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EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 13/2013
Processo nº: 0080.001165/2013 - Partes: SEEDF X TRANSFER LOGÍSTICA EIRELI - EPP.
Objeto: Prorrogação, em caráter excepcional, do prazo de vigência do Contrato de Prestação
de Serviços nº 13/2013 por mais 12 (doze) meses, para atendimento de transporte escolar aos
estudantes da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, na Região "A" - Plano Pi-
loto/Cruzeiro (Lote 01), com base no §4º, inciso II, art. 57, da Lei nº 8.666/93. Unidade
Orçamentária: 18101-SEEDF. Programas de Trabalho: 12.365.6221.4976.9535,
12.361.6221.4976.0002 e 12.362.6221.4976.9534. Natureza da Despesa: 3.3.90.39. Fonte de
Recursos: 100 e 103. Valor: R$ 10.857.122,78 (dez milhões, oitocentos e cinquenta e sete
mil, cento e vinte e dois reais e setenta e oito centavos). Vigência: de 15/02/2018 até
14/02/2019 ou até que seja concluído o procedimento licitatório objeto do Processo nº
080.006.627/2017. Assinatura: 14/02/2018. Assinantes: P/SEEDF: Júlio Gregório Filho - P/
TRANSFER: Evis Peres dos Reis.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018

O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica aos in-
teressados que após abertura do Pregão Eletrônico nº 03/2018, Processo nº 080.005201/2017,
que trata do Registro de Preços de Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (arroz
branco polido, amido de milho, biscoito amanteigado, biscoito cream cracker, biscoito mai-
sena, canjica pré-cozida, composto lácteo café com leite, extrato de tomate, farinha de
mandioca, farinha láctea, leite em pó, macarrão parafuso, óleo de soja, rosquinha de coco, e
tempero completo), por meio de Registro de Preços, para o Programa de Alimentação
Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sagrou-se vencedora a empresa: SAFRA REMIX COMERCIAL
DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA- CNPJ: 72.293.202/0002-60 para o item 06
com o valor total de R$ R$ 2.909.940,55. O Resultado encontra-se disponível nos sites
www.comprasnet.gov.br, e www.se.df.gov.br.

Brasília/DF, 19 de março de 2018.
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

Pregoeiro

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETA-
RIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a ho-
mologação dos itens do Pregão Eletrônico SRP nº 03/2018, que trata do Registro de Preços
visando a Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (arroz branco polido, amido de
milho, biscoito amanteigado, biscoito cream cracker, biscoito maisena, canjica pré-cozida,
composto lácteo café com leite, extrato de tomate, farinha de mandioca, farinha láctea, leite
em pó, macarrão parafuso, óleo de soja, rosquinha de coco, e tempero completo), por meio
de Registro de Preços, para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-
DF), conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, objeto dos
Processos nº 080.005201/2017, CONVOCA a empresa SAFRA REMIX COMERCIAL DE
ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA- CNPJ: 72.293.202/0002-60, que teve o item 06
do pregão em epígrafe homologado em seu favor, a comparecer a Comissão Permanente de
Licitação/SUAG-SEDF, localizada no SGAN Quadra. 607 Projeções "D", Sala 309 - Anexo
II da SEDF. - Asa Norte/Brasília - DF, no período de 20 a 22 de março de 2018, no horário
de 10h às 12h e das 14h às 17h, para assinatura da Ata de Registro de Preços.

Brasília/DF, 19 de março de 2017.
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

COMISSÃO PROCESSANTE

CITAÇÃO POR EDITAL
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE instituída pela Ordem de Serviço n° 66,
de 27 de fevereiro de 2018, da Chefe da Corregedoria de Educação da Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal, publicada no DODF n° 32, de 16 de fevereiro de 2018, p.
43, RESOLVE, na forma do artigo 238, § 3º, da Lei Complementar n° 840, de 23 de
dezembro de 2011, CITAR pelo presente EDITAL a servidora KELMA LUCIA RIBEIRO
DA SILVA, matrícula 32.454-X, do quadro de servidores da Secretaria de Estado de Edu-
cação do Governo do Distrito Federal, que se acha em lugar incerto e não sabido, para no
prazo de 15 (quinze) dias a partir da publicação deste, comparecer na Corregedoria de
Educação do Distrito Federal, salas 101/105 do Edifício Sede da Secretaria de Estado de
Educação, Unidade II, localizado à SGAN 607, Asa Norte, Brasília/DF, a fim de acompanhar
o Processo Disciplinar nº 080.007103/2001. Brasília (DF), 19 de março de 2018. Publique-
se.

JOSÉ MARIA PINHEIRO

CITAÇÃO POR EDITAL
A PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE instituída pela Ordem de Serviço n° 36,
de 15 de fevereiro de 2018, da Chefe da Corregedoria de Educação da Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal, publicada no DODF n° 32, de 16 de fevereiro de 2018, p.
43, RESOLVE, na forma do artigo 238, § 3º, da Lei Complementar n° 840, de 23 de
dezembro de 2011, CITAR pelo presente EDITAL a servidora VERGÍNIA LINDA FLOREZ
ROCHA, matrícula 65.470-1, do quadro de servidores da Secretaria de Estado de Educação
do Governo do Distrito Federal, que se acha em lugar incerto e não sabido, para no prazo de
15 (quinze) dias a partir da publicação deste, comparecer na Corregedoria de Educação do
Distrito Federal, salas 101/105 do Edifício Sede da Secretaria de Estado de Educação,
Unidade II, localizado à SGAN 607, Asa Norte, Brasília/DF, a fim de acompanhar o
Processo Disciplinar nº 080.020717/2004. Brasília (DF), 19 de março de 2018. Publique-
se.

CLAUDIA REGINA SOUZA SALDANHA

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO
DE INTERESSE DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA (*)

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2957/OC-BR. PROJETO BID (BR-L-1076)
PROCIDADES - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO
FEDERAL - ADEs
Nome do Processo de Seleção
ESTUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DAS ADEs DO DISTRITO FEDERAL PARA
ANÁLISE ESTÁTICA COMPARATIVA ESTABELECIDA EM 2008.
Referência - Componente II - Programa de Atração de Investimentos.
O Distrito Federal recebeu um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), e pretende utilizar parte destes fundos para efetuar pagamentos de despesas elegíveis
relacionadas com o PROCIDADES - Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito
Federal.
Parte dos recursos será utilizada para contratar uma empresa de consultoria para: elaboração
de Estudo sobre as Áreas de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal ADEs - DF,
tendo como base outro estudo realizado em 2008. Tal consultoria formulará uma análise
estática comparativa entre os estudos realizados em 2008 e o atual estudo a ser realizado em
2018. A previsão para essa contratação será durante um período estimado de 11 (onze)
meses.
Os serviços de consultoria ("Serviços") contemplam a elaboração e formulação da estática
comparativa, além da atualização de dados sobre as ADEs e avaliação dos aspectos de
desenvolvimento econômico dessas regiões. É fundamental para tanto que sejam consi-
derados elementos relativos a evolução do espaço urbano se o modelo de incentivo, aplicado
ao desenvolvimento econômico nas ADEs, alcançou o propósito de ampliação da oferta
descentralizada de trabalho no Distrito Federal.
Novo instrumento de coleta de dados socioeconômico deverá ser elaborado e aplicado nas
empresas que estavam presentes em 2008 (primeiro levantamento) e que ainda atuam (2017)
na mesma atividade econômica na ADE. O estudo recomendará ações e intervenções ne-
cessárias para potencializar o desenvolvimento, a ocupação e as atividades existentes nas
ADEs, ou se for o caso a transição do antigo para o novo modelo contemplado no projeto de
lei do Zoneamento Ecológico e Econômico - ZEE-DF e no Plano Distrital de Atração de
Investimentos - PDAI.
Serão contempladas pelo Programa as Áreas de Desenvolvimento Econômico - ADEs:
Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião, Núcleo Bandeirante, Santa Maria, Centro
Norte Ceilândia, Materiais de Construção Ceilândia, Polo JK, Setor de Indústria Ceilândia,
Setor de Múltiplas Atividades do Gama, Setor de Expansão Econômica de Sobradinho, Setor
Placa da Mercedes.
A Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia -
SEDICT/DF convida empresas e/ou instituições de consultoria elegíveis para apresentar sua
manifestação de interesse em prestar os serviços citados. As empresas e/ou instituições
interessadas deverão fornecer informações que indiquem que são qualificadas e possuem
experiência para executar os Serviços (mediante a apresentação do portfólio por meio de
folhetos, brochuras, devendo constar a descrição de serviços similares realizados, experiência
em condições semelhantes, disponibilidade de profissionais da equipe técnica com conhe-
cimentos necessários, mediante apresentação de curriculum vitae).
A lista curta pode ser formada, exclusivamente, por empresas nacionais. As empresas serão
selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e
Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento -
GN 2350-9 e está aberta a todas as empresas elegíveis, conforme definido nestas políticas.
As empresas poderão associar-se com outras empresas na forma de uma joint venture ou por
meio de subcontrato para melhorar as suas qualificações. Para efeito de formação da lista
curta, a nacionalidade de uma empresa é a do país em que está legalmente constituída ou
incorporada e, no caso de joint venture, será considerada a nacionalidade da empresa
designada como representante.
A empresa será selecionada de acordo com o Método de Seleção Baseada na Qualidade e
Custos (SBQC), definido nas Políticas.
Ressalte-se que os custos do material entregue serão suportados exclusivamente pelas em-
presas, bem como que a manifestação não gera direito de contratação futura e nem obriga o
Poder Público a realizar a contratação (Decreto n.º8.428/2015).
Maiores informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de expediente,
de 09h00 às 17h00: As Manifestações de Interesse deverão ser entregues na forma escrita,
(pessoalmente, por correio, por fax ou por correio eletrônico/e-mail) até as 17:00 (dezessete
horas) do dia 18/04/2018.
Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia do
Distrito Federal - SEDICT/DF

SILVIO PERFEITO
Presidente Substituto da Comissão Especial de Licitação

Local: Setor Bancário Norte, Quadra 02, Lote 09, Bloco K, Asa Norte - Brasília/DF -
DF - CEP: 70.040 - 020
Telefone: (61) 3325-3067
E-mail: licitação: licitacao.procidades@seds.df.gov.br
Website: http://www.seds.df.gov.br/procidades
__________________
(*) Republicada por ter sido encaminhada com incorreção no original, publicada no DODF
nº 53, de 19/03/2018, página 32.

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO
DE APOIO FINANCEIRO A EVENTOS

Processo: 00193.00000152/2018-93. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Fi-
nanceiro Nº 021/2018 - Seleção Pública de Propostas Apoio a Participação em Eventos,
Cursos de Curta Duração e Visitas Técnicas de Natureza Científica, Tecnológica e de

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA,

DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA


