10/2016. DOS SIG-
NATÁRIOS: Pela SEPLAG: Leany Barreiro de Sousa Lemos, na qualidade de Secretária de
Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão e pela CONTRATADA: Rubens Gama Dias,
na qualidade de Sócio Diretor.

SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
DIRETORIA DE COMPRAS

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2016 - UASG: 925041

O Pregoeiro comunica que o Pregão acima citado, cujo objeto aquisição de máquinas e
equipamentos agrícolas e rodoviários (motoniveladora, mini escavadeira hidráulica de esteira,
rolo compactador vibratório, pá carregadeira e retroescavadeira), para atender a Secretaria de
Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural, conforme especificações e condições es-
tabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital, encontra-se adiado "Sine

Die", em razão de impugnação aos termos do Edital. Processos n.º (s) 070.000.320/2016 e
070.001.480/2015. Demais informações pelo site ou pelo telefone 0xx(61) 3313.8460.

Brasília/DF, 25 de outubro de 2016.
EDMAR FIRMINO LIMA

AVISOS DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 74/2016 - UASG-925041

O Pregoeiro torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, informando
que sagrou-se vencedora à empresa Bom Jardim - Varejo de Calçados EIRELI - EPP
(88.253.463/0001-06), itens: 01, 02, 03, 07, 08 e 15, no valor total de R$ 2.848,00. Demais
informações no site: www.comprasgovernamentais.gov.br. Processo n.º 431.000.564/2016.

Brasília/DF, 25 de outubro de 2016.
EDMAR FIRMINO LIMA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 73/2016 - UASG-925041
A Pregoeira torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, informando que
sagraram-se vencedoras as licitantes: Efes Comercio e Serviços de Informática Ltda - ME,
item: 13, valor total de R$ 816,00; Bohrer Equipamentos de Audio e Video Eireli - ME,
itens: 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10 e 12, valor total de R$ 17.623,25; e Projetelas Industria
Comercio Ltda - EPP, item: 14, valor total de R$ 439,00, perfazendo o valor total de R$
18.878,25. Demais informações no site: www.comprasgovernamentais.gov.br. Processo n.º
431.000.566/2016.

Brasília/DF, 25 de outubro de 2016.
NÚBIANE BRAGA LOURENÇO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2016

O Presidente da Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 167/2016 pu-
blicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 165, de 31 de agosto de 2016, torna público
aos interessados, que na CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2016 - SEF cujo objeto é
objeto a reforma, modernização e operação do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e
áreas adjacentes, para a realização de feiras, exposições e eventos. Comunica que a Im-
pugnação ao edital em questão, apresentada pela empresa MILLENNIUM EVENTOS LT-
DA., embora tempestiva, resta prejudicado o mérito em função da perda superveniente do
objeto pleiteado. As razões que motivaram a decisão encontram-se à disposição dos in-
teressados para consulta no site www.parceria.df.gov.br.

O Presidente da Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 167/2016 pu-
blicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 165, de 31 de agosto de 2016, torna público
aos interessados, que na CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2016 - SEF cujo objeto é
objeto a reforma, modernização e operação do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e
áreas adjacentes, para a realização de feiras, exposições e eventos. Comunica que a Im-
pugnação ao edital em questão, apresentada pela cidadã PATRÍCIA DE VASQUES LY R A
PESSOA ROZA, embora intempestiva, foi analisada em observância ao direito de petição,
no entanto, resta prejudicado o mérito em função da perda superveniente do objeto pleiteado.
As razões que motivaram a decisão encontram-se à disposição dos interessados para consulta
no site www.parceria.df.gov.br.

VALTER AGAPITO TEIXEIRA

SUBSECRETARIA DA RECEITA

COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE TAGUATINGA

EDITAL Nº 55, DE 18 DE OUTUBRO DE 2016.
O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE TAGUA-
TINGA, DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA
SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais previstas no Decreto
nº 35.565, de 25/06/2014, tendo em vista o disposto na Lei nº 4.567, de 09 de
maio de 2011, com redação dada pela Lei 1.080 de 15 de maio de 1996, torna
pública a lavratura dos autos de infração constantes dos processos abaixo re-
lacionados, ficando os respectivos contribuintes intimados a efetuarem o pagamento
ou apresentarem impugnação à exigência fiscal, no prazo de 30(trinta) dias
contados da intimação. Considera-se realizada a intimação em 15(quinze) dias após
a publicação do presente edital. Os autos de infração encontram-se à disposição
dos interessados ou representantes legalmente constituídos, nos dias úteis das 12:30
às 18:30 horas, na Agência de Atendimento da Receita de Taguatinga, situada na
CNA 03 A/E S/Nº - PRAÇA SANTOS DUMONT (PRAÇA DO DI), Taguatinga -

DF, na seguinte ordem: PROCESSO, RAZÃO SOCIAL, CF/DF e Respon-
sável.042.003.824/2016, WENYONG ZHU COMÉRCIO VAREJISTA ME,
07.724.093-001-97, WENYONG ZHU;042.003.825/2016, PREMIUM INNOVAÇÃO
EM TELEFONIA LTDA ME, 07.691.007/001-62, PATRICK DE PAULE GU-
TIERREZ SIMAO;042.003.826-2016, TAIGRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
LTDA ME, 07.648.496/001-63, FERNANDA TAIGRA ARAUJO RUAS DE MI-
RANDA.

JOSELITO DA SILVA DUARTE

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL,
PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO BRB Nº 2016/055
Contratante: BRB - Banco de Brasília S.A. Contratada: GL ELETRO-ELETRÔNICOS LT-
DA. Ata de Registro de Preço BRB: nº 2016/055. Modalidade: Pregão Eletrônico nº
007/2016. Objeto da Ata de Registro de Preço: Fornecimento de "no-break" (Uninterruptible
Power Supply - UPS), com banco de baterias, contemplando instalação, ativação e as-
sistência técnica durante o período de garantia, conforme condições e especificações técnicas
mínimas constantes do Edital e seus Anexos. Vigência: 12 (doze) meses, a partir da pu-

fsadionisio
Realce



CONCORRÊNCIA N º 001/2016 – SEF 

 

 

Trata o presente expediente de pedido de impugnação ao Edital da Concorrência nº 001/2016 – 
SEF, recebido pela Comissão Especial de Licitação em 20/10/2016, que visa à concessão que 
tem como objeto a reforma, modernização e operação do Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, e áreas adjacentes, apresentada pela empresa MILLENNIUM EVENTOS LTDA., 
CNPJ nº 13.922.714/0001-07, sob o qual passamos a nos manifestar no prazo legal. 

 

I. DOS FATOS 
 

Nos termos do artigo 41, §2º da Lei 8666/93 e item 8.2 do edital de Concorrência nº 001/2016 – 
SEF, a empresa MILLENNIUM EVENTOS LTDA propôs, tempestivamente, impugnação ao 
instrumento convocatório acima referenciado, que tem como objeto a reforma, modernização e 
operação do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e áreas adjacentes, contemplando, em 
síntese, as seguintes considerações: 

 

II. DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO 
 

As questões que versam sobre as alterações realizadas no Edital em questão, dentre as quais a 
impugnante aponta serem relevantes àquelas vinculadas aos itens: 5.4.3.2; 5.4.2; e alínea “b” do 
item 25.3.2, do Anexo II do Edital. Além disso, alega ausência de informação sobre a incidência 
do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, bem como da imprecisão acerca dos eventos já 
contratados. 

A impugnante alega, ainda, que as inúmeras alterações do Edital em questão prejudicam a 
apresentação das propostas comerciais, e por isso requer a suspensão do certame. 

Requer ainda, sucessivamente, que a Comissão: a) faça previsão expressa sobre o regime 
tributário relativo ao IPTU; b) faça previsão expressa da Câmara Arbitral à qual serão submetidos 
eventuais conflitos oriundos do contrato futuro e de sua execução; c) restaure os prazos, valores 
e hipóteses de incidência de multas, expurgando a previsão de multa tão gravosa para hipótese 
de atraso de projetos ou obras; e) reduza os valores das multas (R$ 200 mil e máximo de R$ 6 
milhões); apresente a agenda de eventos definitiva, antes da apresentação das propostas; f) 
faça previsão expressa de que ao futuro concessionário será assegurada, durante todo o período 
de obras, a operação de imóvel/equipamento nas mesmas condições em que o Poder 
Concedente opera atualmente, e que lhe serão conferidas todas as licenças e autorizações 
(ainda que especiais e temporárias) necessárias e suficientes para o desenvolvimento das 
atividades durante o período de obras.  

 



III. DA APRECIAÇÃO 

Cabe de início esclarecer que as alterações realizadas no Edital têm como fundamento os 
pedidos de esclarecimento encaminhados pelos licitantes e sociedade civil. Tais alterações 
buscam, ao contrário do que afirma a impugnante, tornar claros os termos incompreendidos, 
além de complementar as informações eventualmente não disponíveis no texto original. 

Quanto ao mérito, verificamos que o objeto foi esvaziado em razão de fato superveniente, qual 
seja o Despacho Singular nº 306/2016-GCMM, do Tribunal de Contas do Distrito Federal que 
ensejou a suspensão do Edital em questão. 

 

IV. CONCLUSÃO 

Considerando as razões apresentadas pela impugnante e pelos fundamentos acima, concluímos 
que embora tempestiva a presente impugnação, resta prejudicado o mérito em função da perda 
superveniente do objeto pleiteado. 

 

 

Brasília, 24 de outubro de 2016. 

 

VALTER AGAPITO TEIXEIRA 

Presidente 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 


