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rerratificar o contrato social, gerando ajuste, por conseguinte, no capital social da
empresa, bem como dos sócios. (2) Com a retificação o capital social da empresa será de
R$ 12.116.589,00 (doze milhões e cento e dezesseis mil reais e quinhentos e oitenta e
nove reais). (3) em consequência da resolução ora adotada, foi aprovada a alteração do
artigo 5º do estatuto social, que passará a vigorar com a seguinte redação: Artigo 5º - O
capital social é de R$ 12.116.589,00 (doze milhões cento e dezesseis mil quinhentos e
oitenta e nove reais) dividido em 12.116.589 (doze milhões cento e dezesseis mil
quinhentas e oitenta e nove) ações ordinárias, nominativas, com valor nominal de R$1,00
(um real) cada, indivisíveis em relação à sociedade. §1º Cada ação ordinária dá ao seu
titular direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral. § 2º O Capital Social
poderá ser aumentado sempre que a Assembleia Geral o julgue conveniente, e da
seguinte forma: a) pela emissão de novas ações, subscritas mediante pagamento; pelo
aumento do valor nominal das ações existentes, resultante quer da integralização de bens,
quer da aplicação das reservas, quer ainda por quaisquer outros meios, a juízo da
assembleia geral. §3º Na hipótese de aumento de capital, os acionistas terão o prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da Assembleia que deliberou o aumento para o exercício
do seu direito de preferência para subscrição de ações. §4º Na hipótese de desistência
expressa desse direito, ou após a decorrência do prazo previsto no §3º, a preferência para
subscrição das ações correspondentes será transferida aos demais acionistas, observada a
proporcionalidade do capital subscrito. §5º As ações, ou eventualmente suas cautelas
representativas, serão assinadas por dois diretores.; (4) os sócios deliberaram ainda sobre
a eleição para os cargos de diretor administrativo e diretor financeiro, resolvem os
acionistas que o sócio Avelino Donizeti Tondin, brasileiro, casado pelo regime da
separação total de bens, agropecuarista, CPF nº 035.875.158- 67, residente e domiciliado
rua Dom Luiz Santana, nº 335, casa 25, bairro Santa Marta, no município de Uberaba,
Estado de Minas Gerais, CEP 38061-080, ocupará o cargo de diretor administrativo e a
sócia, Daniela Pereira Ribeiro Tondin, brasileira, casada pela regime da separação total de
bens, agropecuarista, CPF nº 043.205.298-47, residente e domiciliada na rua Dom Luiz
Santana, nº 335, casa 25, bairro Santa Marta, no município de Uberaba, Estado de Minas
Gerais, CEP 38061-080 ocupará o cargo de diretora financeira; (5) determinado à diretoria
que proceda à publicação desta ata, na forma prevista no artigo 174 da Lei n° 6.404/76,
e, quando oportuno, à sua apresentação, para registro, na Junta Comercial do Estado de
São Paulo. ENCERRAMENTO: Às 12:00 horas, após lida, aprovada e assinada a ata da
Assembleia. ASSINATURAS: Avelino Donizeti Tondin, Presidente e Daniela Pereira Ribeiro
Tondin, Secretária. DBA ASSESSORIA AGROPECUARIA S/A, representada por Avelino
Donizeti Tondin, diretor.

AVELINO DONIZETI TONDIN
Diretor

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 86/2022

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
00040000281902021. , publicada no D.O.U de 06/07/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Contratação de empresa especializada, por meio do Sistema de Registro de Preços, para
prestação de serviços continuados de Bombeiros Civis de brigada contra incêndio e pânico,
com fornecimento de materiais, equipamentos e acessórios, para atender às necessidades
dos próprios do Governo do Distrito Federal, conforme especificações e condições
estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital Novo Edital:
11/08/2022 das 08h00 às 12h00 e de14h00 às 17h59. Endereço: Praça do Buriti, Edf. Anexo
do Pal. do Buriti, 5º Andar S/506 Eixo Monumental Norte - BRASILIA - DFEntrega das
Propostas: a partir de 11/08/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 25/08/2022, às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

RITA DE CASSIA GODINHO DE CAMPOS
Pregoeira

(SIDEC - 10/08/2022) 926939-00001-2022NE000001
(Of. El. nº .)

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2022 - UASG 974002

Nº Processo: 00040-00012809/22. Objeto: Registro de Preços para aquisição de
ativos de rede para expansão do backbone (CORE) abrangendo garantia e suporte técnico
pelo período de 36 (trinta e seis) meses, de forma a atender a demanda dos atuais serviços
do GDF e a expansão do backbone (CORE) da Rede Metropolitana Corporativa do GDF -
GDF Net, em regime de empreitada por preço global, conforme especificações e condições
estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 11/08/2022 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Praça
do Buriti, Edf. Anexo do Pal. do Buriti, 5º Andar S/506, Praça do Buriti - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/974002-5-00107-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 11/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/08/2022
às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Aquisição de roteadores,
adaptadores óticos, soluções de gerenciamento, serviço de planejamento e serviços de
treinamento..

KARLA REGINA DA SILVA ROCHA
Pregoeira

(SIASGnet - 10/08/2022) 926939-00001-2022NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2022 - UASG 974002

Nº Processo: 00393000005712021. Objeto: Aquisição e instalação de Sistema
de trituração de vidro, novo e em primeiro uso, para atender às necessidades da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal - SEMA, conforme
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante no Anexo
I deste Edital. Em caso de discordância existente entre as especificações do objeto
descritas no Comprasnet e as especificações constantes deste edital, prevalecerão às
últimas. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 11/08/2022 das 08h00 às 12h00 e das 14h00
às 17h59. Endereço: Praça do Buriti, Edf. Anexo do Pal. do Buriti, 5º Andar S/506, Eixo
Monumental Norte - BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/974002-5-
00105-2022. Entrega das Propostas: a partir de 11/08/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/08/2022 às 09h30 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

RITA DE CASSIA GODINHO DE CAMPOS
Pregoeira

(SIASGnet - 09/08/2022) 926939-00001-2022NE000001

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 14/2022

RESULTADO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO - ENVELOPE N°1 CONCORRÊNCIA Nº 14/2022
PROCESSO SEI Nº 80-00074861/2021-79

O Presidente da Comissão de Licitação da Secretaria de Educação do GDF,
instituída pela Ordem de Serviços nº 355, de 27 de dezembro de 2021, em conformidade
com as normas da Lei nº 8.666/1993 e disposições do Edital de Licitação, vem, RETIFICAR,
o resultado de julgamento da habilitação da CONCORRÊNCIA nº 14/2022, cujo objeto prevê
a Obra de construção de CEPI - Centro de Educação para Primeira Infância - TIPO 1, do
programa PROINFÂNCIA/FNDE, com área construída de 1.603,20m², em terreno de
4.523,04m2, localizado na à QN 09 AE 04 - RIACHO FUNDO I - RA XVII-DF.

Publicado no DOU nº 150 do dia 09 de agosto de 2022, seção III pág. 149 do
corrente, ficando habilitadas à próxima fase do certame as licitantes: 1 - White Tratores
Serviços - CNPJ n°04.000.710/0001-72; 2 - Engemag Construtora e Incorporadora LTDA. -
CNPJ nº 04.837.549/0001-96; 3 - Dan Engenharia e Consultoria - CNPJ n° 00.630.999/0001-
52; 4 - C.Q.O Construtora Queiroz Oliveira LTDA - EPP - CNPJ n°06.224.599/0001-23; 5 -
Planarte Engenharia KTDA -EPP - CNPJ n° 33.476.193/0001-00; e 6 - Anglos Construções
LTDA - CNPJ n° 37.068.772/0001-75; 7 - Elshaday Engenharia LTDA - CNPJ
n°03.374.268/0002-62 e 8 - Construtora Costa Júnior LTDA - CNPJ n° 00.904.946/0001-
82.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação informa ainda, que os autos
do Processo encontram-se com vista franqueada aos interessados a partir da data desta
publicação.

Brasília, 10 de agosto de 2022.
RENI FERNANDES
Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022-SSPDF

PROCESSO SEI-00050-00000256/2021-73. TIPO: MENOR PREÇO.
MODO DE DISPUTA: Aberto. OBJETO: Registro de preço para prestação de serviços em
Solução de Videomonitoramento (implantação, ampliação e manutenção), sob demanda,
incluindo o fornecimento de bens e materiais, a instalação, a integração de equipamentos,
componentes, acessórios, instalação e certificação de infraestrutura de fibras ópticas,
documentação lógica da rede óptica e projetos elétricos (diagramas unifilares),
configuração de dispositivos (câmeras, switches e rádios), remanejamento de pontos de
captura, instalação, remoção e remanejamento de postes, integrando os diversos projetos
que compõem o Projeto de Videomonitoramento Urbano do Distrito Federal (PVU). VALOR
ESTIMADO: R$ SIGILOSO. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: em até 45 (quarenta e
cinco dias corridos), a depender da respectiva OS. DO CONTRATO: 12 (doze) meses, a
contar da assinatura. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 12 meses, a contar da publicação.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/08/2022, às 13:00 horas, através do site
https://www.gov.br/compras/pt-br/. UASG 450107.

O Edital também está disponível no site http://www.ssp.df.gov.br/licitacoes/.

Brasília/DF, 10 de agosto de 2022.
AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA

Coordenador de Planejamento, Licitações e Compras Diretas

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 294/2022 - SEE

Objeto: Aquisição de mobiliário (cadeiras e banco longarina), para atender a Secretaria de
Estado da Educação, Cultura e Esportes e suas unidades escolares.

A DIVISÃO DE PREGÃO torna público que fica suspenso o Processo Licitatório
acima mencionado, previamente marcado para o dia 11/08/2022 às 09h15 (horário de
Brasília), publicado no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial da União Seção 3 e nos
sites: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br por ausência de
resposta de esclarecimento do órgão demandante.

Rio Branco-AC, 10 de agosto de 2022.
MARISE MENDONÇA DE SOUZA

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 14/2022 - SEE

Objeto: Contratação de empresa de Engenharia para Execução da obra de Reforma e
Ampliação da Escola Estadual Rural Esperança do Povo, no município de Xapuri.
Fonte de Recursos: 102 e 300.

Edital e Informações: O edital está à disposição nos sites www.ac.gov.br e
www.licitacao.ac.gov.br.

Data da Abertura: 14/09/2022 às 08h, conforme preâmbulo no Edital.

Rio Branco-AC, 10 de agosto de 2022.
RICHARD BRANDÃO MENDES

Presidente da Comissão
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 312/2022 - SEPA

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material permanente (Beneficiadora de
arroz), visando atender a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio - SEPA .
Fonte de Recurso: 100 (Recurso próprio).

Edital e Informações O edital estará à disposição a partir do dia 12/08/2022 nos
sites www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br.

Propostas: Serão recebidas até às 09h15 (horário de Brasília) do dia
24/08/2022, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico:
www.comprasnet.gov.br.

Rio Branco-AC, 10 de agosto de 2022.
CAROLYNE RENATA MAIA DE SANTANA

Pregoeira


