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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2018 - UASG 926334

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais técnicos, conforme es-
pecificações e quantitativos estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. Pro-
cesso: 00063-00000823/2018-74. Total de 09 itens. Valor Total Global Estimado: R$
67.081,58. Elementos de despesas 33.90.30. Programa de Trabalho nº
10.303.6202.4060.0001. Fonte de Recursos 138. Data limite de recebimento das propostas
12/09/2018, às 14 horas. O Edital encontra-se disponibilizado, sem ônus, no sítio: www.com-
prasgovernamentais.gov.br ou www.fhb.df.gov.br, ou com ônus no endereço: Setor Médico
Hospitalar Norte-SMHN, Quadra 03, Conjunto A Bloco 03, Asa Norte - CEP 70710-908 -
Brasília/DF. A sessão Pública será processada no sítio do Compras Governamentais, nos
termos do Edital.

SALOMÃO SANCHES LEONEL BATISTA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2018 - UASG 926334

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais técnicos, conforme es-
pecificações e quantitativos estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. Processo
nº 00063-00000985/2018-11. Total de 15 itens. Valor Total Global Estimado: R$ 529.247,20.
Elementos de despesas 33.90.30. Programa de Trabalho nº 10.303.6202.4081.0001. Fonte de
Recursos 138. Data limite de recebimento das propostas 13/09/2018, às 09 horas. O Edital
encontra-se disponibilizado, sem ônus, no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br ou
www.fhb.df.gov.br, ou com ônus no endereço: Setor Médico Hospitalar Norte-SMHN, Qua-
dra 03, Conjunto A Bloco 03, Asa Norte - CEP 70710-908 - Brasília/DF. A sessão Pública
será processada no sítio do Compras Governamentais, nos termos do Edital.

SALOMÃO SANCHES LEONEL BATISTA
Pregoeiro

RETIFICAÇÃO
No Aviso de Dispensa de Licitação - Cotação Eletrônica nº 08/2018 - UASG 926334,
publicada no DODF n.º 164, de 27/08/2018, ONDE SE LÊ: "...A data do encerramento da
cotação eletrônica será até às 17:59h do dia 31 de agosto de 2018...", LEIA-SE "...A data do
encerramento da cotação eletrônica será até às 17:59h do dia 30 de agosto de 2018...".

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2015
PROCESSO Nº113-006.477/2015 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO-
DAGEM DO DISTRITO FEDERAL e NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE IN-
TERNET LTDA-EPP. OBJETO: Fica renovado o contrato para o próximo período, devendo
encerrar-se em 29/08/2019.-VALOR: O valor estimado do para o próximo período de vi-
gência é de R$ 111.546,38(Cento e onze mil e quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e
oito centavos).- DATA DA ASSINATURA: 28/08/2018. - ASSINANTES: Pelo DER/DF:
Diretor Geral Eng.º MÁRCIO BUZAR; Pela Contratada: MARCOS ANDRÉ FIGUEIREDO
C H AV E S .

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE
O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as
competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais
regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as Re-
soluções 299/2008 e 619/2016, tendo em vista que os autos de infração foram considerados
regulares e consistentes, considerando que não foi interposta defesa da autuação ou pedido de
advertência por escrito dentro do prazo legal ou que estes foram indeferidos ou não co-
nhecidos, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, parágrafo único, artigo 281 do
CTB, NOTIFICA DA PENALIDADE de Multa referente à infração de trânsito os pro-
prietários dos veículos ou infratores constantes nos editais de publicação nº 57/2018 e nº
58/2018. O pagamento da multa poderá ser efetuado com desconto até o vencimento da
notificação prevista no edital, por oitenta por cento de seu valor. Poderá ser interposto
RECURSO perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, até a data limite
prevista neste edital, devendo, para tanto, apresentar requerimento devidamente preenchido
de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia
do auto de infração, ou desta notificação, ou de documento que conste a placa do veículo e
o número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial
que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica, documento que
comprove a representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV. O recurso
deverá ter somente um auto de infração como objeto. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os
formulários poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e
poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da
Sede do DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df. g o v. b r ) .
INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível em www.der.df.gov.br. O padrão
de sequência de identificação dos dados das infrações encontrados no sítio da DER/DF é:
placa, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento, valor
da infração e data de vencimento da notificação (data limite).

CARLOS ALBERTO SPIES
Superintendente de Trânsito

RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018

PROCESSO Nº 00113-00007143/2018-11
Tornamos público o Resultado Final, referente ao PREGÃO PRESENCIAL para
contratação de empresa de engenharia para a recuperação estrutural e reconstrução
do viaduto sobre a Galeria dos Estados na DF-002 (ERS), localizado entre o Setor
Comercial Sul e o Setor Bancário Sul, em Brasília, DF, incluindo a elaboração dos
projetos executivos pertinentes à realização da obra em questão. Empresa ve n-
cedora: Via Engenharia S. A., valor R$ 10.900.000,00 (dez milhões e novecentos

mil reais). Maiores informações sobre a licitação podem ser obtidas no sítio
eletrônico http://www.der.df.gov.br/transparencia-publica/licitacoes/pregoes/pregao-
presencial.html.

Brasília/DF, 29 de agosto de 2018.
ANTONIO MARCOS RAMOS DE MORAIS

Pregoeiro

AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2018

PROCESSO: 113.013.530/2018-97
O Pregoeiro torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
63/2018, do Tipo Menor Preço, para a para a aquisição de bomba centrífuga, tudo conforme
especificado no anexo I do edital. EMPRESA: PANMERCO COMERCIAL LTDA - EPP-
LOTE 1: Valor total: R$ 7.649,88 ( sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e
oito centavos), TOTAL GERAL DO PROCESSO: R$ 7.649,88 ( sete mil, seiscentos e
quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), Maiores informações podem ser encontradas
no sistema eletrônico, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número de pesquisa 731608.

Brasília/DF, 29 de agosto de 2018.
GEDEON SANTOS CAVALCANTE

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, com base no Parecer nº 701/2018
PGCONS/2018/2018 - PGDF/GAB/PRCON e no art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93,
reconhece a dispensa de Licitação que tem por objetivo a prestação de serviços técnicos
especializados para a realização de processo seletivo simplificado, com o intuito de promover
a contratação temporária de professor substituto para atuar na rede pública de ensino, em
favor do Instituto Quadrix, CNPJ/MF nº 08.412.130/0001-43 Ato que RATIFICO, nos termos
do artigo 26 da Lei nº 8.666/1993, determinando a sua publicação no Diário Oficial do DF
para que adquira a necessária eficácia. Júlio Gregório Filho - Secretário de Estado de
Educação.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
CONCORRÊNCIA Nº 04/2018

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, comunica aos interessados a abertura do procedimento licitatório em epígrafe,
cujo objeto é contratação de empresa especializada para implantação e construção de Escola
Técnica do Paranoá, destinada à educação profissional, a ser localizada na Quadra 01,
conjunto "A", área especial 1 - RA VII - Paranoá/DF, conforme especificações técnicas,
detalhes construtivos, projeto básico e executivo elaborados pela coordenação de Infraes-
trutura e todos os anexos do edital, referente ao processo .º 080.000021/2018. O valor
estimado da obra é de R$ 17.865.305,15 (dezessete milhões, oitocentos e sessenta e cinco
mil, trezentos e cinco reais e quinze centavos), sendo que o valor de R$ 7.424.984,40 (sete
milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta
centavos) será custeado com recursos a serem repassados pelo Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação - FNDE. Devendo esta Secretaria de Educação custear com
recursos próprios o valor de R$ 10.440.320,75 (dez milhões, quatrocentos e quarenta mil,
trezentos e vinte reais e setenta e cinco centavos). Sendo que no exercício financeiro de 2018
estará registrado o valor de R$ 1.470.000,00 (um milhão, quatrocentos e setenta mil reais) no
Programa de Trabalho 12.363.6221.3234.2929 - Construção de Unidade de Ensino Pro-
fissionalizante - Escolas Técnicas Profissionalizantes - SEDF; Fonte: 321006826; Natureza
da despesa: 4.4.90.51. O Prazo de execução é de 480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos
e a vigência Contratual é de 960 (novecentos e sessenta) dias. A data de abertura fica
definida para ocorrer no dia 02/10/2018 às 11h00min.Todos os arquivos necessários a
participação no Certame poderão ser retirados na SGAN 607 Projeção D sala 309, mediante
entrega de 02 (dois) DVDs. O edital poderá ser visualizado no sitio www.se.df.gov.br. Os
autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 29 de agosto de 2018.
JAIRO PEREIRA MARTINS

Presidente da Comissão

AVISO DE ABERTURA
CONCORRÊNCIA Nº 05/2018

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE AD-
MINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados a abertura do procedimento
licitatório em epígrafe, cujo objeto é contratação de empresa especializada para
implantação e construção da Escola Técnica de Santa Maria, destinada à educação
profissional, a ser localizada na QR 119, conjunto "A", lote 01 -RA XIII - Santa
Maria/DF, conforme especificações técnicas, detalhes construtivos, projeto básico e
executivo elaborados pela coordenação de Infraestrutura e todos os anexos deste
edital, referente ao processo n.º 080.000020/2018. O valor estimado da obra é de
R$ 17.448.576,44 (dezessete milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, qu i-
nhentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), sendo que o valor de
R$ 7.424.984,40 (sete milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e
oitenta e quatro reais e quarenta centavos) será custeado com recursos a serem
repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
Devendo esta Secretaria de Educação custear com recursos próprios o valor de R$
10.023.592,04 (dez milhões, vinte e três mil, quinhentos e noventa e dois reais e
quatro centavos). Sendo R$ 725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil) incluídos
no exercício de 2018, Programa de trabalho 12.363.6221.3234.2929, fonte
321006826, elemento de despesa 4.4.90.51. o valor de R$ 15.523.576,44 será
incluído na proposta de lei orçamentária anual de 2019 (LOA 2018) e para 2020
restará a quantia de R$ 1.200.000,00. O Prazo de execução é de 480 (quatrocentos
e oitenta) dias corridos e a vigência Contratual é de 960 (novecentos e sessenta)
dias. A data de abertura fica definida para ocorrer no dia 02/10/2018 às
14h00min.Todos os arquivos necessários a participação no Certame poderão ser

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
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retirados na SGAN 607 Projeção D sala 309, mediante entrega de 02 (dois) DVDs.
O edital poderá ser visualizado no sitio www.se.df.gov.br. Os autos ficam com
vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 29 de agosto de 2018.
JAIRO PEREIRA MARTINS

Presidente da Comissão

COMISSÃO DE SELEÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO

RESULTADO PROVISÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2017

A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL por meio da
COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, criada por
força da Portaria nº 48, de 05 de março de 2018, alterada pela Portaria nº156, de 04 de junho
de 2018, para adotar as providências necessárias à execução do Chamamento Público, cujo
objeto seja de atendimento gratuito a crianças de 0 a 5 anos, primeira etapa de Educação
Básica, em período integral de 10 horas diárias, em prédio próprio e por meio de gestão dos
Centros de Educação de Primeira Infância - CEPI, comunica aos interessados que após
análise da documentação apresentada pela Organização da Sociedade Civil, processo-SEI nº
00080-00131563/2018-98, obteve-se o seguinte resultado: ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHO-
RA APARECIDA está devidamente DESCLASSIFICADA, não atendendo os critérios de
classificação do Edital. Informamos que a Organização da Sociedade Civil desclassificada
acima poderá apresentar recursos, no período de recurso de 30/08 a 05/09/2018 no protocolo
da 607 Norte aproveitando o mesmo número do processo SEI. Os autos ficam com vistas
franqueadas aos interessados.

ANITA AYRES DA FONSECA
Presidente da Comissão

RESULTADO DEFINITIVO DE HABILITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2017

A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL por meio da
COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, criada por
força da Portaria nº 48, de 05 de março de 2018, alterada pela Portaria nº156, de 04 de junho
de 2018, para adotar as providências necessárias à execução do Chamamento Público, cujo
objeto seja de atendimento gratuito a crianças de 0 a 5 anos, primeira etapa de Educação
Básica, em período integral de 10 horas diárias, em prédio próprio e por meio de gestão dos
Centros de Educação de Primeira Infância - CEPI, comunica aos interessados que após
análise da documentação apresentada pela Organização da Sociedade Civil, processo-SEI nº
00080-00114594/2018-84, obteve-se o seguinte resultado: HOTELZINHO SÃO VICENTE
DE PAULO-HOSVIP - CRECHE IRMÃ DULCE está devidamente HABILITADA.

ANITA AYRES DA FONSECA
Presidente da Comissão

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 080.000.062/2014. Com fulcro nos artigos 30 e 86 do Decreto nº 32.598/2010 e
suas alterações e consoante às informações apresentadas nos autos do processo em epígrafe
às fls. 256 à 264, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor total de R$ 7.017,07 (sete mil e
dezessete reais e sete centavos), em favor da empresa J.M Torres Jornais e Revistas Ltda.,
CNPJ nº 01.018.845/0001-77, referente ao Contrato nº 55/2014. A despesa correrá à conta do
Programa de Trabalho 12.122.6002.8517.0036. Fonte 100, Natureza de Despesa 3.3.90.92,
observados os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 5.950/2017 e contemplada
na Lei nº 5.602/2015 (PPA 2016-2019). Francisco das Chagas Paiva da Silva, Subsecretário
de Administração Geral.

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAR DE LICITAÇÃO
REFERENTE AO EDITAL Nº 04/2018-IMÓVEIS

A Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, em sua
Decisão nº 444/2018- DIRET, 3270ª sessão, realizada em 28/08/2018, decidiu, com
base nos tópicos 48.3 e 49, do Edital n.º 04/2018-Imóveis, homologar o resultado
da licitação, objeto do referido Edital, conforme processo nº. 00111-
00002685/2018-54, proclamando-se vencedores os seguintes licitantes: ITEM 33 -
SERENAR PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA R$ 910.000,00; ITEM 109 -
ERNANI DE FREITAS ARAÚJO R$ 400.100,00; ITEM 122 - NANCY MARIA

GOMES R$ 402.099,99. Na oportunidade, convocam-se os licitantes declarados
vencedores a comparecerem dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após
a publicação deste, na Divisão de Atendimento ao Cliente - DIATE, localizado no
térreo do Edifício Sede da TERRACAP, Bloco "F" - Setor de Áreas Municipais -
SAM, no horário das 7 às 19 horas, para assinatura do controle de pagamento à

vista ou equivalente à entrada inicial e efetuar o recolhimento do preço ajustado,
conforme descrito no tópico 73.1 do Edital. Esclarece na oportunidade, que os
licitantes vencedores supracitados deverão nos 30 (trinta) primeiros dias contados
após a publicação deste, assinar no Cartório indicado, a Escritura Pública de
Compra e Venda correndo todas as despesas por conta dos licitantes, inclusive as
cartorárias e os impostos, preços públicos ou taxas incidentes, de conformidade
com o contido no tópico 73.2 do aludido Edital. O não atendimento às citadas
exigências, dentro dos prazos já estipulados importará no desfazimento do negócio

com a consequente aplicação da penalidade prevista no tópico 74 do Edital.
Esclarece-se, ainda, aos interessados que, de acordo com o contido no tópico 65
do Edital, não caberá recurso quanto a presente homologação.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEIS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE LICITAÇÃO
REFERENTE AO EDITAL Nº 05/2018 - IMÓVEIS

A Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, em sua Decisão
nº 445/2018-DIRET, 3270ª sessão, realizada em 28/08/2018, decidiu, com base nos tópicos
48.3 e 49, do Edital n.º 05/2018-Imóveis, homologar o resultado da licitação, objeto do
referido Edital, conforme processo nº. 00111-00003562/2018-31, proclamando-se vencedores
os seguintes licitantes: ITEM 20 - MARCELO BARBOSA DE TOLEDO R$ 125.000,00;
ITEM 27 - CARPA ADMINISTRAÇÃO DE BENS R$ 3.353.000,00; ITEM 32 - RUI
ALVES DE SOUSA R$ 178.200,00; ITEM 50 - MARCELO AUGUSTO SOARES DE
LIMA E MICHELE CRISTINA SODRÉ CARNEIRO LIMA R$ 102.000,00; ITEM 51 -
ALEXSANDRA FERREIRA DOS SANTOS R$ 61.550,00; ITEM 57 - MARIA JOSÉ
PEREIRA MACHADO R$ 90.101,00; ITEM 61 - ALEXANDRE CORNÉLIO R$
255.100,00; ITEM 85 - JOÃO BATISTA OLIVEIRA R$ 132.500,00; ITEM 101 - MA-
RILENE DE FREITAS SOUZA R$ 220.200,00. A Diretoria Colegiada decidiu sobrestar da
homologação os ITENS 06, 10, 12, 16, 23, 24, 29, 30, 36, 52, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71,
74, 90, 104, 109 e 111, os quais serão sobrestados pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme
previsto nos tópicos 40 e 40.1, para complementação da documentação exigida no Capítulo
V - B) DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA QUALQUER MODALIDADE DE
PAGAMENTO ou para que manifestem o interesse no pagamento à vista, bem como para
análise de requerimento de direito de preferência. A Diretoria Colegiada decidiu pela pela
aplicação da penalidade de retenção do valor caucionado aos licitantes desclassificados JOSÉ
ODAR MOURA JUNIOR E ANA RENATA RODRIGUES FIGUEIREDO MOURA (Pro-
posta de Compra nº 1003298 - Item 50), conforme descrito no Relatório nº 190/2018-
DICOM. Na oportunidade, convocam-se os licitantes declarados vencedores a comparecerem
dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após a publicação deste, na Divisão de
Atendimento ao Cliente - DIATE, localizado no térreo do Edifício Sede da TERR A C A P,
Bloco "F" - Setor de Áreas Municipais - SAM, no horário das 7 às 19 horas, para assinatura
do controle de pagamento à vista ou equivalente à entrada inicial e efetuar o recolhimento do
preço ajustado, conforme descrito no tópico 73.1 do Edital. Esclarece na oportunidade, que
os licitantes vencedores supracitados deverão nos 30 (trinta) primeiros dias contados após a
publicação deste, assinar no Cartório indicado, a Escritura Pública de Compra e Venda
correndo todas as despesas por conta dos licitantes, inclusive as cartorárias e os impostos,
preços públicos ou taxas incidentes, de conformidade com o contido no tópico 73.2 do
aludido Edital. O não atendimento às citadas exigências, dentro dos prazos já estipulados
importará no desfazimento do negócio com a consequente aplicação da penalidade prevista
no tópico 74 do Edital. Esclarece-se, ainda, aos interessados que, de acordo com o contido
no tópico 65 do Edital, não caberá recurso quanto a presente homologação.

Brasília/DF, 29 de agosto de 2018
BRUNO CÉSAR SANTANA DE MENESES

Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA,

DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA

SECRETARIA ADJUNTA

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 07/2018
PROCESSO SEI: 00431-00010628/2018-35. DAS PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por
meio da SEDESTMIDH, e as ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL. DO OBJETO: Execução
do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes, na modalidade Casa-
Lar, com meta de atendimento de 20 (vinte) vagas, destas 16 (dezesseis) sem deman-
da/atenção específica e 04 (quatro) com demanda/atenção específica, a ser executado em
casas que serão alugadas nas Regiões Administrativas do Paranoá/DF e do Varj ã o / D F,
conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
O valor global dos recursos públicos da parceria é de R$ 2.967.950,40 (dois milhões,
novecentos e sessenta e sete mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta centavos). A
despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 180902 -
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL; Programa de Trabalho:

08.243.6228.2917.0001 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE -
ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL - INDIVÍDUOS E

FAMÍLIAS; Natureza da Despesa: 335043; Fonte de Recursos: 100, 158 e 358. O empenho
é de R$ 222.596,28 (duzentos e vinte e dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e vinte e
oito centavos), conforme Nota de Empenho nº 2018NE00331/SEDESTMIDH, emitida em 16
de agosto de 2018, sob o evento nº 400091, na modalidade Global. DOS GESTORES: Ficam
designados para acompanhar o presente Termo os servidores: CINTIA FERNANDA PRADO
DURÃES, matrícula 221.623-X, para atuar como Titular e ALISON PEREIRA OLIVEIRA,
matrícula 176.971-5, para atuar como Suplente. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta)
meses a contar da assinatura. ASSINATURA: 23 de agosto de 2018. SIGNATÁRIOS: Pela
SEDESTMIDH, MARTA DE OLIVEIRA SALES, Secretária Adjunta de Desenvolvimento
Social e pela ALDEIAS INFANTIS SOS, SÉRGIO EDUARDO MARQUES DA ROCHA,
Subgestor Nacional e PATRÍCIA ANDRADE SANTIAGO SILVA MELLO, Gestora do
Programa de Brasília.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 06/2018
PROCESSO SEI: 00431-00010470/2018-01. DAS PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por
meio da SEDESTMIDH, e a CASA DO CEARÁ. DO OBJETO: Execução do Serviço de
Acolhimento Institucional para Idosos, na modalidade Abrigo Institucional, com meta de
atendimento de 07 (sete) pessoas idosas, de ambos os sexos, a partir dos 60 (sessenta) anos
de idade, sendo 04 (quatro) do sexo masculino e 03 (três) do sexo feminino, destes 06 (seis)
independentes e 1 (um) dependente, a ser executado na SGAN - Quadra 910 - Conjunto F/G,

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO,

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES,

IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS


