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COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO NACIONAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DA CARREIRA DE GESTÃO,

PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da Carreira de Gestão,
Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia - SindGCT, inscrito no CNPJ sob o
n. 34.057.870/0001-19, neste ato representado por seu presidente, Sr. Roberto Muniz
Barretto de Carvalho, de acordo com as disposições legais e estatutárias e em virtude das
medidas de distanciamento social decorrentes da pandemia Covid-19, recomendadas pela
Organização Mundial da Saúde e especialistas, e com fundamento na Nota Técnica n. 06 da
CONALIS/MPT, CONVOCA todos os seus filiados, para participarem de Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 12/11/2021 - sexta-feira, para debater e deliberar, em
primeira chamada às 15:30 e às 16:00h em segunda chamada com qualquer quórum, por
meio da Plataforma Google Meet, com a participação remota em tempo real dos filiados
pelo link a seguir: https://meet.google.com/gds-eczv-ncg para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: I - Informes e comunicados; II - Prorrogação de mandato da atual Diretoria
e III. Outros assuntos.

Brasília-DF, 3 de novembro de 2021.
ROBERTO MUNIZ BARRETO DE CARVALHO.

Presidente - SindGCT

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL
AVISO DE REABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2021

O Governo do Distrito Federal por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL -
SEAGRI/DF, torna público que, após resposta pela área técnica da impugnação e pedido de
esclarecimentos referente ao item 12.1.2 do Termo de Referência, promove a R EA B E R T U R A
da licitação, do tipo, Menor Preço, na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA, com
previsão para 25/11/2021, 09h30min, horário de Brasília, PROCESSO SEI-GDF nº 00070-
00000738/2021-59, que será realizado de acordo com a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e, subsidiariamente, com Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, não sendo aplicável
a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, observado o art. 191 desta Norma. OBJETO:
Contratação de empresa especializada para elaboração de diagnóstico da situação
ambiental de 97 nascentes situadas na região da Serrinha do Paranoá, na Bacia
Hidrográfica do Paranoá, com indicação das ações necessárias à recuperação ambiental das
referidas nascentes, de acordo com o detalhamento descrito no item 4, do Termo de
Referência, com valor Total estimado de R$ 136.447,25 (cento e trinta e seis mil
quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos). Após decisão será
agendado nova data de abertura com prazo mínimo de 8 (oito) dias úteis para
reapresentação das propostas já inseridas. O AVISO DE SUSPENSÃO poderá ser retirado a
partir da sua publicação no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br. e portal da
SEAGRI/DF, www.agricultura.df.gov.br, "Edital".

NATANAEL FÉLIX DOS SANTOS
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2021 - UASG 974002

Nº Processo: 4017-00025539/20. Objeto: Serviços de outsourcing de impressão na
modalidade franquia de página mais excedente, contemplando o fornecimento de
equipamentos e todos os insumos (exceto o papel), bem como serviços de instalação,
manutenção, assistência técnica especializada com reposição de peças originais, para atender
as necessidades da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal
- DF LEGAL, de acordo com as condições e especificações estabelecidas no Termo de
Referência.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 05/11/2021 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às
17h59. Endereço: Praça do Buriti, Edf. Anexo do Pal. do Buriti, 5º Andar S/506, - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/974002-5-00113-2021. Entrega das Propostas: a partir de
05/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 19/11/2021 às
10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA
Pregoeiro

(SIASGnet - 04/11/2021) 974002-00001-2021NE000002

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2021 - UASG 974002

Nº Processo: 0019600006702020. Objeto: A fim de atender às necessidades da
Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB),a Subsecretaria de Compras Governamentais-
SCG/SPLAN/SEEC, operacionalizará licitação no sistema COMPRASNET, cujo objeto é a
contratação de empresa especializada na área de segurança eletrônica para aquisição e
implantação de sistema de CFTV, novo e em primeiro uso, assessoramento técnico quando da
implantação do sistema e garantia on-site de 12 (doze) meses, conforme Anexo I do Edital..
Total de Itens Licitados: 4. Edital: 05/11/2021 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/974002-5-00116-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 05/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 22/11/2021 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

KARLA REGINA DA SILVA ROCHA
Pregoeira

(SIASGnet - 04/11/2021) 974002-00001-2021NE000002

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2021 - UASG 974002

Nº Processo: 401100000212/2021. Objeto: Registro de Preços para contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e
distribuição de refeições, abrangendo o fornecimento de café da manhã, almoço, lanches,
jantar, ceia noturna, lactário e refeições rápidas, para atender às necessidades da Casa da
Mulher Brasileira, da Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal (SMDF), conforme
especificações e condições estabelecidas no termo de referência Anexo I do edital. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 05/11/2021 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/974002-5-00119-2021. Entrega das Propostas: a partir de
05/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/11/2021 às
09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Qualquer divergência entre as
especificações contidas no CATMAT/CATSERV e o edital, prevalecerão as contidas no edital. A
proposta deverá está de acordo com o item 14.1 do Termo de Referência - Anexo I do
Ed i t a l . .

PATRICIA TAMEIRAO DE MOURA GODINHO
Pregoeira

(SIASGnet - 04/11/2021) 974002-00001-2021NE000002

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
AVISO DE ABERTURA (*)

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 33/2021

Objeto: Registro de Preços para contratação de bens e serviços, necessários ao
desenvolvimento das ações pedagógicas relacionadas à Educação Física e ao Desporto
Escolar no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, de
acordo com as especificações, quantidades e condições constantes no edital e seus anexos.
Total de itens: 94. Valor total estimado: R$ 4.779.858,54 (quatro milhões, setecentos e e
setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos).
Processo 00080- 00011790/2020-12. Cadastro das Propostas: a partir de 27/10/2021.
Abertura das Propostas: 10/11/2021, às 10hs, horário de Brasília. O Edital estará disponível
nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e
https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/.

Brasília, 4 de novembro de 2021.
DIEGO FERNANDEZ GOMES

Pregoeiro

(*) Republicado por ter saido no DOU nº 203, de 27/10/2021, Seção 3, página 250, com
incorreção no original.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021-SSPDF

PROCESSO SEI-00050-00001334/2020-76. TIPO: Menor Preço. MODO DE DISPUTA: Aberto.
OBJETO: Aquisição de equipamentos, materiais e software, tais como: cabos HDMI,
scanners digital, mesas digitalizadora, impressoras multifuncional, projetores, HDs externo,
notebooks, computadores (desktop), gravadores de áudio digital, mesa de corte digital,
teleprompter, cartões de memória, licenças do software adobe creative cloud e adobe
captivate, visando o fortalecimento das ações e as atividades de valorização profissional
relacionadas ao Atendimento Biopsicossocial promovido pela Secretaria de Estado de
Segurança Pública do Distrito Federal para a SSPDF, com recursos provenientes do Fundo
Nacional de Segurança Pública (FNSP), conforme quantidades e especificações constantes
no Termo de Referência. (Retificação do Edital do Pregão Eletrônico n° 05/2021, suspenso
para ajustes no Termo de Referência). VALOR ESTIMADO: R$ 612.326,41 (seiscentos e doze
mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta e um centavos). Do Contrato: 150 (cento e
cinquenta) dias partir da assinatura. DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 18/11/2021 às 10:00 horas
no https://www.gov.br/compras/pt-br/. UASG 450107. Edital também está disponível no
http://www.ssp.df.gov.br/licitacoes/..

Brasília/DF, 4 de novembro de 2021.
AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA

Coordenador de Licitações, Contratos e Convênios

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021-SSPDF

PROCESSO SEI-GDF nº: 00050-00035671/2020-67. TIPO: Menor Preço. Modo de disputa:
Aberto. OBJETO: Aquisição de viaturas adaptadas, tipo furgão, para servirem de Unidades
Itinerantes de Promoção à Saúde, conforme especificações e quantitativos constantes no
Termo de Referência, com recursos provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública
(FNSP), cuja sessão de Abertura de Proposta ocorreu no dia 30/09/2021, às 10h, foi
declarada FRACASSADA no dia 22/10/2021, por Item cancelado no julgamento. Motivo: Por
não conseguir negociação via chat com a 1º e a 3° colocadas e por ser procedente o
recurso contra a 2° colocada.

Brasília/DF, 4 de novembro de 2021.
AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA

Coordenador de Licitações, Contratos e Convênios

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 188/2021 - FUNDHACRE

Objeto: Aquisição de Material Médico-Hospitalar (TUBO ROBERT SHAW E
OUTROS), para atender as demandas da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUN D H AC R E .
Edital e Informações: O edital está à disposição nos sites www.ac.gov.br,
www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br. O prazo foi reaberto e marcado para o
dia 19/11/2021, às 10h15 (Horário de Brasília), quando terá início a disputa de preços no
sistema eletrônico: site www.comprasnet.gov.br, em função de retificação nos itens do
Termo de Referência.

Rio Branco- AC, 4 de Novembro de 2021.
JUANEZ BARROSO FALCÃO

Pregoeiro

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Tomada de Preços nº 001 / 2021. Primeiro Aditivo ao Contrato Nº003/2021 - FUNEMP.
Processo SIGA nº 19.05.0361.0000014/2021-48 - FUNEMP - Diretoria de Administração.
(Termo de Ajuste de Conduta/Precatório nº 0013900-85.2003.5.14.0404/TRT14ª
Região/MPT/FUNEMP). (Prorrogação Excepcional e Acréscimo). Partes: Ministério
Público do Estado do Acre e a empresa Gomes & Silva Construções Ltda. Objeto:
I - Prorrogação excepcional da vigência e do prazo de execução do contrato principal
e, ainda, acréscimo de valor ao termo inicial de contratação de empresa especializada
para a conclusão da construção da Unidade Administrativa do Ministério Público do
Estado do Acre no município de Senador Guiomard/AC, que para sua finalização
necessita dos serviços de esquadrias de vidro, brise da fachada frontal, soleiras de
granito, corrimão da escada, revestimento de granito da escada, soleiras em granito,
piso do estacionamento, plantio de grama, louças e acessórios (exceto vasos
sanitários), pintura de higienização, extintores de incêndio, luminárias de emergência,
calçada de passeio, elevador, e sistemas de micro geração de energia solar fotovoltaica
on-gride.
II - O valor estimado para execução da obra foi de R$ 399.290,38 (trezentos e noventa
e nove mil duzentos e noventa reais e trinta e oito centavos) com LDI (conhecido
BDI).
III - Os valores serão irreajustáveis, conforme regra estabelecida no §1º do art. 2º da
Lei n.º 10.192/2001. Despesa: Programa de Trabalho: 304.636.03.091.2283.4183.0000 -
Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras; Elemento de Despesa: 44 90

51 91 00 - Obras e Instalações - Obras em Andamento - Fonte de Recurso: 200.
Vigência: 19/10/2021 a 19/12/2021. Valor: O presente Termo Aditivo corresponde ao
acréscimo do valor global do Contrato inicial na ordem de 25% (vinte e cinco por
cento) que será de R$ 91.803,02 (noventa e um mil oitocentos e três reais e dois
centavos). Assinatura: 19 de outubro de 2021. Rodrigo Curti, pela Contratante e
Raimundo Nonato Gomes da Silva pela Contratada.


