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às 10 horas do dia 30/07/2010, para a contratação de Empresa para a construção de Galpão nas vias
internas da Usina Hidrelétrica de Queimado. O edital poderá ser retirado no endereço acima.
Demais informações no horário comercial das 08 às 12:30 horas e das 14 às 17:30 horas, pelos
telefones (61) 3325-2230 e (61) 3325-2991. Brasília-DF, 09 de julho de 2010.
LIVERTINO CARNEIRO NETO
Presidente
CONSÓRCIO CEMIG-CEB
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2010.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO CONSÓRCIO CEMIG-CEB,
situado no SRTVS Q. 701, Ed. Centro Multi-Empresarial, Bloco O, salas 853/855, em Brasília/DF,
torna público que receberá invólucro contendo “Proposta” relativa a Tomada de Preços nº 06/2010
até às 10:00 horas do dia 30/07/2010, para a contratação de Empresa para a construção de Galpão
nas vias internas da Usina Hidrelétrica de Queimado. O edital poderá ser retirado no endereço
acima. Demais informações no horário comercial das 08:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:30
horas, pelos telefones (61) 3325-2230 e (61) 3325-2991. Brasília-DF, 09 de julho de 2010.
LIVERTINO CARNEIRO NETO
Presidente

COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
Torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal
- Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença Prévia referente à implantação da Usina de Biodiesel:
Projeto Biguá-Projeto Biofrito, localizada na área da ETE Brasília Norte, em Brasília, RA-I do
Distrito Federal. Processo 391.001.545/2009. Fernando Rodrigues Ferreira Leite, presidente.
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº 7996. ASS: 08/07/2010. Processo: 092.003127/2010. Partes: CAESB X DF TRATORES E PEÇAS LTDA EPP. Tendo em vista a Homologação e a Adjudicação do CV nº 002/2010CAESB. Objeto: Fornecimento de peças e acessórios originais/genuínos para retroescavadeira da
marca FIAT-HITACHI. Fontes de recurso: Os recursos financeiros são próprios da CAESB, Código
11.101.000.000-3. Classificação: As despesas correrão à conta da Atividade/Subtítulo
17.122.0100.8517/6977, Código 12.903.908.200-5. Valor: As partes fixam o valor deste contrato
em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Prazo: O prazo para entrega dos materiais é de 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias consecutivos, contados a partir da data da emissão da primeira ordem de
entrega, que será expedida após a publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial do Distrito
Federal (Decisão nº 12.358/95 do TCDF). Vigência: O prazo de vigência do contrato é de 425
(quatrocentos e vinte e cinco) dias consecutivos, contado a partir da publicação do extrato do ajuste
no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme art. 61 da Lei 8.666/93 e Decisão nº 6.057/97 do
TCDF. Assinantes: Pela CAESB: Márcio Campos Luttembarck – Diretor de Gestão. Pela DF TRATORES E PEÇAS LTDA EPP: Robinson Meira de Almeida Barreto.
EXTRATO DE ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7813. ASS: 01/07/2010. Processo: 092.008067/2008. Partes:
CAESB X WF AMBIENTAL E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. Objeto: alterando as
Cláusulas Terceira (Preço/Valor) e Quarta (Prazo de Entrega/Vigência). Fica acrescida ao valor do
Contrato a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), passando o valor total de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Os prazos de execução e de
vigência do mencionado contrato ficam prorrogados por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Assinantes: Pela CAESB: Márcio Campos Luttembarck – Diretor de Gestão. Pela WF AMBIENTAL
E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA: Maria Gilda Dias.
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 7837. ASS: 07/07/2010. Processo: 092.008088/2008. Partes:
CAESB X HIDRODINÂMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA. Objeto: alterando as Cláusulas Terceira (Preço/Valor), Quarta (Prazo de Execução/Vigência) e Sexta (Garantia). Fica acrescida ao valor
do Contrato a quantia de R$ 308.000,00 (trezentos e oito mil reais), passando o total contratual de
R$ 308.000,00 (trezentos e oito mil reais), para R$ 616.000,00 (seiscentos e dezesseis mil reais). Os
prazos de execução e de vigência do mencionado contrato ficam prorrogados por mais 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias. A CONTRATADA deverá recolher junto à Tesouraria da CAESB, caução
correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor ora aditado. Assinantes: Pela CAESB: Márcio
Campos Luttembarck – Diretor de Gestão. Pela HIDRODINÂMICA COMERCIAL TÉCNICA LTDA:
Tiago Estevão Borges Machado.
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 7341. ASS: 08/07/2010. Processo: 092.000952/2007. Partes:
CAESB X RETÍFICA E TORNEADORA MINEIRA LTDA. Objeto: alterando as Cláusulas Terceira
(Preço/Valor), Quarta (Prazo de Execução/Vigência) e Sexta (Garantia). Fica acrescida ao valor do
Contrato a quantia de R$ 57.600,00 (cinqüenta e sete mil e seiscentos reais), passando o total
contratual de R$ 172.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais), para R$ 230.400,00
(duzentos e trinta mil e quatrocentos reais). Os prazos de execução e de vigência do mencionado
contrato ficam prorrogados por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. A CONTRATADA
deverá recolher junto à Tesouraria da CAESB, caução correspondente a 5% (cinco por cento) sobre
o valor ora aditado. Assinantes: Pela CAESB: Márcio Campos Luttembarck – Diretor de Gestão. Pela
RETÍFICA E TORNEADORA MINEIRA LTDA: Patrícia Cristina de Faria Martins Freitas.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2010.
Processo: 092.0010093/2009. Pregão Eletrônico nº 23/2010 - CAESB. Objeto: Registro de preços
para fabricação, fornecimento e montagem de mobiliários padronizados (estações de trabalho, divisórias autoportantes, mesas, gaveteiros e armários). Assinatura da Ata: 08/07/2010. Vigência: 12
meses contados a partir da publicação no DODF. Empresa Adjudicatária: MARELLI MÓVEIS PARA
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ESCRITÓRIO LTDA. Valor: R$ 644.000,00 (seiscentos e quarenta e quatro mil reais), para os itens
do objeto descrito no Anexo 1 do Edital.
MÁRCIO CAMPOS LUTTEMBARCK
Diretor de Gestão
EXTRATO DO TERMO DE QUITAÇÃO
Termo de Quitação do CT nº 6956. Processo: 092.006662/2005. Partes: CAESB X DILETTO
ALIMENTOS LTDA-EPP. ASSINATURA: 07/07/2010. Assinantes: Pela CAESB: Fábio Albernaz
Ferreira – Superintendente de Suporte Administrativo. Pela DILETTO ALIMENTOS LTDA-EPP:
Eduardo Torminn de Rezende Borges.

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 21/2007-SEPLAG
Processo: 410.002.068/2007. Partes: SEPLAG x ECS – COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PERIÓDICOS LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto: a) Alterar o pólo contratante no
Contrato originário para: “O Distrito Federal, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO”; e b) Prorrogar o prazo de vigência do contrato
por mais 12 (doze) meses, de 02/07/2010 a 01/07/2011, com base no inciso II, do artigo 57, da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Prazo de vigência: O presente Termo Aditivo entra em vigência a
partir de 02 de julho de 2010. Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato
a que se refere o presente Termo Aditivo. Assinatura: 30/06/2010. Signatários: José Itamar Feitosa,
na qualidade de Secretário de Estado da SEPLAG e Edimar Cardoso Silveira, na qualidade de Representante Legal da empresa.
EDITAL Nº 2 – SEPLAG/DETRAN-DF, DE 7 DE JULHO DE 2010
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE
VAGAS DO CARGO DE ASSISTENTE DE TRÂNSITO
LOCAIS DE PROVAS
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, torna público o horário e o local de provas do concurso
público para o cargo de Assistente de Trânsito da Carreira Atividades de Trânsito do Quadro de
Pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF, conforme segue.
1 - FICAM CONVOCADOS todos os candidatos inscritos no presente concurso público para a
realização das provas objetivas e discursivas que serão aplicadas no dia 1º de agosto de 2010.
1.1. Os portões serão abertos às 13 (treze) horas e fechados às 14 (quatorze) horas.
1.2. A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo destinado ao preenchimento do
cartão de respostas da prova objetiva e do caderno definitivo da prova discursiva.
1.3. LOCAL DAS PROVAS: Brasília: Centro Universitário de Brasília - UniCEUB, QUADRA
SEPN 707/907, (Entrada pela Avenida W5), ASA NORTE.
2. O candidato deverá acessar o endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br e retirar o seu
Comprovante de Inscrição com a indicação do seu local de prova.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de
tinta azul ou preta, de comprovante de inscrição e de documento de identidade original.
4. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de aplicação das provas, documento
de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado documento que
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião
em que será submetido à identificação especial, que compreenderá coleta de dados, de assinaturas e
de impressão digital em formulário próprio.
5. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação
apresente dúvidas relativas à fisionomia e (ou) à assinatura do portador.
6. Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, em data e (ou) em horários diferentes
dos predeterminados em edital ou em comunicado.
7. O gabarito oficial preliminar da prova objetiva será divulgado na Internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, no primeiro dia útil seguinte ao da aplicação da prova objetiva.
8. O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva
disporá de 3 (três) dias úteis para fazê-lo. O período para apresentação de recursos será contado a
partir do dia subseqüente ao da divulgação do gabarito ou resultado oficial preliminar da fase,
conforme o modelo correspondente de formulário, que será disponibilizado no momento de divulgação do gabarito ou resultado oficial preliminar da fase.
9. O recurso poderá ser encaminhado, por via SEDEX, ou ser entregue pessoalmente ou por procurador, mediante procuração do interessado, com reconhecimento de firma, no horário das 9 (nove)
horas às 17 (dezessete) horas, ininterrupto, na Central de Atendimento ao Candidato do Instituto
Quadrix, localizada na SCLN 113, Bloco C, Salas 105 e 110, Asa Norte, CEP 70.763-530 – Brasília-DF.
10. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos adicionais.
11. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este concurso público no Diário Oficial do Distrito Federal e na Internet,
no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br.
JOSÉ ITAMAR FEITOSA

SUBSECRETARIA DE SUPRIMENTOS
CENTRAL DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 514/2010
OBJETO: Aquisição de material, instrumental e utensílio médico hospitalar (anuscópio, cone
vaginal, liga clipe, máscara laríngea descartável, pêra de borracha, pinça de biópsia, pinça,

