
2.616,77 (dois mil, seiscentos dezesseis reais e setenta sete centavos); MARLI 
CARDOSO DOS SANTOS, itens 1 a 3; 7 a 10; 12; 16; 18 a 23; 27; 44 a 46; 53 a 57; 59 e 
60; 64 e 65, no valor de R$ 4.196,57 (quatro mil cento e noventa e seis reais e cinquenta e 
sete centavos); e TANIA APARECIDA DIAS DA CRUZ LATARO, item 58, no valor de 
R$ 142,18 (cento e quarenta e dois reais e dezoito centavos); com fundamento no inciso 
V, do Art. 24, da Lei n° 8.666/93, autorizando o empenho da despesa e o respectivo 
pagamento. Ato que ratifiquei nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 
1993, e determinei a sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a 
necessária eficácia. Em 23 de outubro de 2020. Bárbara de Jesus Simões, Diretora 
Presidente da Fundação Hemocentro de Brasília.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA EXECUTIVA
 

RESULTADO PARCIAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020
A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, 
comunica aos interessados que após análise da documentação de habilitação e proposta 
apresentadas pelos participantes do Chamamento Público nº 03/2020, para contratação 
de instituição sem fins lucrativos com a finalidade de promover a realização de 
Processo Seletivo Simplificado para formação de banco visando a contratação 
temporária de Professores Substitutos, na forma da Lei 4.266/2008, verificou-se que o 
INSTITUTO QUADRIX, CNPJ nº 08.412.130/0001-43, sagrou-se vencedora do 
certame por apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração. Os autos ficam 
com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 13 de outubro de 2020
FÁBIO PEREIRA DE SOUSA

Secretário-Executivo

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 63/2019

Processo: 00080-00089587/2020-51 - Partes: SEEDF X G&E SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS LTDA. Objeto: a prorrogação do prazo de vigência do contrato por 
mais 12 (doze) meses, com base no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, 
bem como registrar o acréscimo de 24,797604786809% ao valor do Contrato nº 63/2019, 
que corresponde a R$ 7.818.825,60 (sete milhões, oitocentos e dezoito mil, oitocentos e 
vinte e cinco reais e sessenta centavos), nos termos do inciso I do art. 58 e § 1º do art. 65 
da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e da Justificativa, passando o mesmo a ter o valor de R$ 
39.349.393,44 (trinta e nove milhões, trezentos e quarenta e nove mil, trezentos e noventa 
e três reais e quarenta e quatro centavos). Unidade Orçamentária: 18101. Programa de 
Trabalho: 12.361.6221.2389.0001. Natureza da Despesa: 3.3.90.37. Fonte de Recursos: 
101. Nota de Empenho: nº 2020NE05247, no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de 
reais), emitida em 21/10/2020. Evento: 400091. Modalidade: Estimativo. Valor total do 
termo aditivo: R$ 39.349.393,44 (trinta e nove milhões, trezentos e quarenta e nove mil, 
trezentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos). Vigência: de 26/10/2020 a 
25/10/2021. Assinatura: 22/10/2020. Assinantes: Pela SEEDF: FRANCISCO DAS 
CHAGAS PAIVA DA SILVA. Pela G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA: 
GUILHERME LEITE CASTELLO BRANCO.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 64/2019

Processo: 00080-00089646/2020-91 - Partes: SEEDF X G&E SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS LTDA. Objeto: a) Prorrogar o Contrato nº 64/2019 por mais 12 (doze) 
meses, com base nos incisos II do art. 57 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. b) Registrar o 
acréscimo de 25% ao valor do Contrato nº 64/2019, que corresponde a R$ 9.025.760,67 
(nove milhões, vinte e cinco mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos), 
nos termos do inciso I do art. 58 e § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e da 
Justificativa, passando o Contrato a ter o valor de R$ 45.128.803,35 (quarenta e cinco 
milhões, cento e vinte e oito mil, oitocentos e três reais e trinta e cinco centavos). Unidade 
Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.361.6221.2389.0001. Natureza da 
Despesa: 3.3.90.37. Fonte de Recursos: 101. Nota de Empenho: nº 2020NE05232, no 
valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), emitida em 21/10/2020. Evento: 
400091. Modalidade: Estimativo. Valor total do termo aditivo: R$ 45.128.803,35 
(quarenta e cinco milhões, cento e vinte e oito mil, oitocentos e três reais e trinta e cinco 
centavos). Vigência: de 26/10/2020 a 25/10/2021. Assinatura: 23/10/2020. Assinantes: 
Pela SEEDF: FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA. Pela G&E SERVIÇOS 
TERCEIRIZADOS LTDA: GUILHERME LEITE CASTELLO BRANCO.

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E APOIO 
EDUCACIONAL

 
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2017

Processo: 00080-00153214/2018-27 - Partes: SEEDF X INFRA ENGETH 
INFRA–ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Objeto: a) Prorrogar a vigência 
do Contrato nº 42/2017 por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993. b) Registrar o reajuste de 3,67% (três vírgula sessenta e sete por

cento) ao valor do Contrato, no valor de R$ 181.123,39 (cento e oitenta e um mil cento e 
vinte e três reais e trinta e nove centavos), nos termos do § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
21/06/1993, e das Justificativas, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 
5.116.365,64 (cinco milhões, cento e dezesseis mil trezentos e sessenta e cinco reais e 
sessenta e quatro centavos). O índice de reajuste de 3,67% se aplica aos serviços 
executados a partir de 20 de junho de 2020. c) Incluir o item 11.7 na Cláusula Décima 
Primeira - Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada do Contrato nº 42/2017, 
com a seguinte redação: "11.7. A Contratada fica obrigada ao cumprimento do disposto na 
Lei nº 6.112, de 02/02/2018, alterada pela Lei Distrital nº 6.308, de 13/06/2019, e 
regulamentada pelo Decreto Distrital nº 40.388, de 14/01/2020". Unidade Orçamentária: 
18101. Programas de Trabalho: 12.122.8221.2396.5293, 12.361.8221.2396.5294, 
12.362.8221.2396.5295 e 12.365.8221.2396.5298. Natureza da Despesa: 3.3.90.39. Fontes 
de Recursos: 100 e 103. Notas de Empenho: nº 2020NE05133, no valor de R$ 47.615,97 
(quarenta e sete mil, seiscentos e quinze reais e noventa e sete centavos), nº 
2020NE05134, no valor de R$ 470.835,28 (quatrocentos e setenta mil, oitocentos e trinta 
e cinco reais e vinte e oito centavos), nº 2020NE05135, no valor de R$ 259.244,84 
(duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro 
centavos) e nº 2020NE05136, no valor de R$ 50.478,11 (cinquenta mil, quatrocentos e 
setenta e oito reais e onze centavos), emitidas em 09/10/2020. Evento: 400091. 
Modalidade: Global. Valor total do termo aditivo: R$ 5.116.365,64 (cinco milhões, cento 
e dezesseis mil trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Vigência: 
de 08/11/2020 a 06/11/2021. Assinatura: 23/10/2020. Assinantes: Pela SEEDF: 
ARLÊNIO DE OLIVEIRA MINEU. Pela INFRA ENGETH INFRA–ESTRUTURA, 
CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA: RUYTER KEPLER DE THUIN.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2017
Processo: 00080-00153206/2018-81 - Partes: SEEDF X INFRA ENGETH 
INFRA–ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Objeto: a) Prorrogar a 
vigência do Contrato nº 43/2017 por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II do 
art. 57 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. b) Registrar o reajuste de 3,67% (três vírgula 
sessenta e sete por cento) ao valor do Contrato, no valor de R$ 181.123,39 (cento e 
oitenta e um mil cento e vinte e três reais e trinta e nove centavos), nos termos do § 8º 
do art. 65 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e das Justificativas, passando o Contrato a 
ter o valor total de R$ 5.116.365,64 (cinco milhões, cento e dezesseis mil trezentos e 
sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). O índice de reajuste de 3,67% se 
aplica aos serviços executados a partir de 20 de junho de 2020. c) Incluir o item 11.7 
na Cláusula Décima Primeira - Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada do 
Contrato nº 43/2017, com a seguinte redação: "11.7. A Contratada fica obrigada ao 
cumprimento do disposto na Lei nº 6.112, de 02/02/2018, alterada pela Lei Distrital nº 
6.308, de 13/06/2019, e regulamentada pelo Decreto Distrital nº 40.388, de 
14/01/2020". Unidade Orçamentária: 18101. Programas de Trabalho: 
12.122.8221.2396.5293, 12.361.8221.2396.5294, 12.362.8221.2396.5295 e 
12.365.8221.2396.5298. Natureza da Despesa: 3.3.90.39. Fontes de Recursos: 100 e 
103. Notas de Empenho: nº 2020NE05063, no valor de R$ 67.723,64 (sessenta e sete 
mil setecentos e vinte e três reais e sessenta e quatro centavos), nº 2020NE05064, no 
valor de R$ 567.521,37 (quinhentos e sessenta e sete mil quinhentos e vinte e um reais 
e trinta e sete centavos), nº 2020NE05065, no valor de R$ 134.238,76 (cento e trinta e 
quatro mil duzentos e trinta e oito reais e setenta e seis centavos) e nº 2020NE05066, 
no valor de R$ 58.690,43 (cinquenta e oito mil seiscentos e noventa reais e quarenta e 
três centavos), emitidas em 06/10/2020. Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor 
total do termo aditivo: R$ 5.116.365,64 (cinco milhões, cento e dezesseis mil trezentos 
e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Vigência: de 08/11/2020 a 
06/11/2021. Assinatura: 23/10/2020. Assinantes: Pela SEEDF: ARLÊNIO DE 
OLIVEIRA MINEU. Pela INFRA ENGETH INFRA–ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO 
E COMÉRCIO LTDA: RUYTER KEPLER DE THUIN.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2017
Processo: 00080-00153216/2018-16 - Partes: SEEDF X INFRA ENGETH 
INFRA–ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Objeto: a) Prorrogar a 
vigência do Contrato nº 44/2017 por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II do art. 
57 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. b) Registrar o reajuste de 3,67% (três vírgula sessenta e 
sete por cento) ao valor do Contrato, no valor de R$ 181.123,39 (cento e oitenta e um mil 
cento e vinte e três reais e trinta e nove centavos), nos termos do § 8º do art. 65 da Lei nº 
8.666, de 21/06/1993, e das Justificativas, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 
5.116.365,64 (cinco milhões, cento e dezesseis mil trezentos e sessenta e cinco reais e 
sessenta e quatro centavos). O índice de reajuste de 3,67% se aplica aos serviços 
executados a partir de 20 de junho de 2020. c) Incluir o item 11.7 na Cláusula Décima 
Primeira - Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada do Contrato nº 44/2017, 
com a seguinte redação: "11.7. A Contratada fica obrigada ao cumprimento do disposto na 
Lei nº 6.112, de 02/02/2018, alterada pela Lei Distrital nº 6.308, de 13/06/2019, e 
regulamentada pelo Decreto Distrital nº 40.388, de 14/01/2020". Unidade Orçamentária: 
18101. Programas de Trabalho: 12.122.8221.2396.5293, 12.361.8221.2396.5294, 
12.362.8221.2396.5295, 12.365.8221.2396.5298 e 12.367.8221.2396.5300. Natureza da 
Despesa: 3.3.90.39. Fontes de Recursos: 100 e 103. Notas de Empenho: nº 2020NE05137, 
no valor de R$ 83.753,05 (oitenta e três mil setecentos e cinquenta e três reais e cinco 
centavos), nº 2020NE05138, no valor de R$ 436.888,65 (quatrocentos e trinta e seis mil 
oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), nº 2020NE05139, no valor de 
R$ 178.561,81 (cento e setenta e oito mil quinhentos e sessenta e um reais e oitenta e um 
centavos), nº 2020NE05140, no valor de R$ 53.073,28 (cinquenta e três mil setenta e três 
reais e vinte e oito centavos) e nº 2020NE05141, no valor de R$ 75.897,41 (setenta e
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