
FRANCO BATISTA NETO; ***.***.65372; 2; 7; 1; 4; 8; 22/ 31; VALDIR MOREIRA

DA TRINDADE; ***.***.03149; 2; 5; 1; 11; 3; 22/ 32; CARLOS ALBERTO SATELES

DE ALMEIDA; ***.***.09199; 2; 7; 1; 10; 2; 22/ 33; RICARDO LUCIO DOS

SANTOS; ***.***.53153; 4; 7; 1; 7; 2; 21/ 34; MARCOS PAULO DE SOUSA DO

NASCIMENTO; ***.***.04190; 3; 5; 1; 3; 9; 21/ 35; MATHEUS DE OLIVEIRA

ROCHA; ***.***.80165; 2; 5; 1; 10; 2; 20/ 36; RAMILSON LEITÃO ALVES;

***.***.16146; 5; 5; 1; 0; 8; 19.

RETIFICAR NO ITEM 1.1 CARGO: BRIGADISTA DE COMBATE A INCÊNDIOS

FLORESTAIS, ONDE SE LÊ: “...ISABELLA ESTEVES DE MELO VIEIRA

MACHADO; ***.***.37112...” – LEIA-SE: “...ISABELLA FERREIRA DOS SANTOS;

***.***.02179...”.

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS

Presidente

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
 

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 00196-00000212/2021-99. DA ESPÉCIE: Contrato de Aquisição de Produtos

da Agricultura Familiar nº 44.003/2021. DAS PARTES: Fundação Jardim Zoológico de

Brasília - FJZB e Associação dos Produtores Hortifrutigranjeiros do Distrito Federal e

Entorno - ASPHOR. DO OBJETO: Aquisição, por dispensa de licitação de frutas,

verduras e legumes produzidos por agricultores familiares rurais e urbanos e pelos demais

beneficiários e organizações que se enquadrem nas disposições da Lei Federal nº 11.326,

de 24 de julho de 2006, para a alimentação dos animais mantidos na FJZB, conforme

especificações, quantidades e demais exigências da Chamada Pública nº 002/2021-

SEAGRI/DF. DO VALOR: O valor total do contrato é de R$ 237.673,60 (duzentos e

trinta e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e sessenta centavos). DA DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA: PT 18.541.6210.4086.0002 - ND 3390.30 - Fonte 100. DA

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA:

25/07/2019. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Fundação: José Carlos Lopes de Oliveira, na

qualidade de Diretor Presidente - Substituto. Pela Contratada: Sandra Moreira Padilha

Vitoriano, na qualidade de Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO
DE PROJETOS ESPECIAIS

AVISO DE CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICAS

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE

ESTADO DE PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas

atribuições, comunica a todos os interessados que serão realizadas consulta e audiência

públicas, para apresentação dos estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e

jurídica, e respectivas minutas de Edital e Contrato que subsidiarão futura licitação para

contratação da Concessão.

Capítulo I

Da Matéria a ser Discutida

Art. 1º Os estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, e respectivas

minutas de Edital e Contrato que serão objeto de discussão referem-se ao seguinte

empreendimento que se pretende contratar por meio de Concessão:

I – Objeto: concessão dos serviços de implantação e operação de loterias e jogos

estaduais, no âmbito do Distrito Federal.

II – Justificativa para a contratação: projeto de natureza de serviço público que visa a

implantação e operação integral da loteria do Distrito Federal, conforme as modalidades

de jogos e apostas previstas na Legislação Federal. A exploração das atividades lotéricas

funcionará como instrumento de retomada econômica, aumentando-se os recursos para o

Distrito Federal sem precisar tributar a população. A realização de estudos prévios foi

autorizada em 26 de janeiro de 2021 em Reunião Conjunta do Conselho Gestor de

Parcerias Público-Privadas e do Grupo de Deliberação de Concessões, conforme Ata

publicada no DODF nº 19, de 28 de janeiro de 2021.

III – Prazo de duração do Contrato: 20 anos

IV – Valor estimado do Contrato: R$ 721.937.030, 71 (setecentos e vinte e um milhões,

novecentos e trinta e sete mil, trinta reais e setenta e um centavos).

Capítulo II

Dos Objetivos da Consulta e Audiência Públicas

Art. 2º São objetivos da Consulta e Audiência Públicas tratadas por este Aviso:

I - Dar publicidade às ações conduzidas pelo Governo do Distrito Federal e pela Secretaria

de Estado de Projetos Especiais - SEPE;

II - Fomentar, provocar e democratizar a efetiva participação das partes interessadas e da

sociedade em geral;

III - Oferecer aos agentes econômicos, sociedade em geral e seus representantes

formalmente organizados, agentes políticos e usuários dos serviços, um ambiente propício

ao encaminhamento de seus pleitos e sugestões relacionados à matéria em discussão;

IV - Aprimorar, com base nas contribuições recebidas, os estudos de modelagem técnica,

econômico-financeira e jurídica, e respectivas minutas de Edital e Contrato, recebidos no

âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI originado pelo Edital de

Chamamento Público de PMI nº 001/2021 – SEPE, publicado no Diário Oficial do

Distrito Federal em 1º de fevereiro de 2021.

V - Recolher subsídios para o processo decisório da Secretaria de Estado de Projetos

Especiais – SEPE.

Parágrafo único. A Consulta e Audiência Públicas tratadas por este Aviso terão caráter

consultivo e não deliberativo.

Capítulo III

Da Consulta Pública

Art. 3º A Consulta Pública tratada por este Aviso consiste em um meio de participação e

controle social, aberto a qualquer interessado, no qual serão admitidas contribuições

escritas, relacionadas à matéria a ser discutida, no período entre 14 de julho de 2021 e 13

de agosto de 2021.

Art. 4º Serão disponibilizados para consulta no endereço eletrônico www.sepe.df.gov.br

os seguintes documentos referentes à matéria a ser discutida:

I – Estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica;

II – Avaliação econômico-financeira;

III - Minuta de Edital; e

IV - Minuta de Contrato.

Art. 5º As contribuições escritas deverão ser encaminhadas por uma das formas a seguir:

I - Por meio de mensagem eletrônica para loterias.jogos@buriti.df.gov.br;

II - Entregues durante a Audiência Pública de que trata o Capítulo IV deste Aviso;

III - Protocoladas no endereço: Secretaria de Estado de Projetos Especiais, localizada na

Praça do Buriti, Zona Cívico-Administrativa, Palácio do Buriti, sala P50, Gabinete da

Secretaria de Estado de Projetos Especiais, Brasília – DF – CEP 70.075-900, mediante

protocolo, em dias úteis de expediente no horário comercial.

IV - Por meio do correio, com aviso de recebimento, para o endereço descrito no inciso

anterior, devendo a data da postagem observar o período mencionado no art. 3º.

Art. 6º Serão consideradas válidas as contribuições por escrito que:

I - Contiverem a identificação da pessoa física ou jurídica interessada;

II - Versarem sobre a matéria da discussão;

III - Forem recebidas dentro do período estipulado no art. 3º; e

IV - Forem encaminhadas por uma das formas estabelecidas no art. 5º.

Capítulo IV

Da Audiência Pública

Art. 7º A Audiência Pública consistirá em videoconferência, conforme as medidas de

enfrentamento à pandemia de Covid-19 vigentes à data, a ser transmitida em tempo real

pela internet, havendo recebimento de contribuições online com 2 (duas) horas de

duração, a realizar-se quinta-feira dia 05 de agosto de 2021, com início às 10 horas e

encerramento às 12 horas.

§ 1º As instruções relativas aos canais de transmissão e respectivos procedimentos para

acesso serão divulgadas previamente no endereço eletrônico www.sepe.df.gov.br e ficarão

disponíveis até o encerramento da Audiência Pública.

§ 2º Será disponibilizado número de WhatsApp por meio do qual serão admitidas

manifestações de qualquer pessoa, na forma de texto ou áudio contendo a identificação do

interessado.

§ 3º A Audiência Pública será registrada por gravação de áudio e/ou vídeo, sendo que o

material produzido comporá a memória do processo.

Art. 8º A Audiência Pública será conduzida pelo Presidente da mesa e equipe técnica da

SEPE, designados pelo Secretário de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal.

Art. 9º São prerrogativas do Presidente:

I - Abrir a sessão;

II - Organizar os trabalhos, coordenar a atuação dos demais integrantes da mesa,

direcionar as perguntas e complementar as respostas;

III - Definir o tempo estabelecido para manifestação dos interessados, podendo alterá-lo a

depender do número de inscrições e do tempo restante para o final do evento;

IV - Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem

como sua reabertura e continuação;

V - Tomar quaisquer medidas que visem a segurança e o bem-estar do público presente e

dos representantes do governo;

VI - Decidir sobre casos omissos e questões de ordem; e

VII - Encerrar a sessão.

Art. 10. A Assessoria Técnica da SEPE no apoio à condução da Audiência Pública terá

por atribuições:

I - Inscrever os participantes, de acordo com a ordem das solicitações;

II - Controlar o tempo das intervenções orais;

III - Fornecer apoio ao Presidente e integrantes da mesa; e

IV - A guarda da documentação produzida na audiência.

Art. 11. A Audiência Pública terá a seguinte ordem:
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I - Leitura das regras de funcionamento da audiência;

II - Apresentação do empreendimento que se pretende licitar e dos estudos de modelagem

técnica, econômico-financeira e jurídica que irão subsidiar a licitação;

III – Recebimento das manifestações na forma de texto ou áudio contendo a identificação

do interessado por meio de WhatsApp que será disponibilizado pela SEPE;

IV - Leitura das contribuições encaminhadas durante a sessão, intercaladas por

manifestações dos integrantes da mesa, que responderão de forma concisa e direta as

questões formuladas; e

V - Encerramento.

§ 1º Os questionamentos mais complexos ou que demandarem maior tempo para resposta,

serão respondidos quando da publicação do Relatório de Consulta e Audiência Públicas.

§ 2º Durante a sessão serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro

pelos participantes do evento.

Capítulo V

Das Disposições Finais

Art. 12. A Subsecretaria de Prospecção de Projetos da SEPE será responsável por elaborar

o Relatório de Consulta e Audiência Públicas, que deverá conter:

I - Consolidação de todas as contribuições por escrito válidas recebidas, respectivas

respostas e decisões tomadas para a sequência da estruturação do empreendimento;

II - Ata sucinta da Audiência Pública realizada;

III - Respostas mencionadas no § 1º do art. 11.

§ 1º Questionamentos similares poderão ser agrupados e respondidos por blocos.

§ 2º O Relatório de Consulta e Audiência Públicas será disponibilizado no endereço

eletrônico www.sepe.df.gov.br.

§ 3º A aprovação do Relatório de Consulta e Audiência Públicas será publicada no Diário

Oficial do Distrito Federal.

Art. 13. A SEPE divulgará quaisquer alterações ocorridas nas informações constantes

deste Aviso de Consulta e Audiência Públicas por meio de Comunicado Relevante, a ser

publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e no endereço eletrônico

www.sepe.df.gov.br.

Art. 14. Os documentos relacionados no art. 4º, com as alterações advindas da Consulta e

Audiência Públicas, serão disponibilizados, devidamente identificados, no endereço

eletrônico www.sepe.df.gov.br.

ROBERTO VANDERLEI DE ANDRADE

Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 10/2021

Processo: 04012-00001606/2021-90 - Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE

TRABALHO/SETRAB-DF X NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

LTDA. (SIGGO nº 043861). Objeto: contratação de serviços de disponibilização da

ferramenta Banco de Preços, por meio de assinatura de acesso a pesquisa e comparação de

preços praticados pela Administração Pública. Unidade Orçamentária: 25101. Programas

de Trabalho:11.122.8228.8517.0161. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recurso:

100. Nota de Empenho: nº 2021NE0280, no valor de R$ 26.925,00 (vinte e seis mil

novecentos e vinte e cinco reais), emitida em 25/06/2021. Evento: 400091. Modalidade:

Ordinário. Valor do Contrato: R$ 26.925,00 (vinte e sei mil novecentos e vinte e cinco

reais).Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura. Assinatura:

12/07/2021. Assinantes: Pela SETRAB: THALES MENDES FERREIRA. Pela NP

CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA: RUDIMAR BARBOSA

DOS REIS.

DEFENSORIA PÚBLICA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÃO

 

AVISO DE RESULTADO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021 - (UASG: 926314)

A Defensoria Pública do Distrito Federal comunica aos interessados que, após abertura do

Pregão Eletrônico nº 08/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de

17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, por meio de

Pregão Eletrônico, cujo objeto consiste na Contratação de serviços especializados de

transporte rodoviário local de carga, sob demanda, para atender às necessidades da

Defensoria Pública do Distrito Federal, mediante Sistema de Registro de Preços (SRP),

em conformidade com as especificações e quantitativos constantes no Edital e apêndices,

sagrou-se vencedora a empresa: CINCO ESTRELAS TRANSPORTES E LOGÍSTICA

LTDA, CNPJ/CPF: 03.557.312/0001-99, pelo melhor lance de R$ 40,24 (quarenta reais e

vinte e quatro centavos).

CINTHIA MARIA S. D. DE OLIVEIRA

Pregoeira

TRIBUNAL DE CONTAS

EDITAL Nº 10 – TCDF – PROCURADOR, DE 13 DE JULHO DE 2021

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGA E A FORMAÇÃO DE

CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO

PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

(MPJTCDF)

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E O

PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE

CONTAS DO DISTRITO FEDERAL tornam públicos o resultado final nas provas

discursivas e a convocação para o envio da documentação para a inscrição definitiva e

para o envio dos documentos para a avaliação de títulos, referentes ao concurso público

para o provimento de uma vaga e a formação de cadastro de reserva no cargo de

Procurador do Ministério Público junto ao TCDF.

1 DO RESULTADO FINAL NAS PROVAS DISCURSIVAS

1.1 Resultado final nas provas discursivas, na seguinte ordem: número de inscrição, nome

do candidato em ordem alfabética, nota final nas questões da prova discusiva P2 (NQP2),

nota final na peça prática constante daprovadiscursivaP2 (NPP1), nota final na prova

discursiva P2 (NFPDP2), nota final nas questões da prova discusiva P3 (NQP3), nota final

na peça prática constante daprovadiscursivaP3 (NPP2), nota final na prova discursiva P3

(NFPDP3) e nota final nas provas discursivas.

10000791, Alan do Nascimento Gomes, 9.19, 13.16, 22.35, 9.59, 6.50, 16.09, 38.44 /

10000021, Alexandre Pereira Pinheiro, 11.37, 9.58, 20.95, 8.92, 2.28, 11.20, 32.15 /

10001009, Athos Alexandre Camara Attie, 8.86, 8.01, 16.87, 8.86, 4.64, 13.50, 30.37 /

10000566, Daniel Augusto Silva Resende, 7.20, 6.16, 13.36, 9.58, 3.21, 12.79, 26.15 /

10001051, Daniel Miranda Barros Moreira, 8.01, 13.04, 21.05, 5.15, 2.99, 8.14, 29.19 /

10000081, Danilo Morais dos Santos, 9.91, 13.72, 23.63, 7.54, 6.40, 13.94, 37.57 /

10000019, Jessica de Brito Souza Luz, 11.90, 10.84, 22.74, 5.43, 2.33, 7.76, 30.50 /

10000675, Joao Paulo Sahb Estrela, 9.60, 7.74, 17.34, 4.67, 3.75, 8.42, 25.76 / 10000083,

Rebeca Souza Cavalcante de Oliveira, 12.95, 7.33, 20.28, 9.38, 6.39, 15.77, 36.05 /

10000888, Thiago da Silva Macedo, 7.79, 11.11, 18.90, 7.25, 4.35, 11.60, 30.50 /

10000945, Victor de Oliveira Meyer Nascimento, 8.65, 11.25, 19.90, 7.05, 1.96, 9.01,

28.91.

1.1.1 Resultado final nas provas discursivas dos candidatos que se declararam com

deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem

alfabética, nota final nas questões da prova discusiva P2 (NQP2), nota final na peça

prática constante naprovadiscursivaP2 (NPP1), nota final na prova discursiva P2

(NFPDP2), nota final nas questões da prova discusiva P3 (NQP3), nota final na peça

prática constante naprovadiscursivaP3 (NPP2), nota final na prova discursiva P3

(NFPDP3) e nota final nas provas discursivas.

10000129, Buena Porto Salgado, 7.08, 3.84, 10.92, 3.26, 3.26, 6.52, 17.44.

1.1.2 Resultado final na prova discursiva dos candidatos que se autodeclararam negros, na

seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética, nota final

nas questões da prova discusiva P2 (NQP2), nota final na peça prática constante

naprovadiscursivaP2 (NPP1), nota final na prova discursiva P2 (NFPDP2), nota final nas

questões da prova discusiva P3 (NQP3), nota final na peça prática constante

naprovadiscursivaP3 (NPP2), nota final na prova discursiva P3 (NFPDP3) e nota final nas

provas discursivas.

10000469, Lucas Abreu Maciel, 7.93, 5.27, 13.20, 8.99, 1.79, 10.78, 23.98 / 10000991,

Mauricio Montero Martins, 5.55, 12.28, 17.83, 5.01, 1.56, 6.57, 24.40 / 10000102, Robert

Wallace Anjos Santos, 6.57, 10.67, 17.24, 3.32, 1.50, 4.82, 22.06 / 10000337, Vanderlei

Machado da Silva, 7.24, 9.76, 17.00, 5.46, 0.92, 6.38, 23.38.

2 DA CONVOCAÇÃO PARA O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO PARA A

INSCRIÇÃO DEFINITIVA E PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

2.1 Convocação para o envio da documentação para a inscrição definitiva e para a

avaliação de títulos, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em

ordem alfabética.
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