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SEÇÃO III

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2019

Processo: 001-000984/2017. Objeto: prestação de serviços de apoio administrativo, por meio de
recepcionistas, para a CLDF, conforme Termo de Referência, Anexo I do Edital. Valor estimado: R$
553.232,16. Data/hora da Sessão Pública: 26/02/2019, às 10:00. Local: Internet, no endereço
www.comprasnet.gov.br. Tipo: menor preço global. O edital encontra-se nos endereços:
www.comprasnet.gov.br (UASG 974004) e www.cl.df.gov.br, no link transparência. Maiores informações
(61) 3348-8650. Brasília-DF, 12/02/2019. Daniel Luchine Ishihara - Pregoeiro.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS
E SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO
Processo: 001-000513/2019 Contrato nº 001/2019, firmado entre o Fundo de Assistência à Saúde dos
Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal - FASCAL e o HOSPITAL
SANTA MARTA LTDA. Vigência: a contar do dia 04 de fevereiro de 2019, observada a publicação no
Diário Oficial do Distrito Federal- DODF. Objeto: prestação de serviços hospitalares. Recursos: Fonte
(100); Elemento de Despesa (3390-39). Nota de Empenho nº 2019NE00003; Valor da Nota de Empenho:
R$ 100,00 (cem reais). Datada de 12/02/2019; Legislação: Lei 8.666/93 e alterações; Vigência: 60
(sessenta) meses; Partes: pelo FASCAL, Sra. Vanessa Ribeiro de Mattos Barbosa Malafaia; e pela
Credenciada, Sr. Sebastião Maluf e Sr. Manuel Ronaldo de Oliveira Simeão.

CASA CIVIL

SECRETARIA ADJUNTA DAS CIDADES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2019 - SACID/SUMAC

PRÉ-CARNAVAL 2019
1. PREÂMBULO
O Distrito Federal, por intermédio da Secretaria Adjunta das Cidades e da Subsecretaria de Mobiliário
Urbano e Apoio às Cidades, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 39.610 de 01
de janeiro de 2019, com fundamento no Artigo 48 de Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei nº 1.217,
de 08 de outubro de 1996, na Decisão nº 131/2003 do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, no
Decreto nº 17.079, de 28 de dezembro de 1995 e na Lei nº 6.190 de 20 de julho de 2018, torna pública
a realização de convocação para cadastramento de vendedores ambulantes e posterior sorteio para
trabalharem nos eventos Pré-Carnavalescos, a serem realizados no período de 16 a 24 de fevereiro de 2019,
nos horários, locais e na forma e condições estabelecidas neste edital.
2. DO OBJETO
2.1. O presente edital tem por objeto convocar todos os interessados em exercer a atividade de vendedor
ambulante a serem realizadas nos eventos Pré-Carnavalescos 2019 do Distrito Federal, a comparecerem no
atendimento da Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades da Secretaria Adjunta das Cidades,
localizada no Estádio Mané Garrincha, Portão 05, nos dias 14 e 15 de fevereiro, das 9:00 às 17:00, para
atualização cadastral, preenchimento de requerimento e entrega de documentos, com o intuito de
participação no sorteio das vagas a serem autorizadas para os eventos relacionados no Anexo I.
2.2. No Pré-Carnaval do Distrito Federal, serão disponibilizados o total 500 (quinhentos) Termo de
Autorização de Uso (Anexo III) para o comércio ambulante, nas modalidades de AMBULANTE FIXO
(BARRACAS) e CAIXEIRO FIXO, sendo 250 (duzentas e cinquenta) autorizações para as categorias de
caixeiro fixo e 250 (duzentas e cinquenta) para categoria de Ambulantes Fixos (Barracas), incluindo todos
os eventos indicados para as datas e locais, conforme anexo I.
2.3. Na ocorrência de um número maior de interessados em relação ao número de vagas disponíveis, será
realizado um sorteio para definição dos contemplados com o Termo de Autorização de Uso.
2.4. As ações previstas neste Edital não implicam em qualquer ônus financeiro para o Distrito Federal.
2.5. A descrição detalhada sobre a convocação, realização do sorteio e forma de exercício da atividade de
vendedor ambulante nos eventos citados no Anexo I, está discriminada neste Edital e seus Anexos, os
quais deverão ser minuciosamente observados pelos interessados.
3. DOS PRAZOS
Os prazos para a realização do objeto deste edital serão executados, conforme cronograma abaixo:

. CRONOGRAMA

. 14/02/2019 RECEPÇÃO DE REQUERIMENTOS E ANÁLISE DOS DOCUMENTOS

. 15/02/2019 SORTEIO DOS INTERESSADOS

. 15/02/2019 ENTREGA DAS AUTORIZAÇÕES

4. DA DOCUMENTAÇÃO

. D O C U M E N TO S

. 1. DUAS FOTOS 3 X 4 - ATUAL

. 2. CARTEIRA DE IDENTIDADE - CIRG

. 3. CADASTRO DE PESSOA FÍSICA - CPF

. 4. CERTIFICADO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

. 5. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUAL EM NOME DO REQUERENTE OU DECLARAÇÃO
DO PRÓPRIO REQUERENTE

Os interessados deverão preencher o Requerimento constante no Anexo II deste Edital e apresentar os
seguintes documentos:
5. DOS PROCEDIMENTOS
5.1. O Termo de Autorização de Uso é o definido no ANEXO III deste edital, e será expedido pela
Secretaria Adjunta das Cidades, representada pela Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às
Cidades.
5.2. O sorteio das vagas de que trata este edital será realizado pela Subsecretaria de Mobiliário Urbano e
Apoio às Cidades, da Secretaria Adjunta das Cidades, no Estádio Mané Garrincha, Portão 05, às 10:00
horas da manhã, do dia 15/02/2019.

§ 1º No momento de realização do sorteio, o interessado deverá estar presente, portando documento de
identidade, no dia, horário e locais indicados no caput deste artigo, sob pena de exclusão do seu
requerimento.
§ 2º Na ausência do interessado de que trata o parágrafo anterior, será dada continuidade ao sorteio para
preenchimento da vaga.
§3º O sorteio será realizado na presença dos representantes de Sindicato ou Associações, elaborando-se ata
sobre o procedimento realizado. Na ausência dos representantes, serão escolhidos 03 (três) ambulantes para
acompanhar o sorteio.
5.3. O interessado que não apresentar todos os documentos indicados neste edital não poderá participar do
sorteio.
5.4. Será cobrado preço público nos seguintes valores:
a) R$ 0,67(sessenta e sete centavos) por m² pela utilização de área pública, por dia de evento, nos termos
do decreto nº 17.079/1995 e da ordem de serviço nº 08, de 02 de janeiro de 2018, da Administração
Regional do Plano Piloto.
§ 1º Os vendedores ambulantes autorizados a trabalhar nos eventos de que trata este edital somente
poderão comercializar seguindo local e horário dos blocos de Pré-Carnaval 2019.
§ 2º Os vendedores ambulantes que comercializarem bebidas alcóolicas deverão afixar mensagem em local
visível identificando a proibição da venda dessas bebidas para menores de 18 anos.
§ 3º É vedada a circulação de caixeiros no interior dos blocos carnavalescos.
§ 4º A autorização dos ambulantes só terá validade durante os dias e horários de funcionamento dos blocos
de Pré-Carnaval.
§ 5º O Termo de Autorização de Uso só será válido com a apresentação da comprovação do pagamento
da Taxa de Ocupação de Área Pública, referente aos dias supracitados no item I.
6. Os casos omissos neste edital e seus anexos serão resolvidos na Subsecretaria de Mobiliário Urbano e
Apoio às Cidades.
Os anexos I, II e III estarão disponíveis no sítio eletrônico da Casa Civil do Distrito Federal.

GUSTAVO DE ALMEIDA AIRES

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2018

Processo: 138.000.032/2018; Partes: Administração Regional de Ceilândia - RA IX, e a CEB
DISTRIBUIÇÃO; Objeto: regular as principais condições da prestação e utilização do serviço público de
energia elétrica entre a distribuidora e o consumidor, de acordo com as condições gerais de fornecimento
de energia elétrica e demais regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
segundo a estrutura da tarifa de Baixa Tensão, o fornecimento de energia elétrica ao CONTRATANTE
(Administração Regional de Ceilândia - RA IX), pela CONTRATADA (CEB DISTRIBUIÇÃO), necessária
ao funcionamento de sua (s) instalação (ões) localizada (s) em diversos pontos da Regional de
Ceilândia/DF, sob sua responsabilidade; Valor do Contrato: R$ 246.000,00 ( Duzentos e quarenta e seis mil
reais); correrá à conta do Programa de Trabalho: 04.122.6001.8517.9794 - Manutenção dos Serviços
Administrativos Gerais - Administração Regional de Ceilândia; Fonte: 100 e 120; Natureza de Despesa:
33.90.39; conforme Nota de Empenho de Despesa: 2019NE00021, Emitida em 06/02/2019; Modalidade:
Estimativo; Fundamentação Legal: Artigo 57, inc.II, da Lei nº 8.666/93; Vigência: 12(doze)meses,
Vigência: a partir de 22/02/2019; Signatários: pela Administração Regional de Ceilândia - RA IX:
Fernando Batista Fernandes, na qualidade de Administrador Regional; Pela CEB - DISTRIBUIÇÃO S/A,
Selma Batista do Rêgo Leal, Gerente de Grandes Clientes na qualidade de representante.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 138.000.032/2018; Interessado: Administração Regional de Ceilândia; Assunto: Publicação da
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. "RATIFICO a contratação por
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, CNPJ 07.522.669/0001-92, para o
fornecimento de energia elétrica, de forma continuada para atender o Edifício Sede da Administração
Regional de Ceilândia e os seus demais imóveis PRÓPRIOS, ao valor estimado para o exercício financeiro
de 2019 de R$ 246.000,00 (duzentos e quarenta e seis mil reais), nos termos do artigo 25, inciso II, da Lei
nº 8.666/93 c/c o Parecer Normativo n° 186/2012 - PROCAD/PGDF, consubstanciado nas justificativas
constantes do projeto básico, acatando o parecer favorável da Assessoria Técnica desta Administração
Regional de Ceilândia e anuência do Administrador Regional de Ceilândia". Fernando Batista Fernandes,
Administrador Regional de Ceilândia.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR
DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2019
O Distrito Federal, por intermédio da Administração Regional do Setor Complementar de Indústria e
Abastecimento - SCIA/ESTRUTURAL , da Casa Civil do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Decreto nº 37.625 de 15 de setembro de 2016, com fundamento na Lei nº 1.217, de
08 de outubro de 1996, no Decreto nº 17.079, de 28 de dezembro de 1995, Torna Público a convocação
para cadastramento de vendedores ambulantes e posterior sorteio para trabalharem no Evento
Comemorativo ao 15º Aniversário da Cidade Estrutural" a ser realizado nas datas, horários e na forma e
condições estabelecidas neste edital.
O presente Edital tem por objeto convocar todos os interessados em exercer a atividade de vendedor do
comércio ambulante durante a realização do referido Evento que ocorrerá no dia 23 de fevereiro de 2019
no horário de 08:00hs as 23:00hs na Praça Central, Área Especial n. 5 - Estrutural / DF. Os interessados
em participar do sorteio das vagas disponíveis, deverão procurar a Gerencia de Cultura, Esporte e Lazer
localizada no Edifício Sede da Administração Regional no horário de 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs
às 18:00hs para o preenchimento do Requerimento.
2.1. Serão disponibilizadas um total 20 (vinte) autorizações para o comércio de ambulantes/barracas
conforme Croqui desenvolvido pela RA e em conformidade com os padrões de atividade comercial a
citar:

. Tipo de
Barraca

Quantidade Atividade
Comercial

Tipo de
Barraca

Quantidade Atividade Comercial

. 01 04 Bebidas 02 02 Cachorro Quente

. 03 02 Caldos 04 02 Churrasquinhos

. 05 02 Jantinhas 06 02 Comidas Típicas

. 07 02 Caldos de Cana e
Pasteis

08 02 Tapiocas e Bolos

. 09 02 Outros

2.2. As ações previstas neste Edital não implicam em qualquer ônus financeiro para o Distrito Federal,
inclusive despesas referentes a água, energia ou quaisquer outras.


