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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: artigo 25, “Caput” da Lei 8.666/93 e alterações. Justificativa: Por 
inviabilidade de competição. Autorização da despesa: pela Ordenadora de Despesa, 
Vanessa Ribeiro de Mattos Barbosa Malafaia. Ratificação: Conselho de Administração do 
CLDF SAÚDE, representado pelo seu Presidente, conforme delegação de competência – 
Ata da 9ª Reunião Ordinária do Biênio 2019/2020 publicada no Diário da Câmara 
Legislativa do Distrito Federal nº 075, em 02 de abril de 2020. Processo SEI n.º 00001-
00020838/2020-43. Contratada: CLÍNICA ODONTOLÓGICA MYRIAN MACHADO 
S/S LTDA., CNPJ 07.617.066/0001-74. Objeto: prestação de serviços odontológicos, 
conforme parecer da Perícia Médica do CLDF SAÚDE, nº SEI 0184166. Ratifico, nos 
termos do artigo 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação de 
que trata o referido processo, com fulcro no “Caput” do artigo 25 da Lei 8.666/93 e suas 
alterações, tendo em vista as justificativas constantes dos respectivos autos do processo. 
Publique-se para as providências complementares. Brasília, 28 de agosto de 2020. Rafaela 
Queiroga Gadelha de Abrantes. Presidente do Conselho de Administração

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

SECRETARIA EXECUTIVA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO

 
RATIFICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico, nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/1993, para assegurar a eficácia 
legal da contratação direta por dispensa de licitação, com fundamento no inciso II, do art. 
24 da Lei 8.666/93, a contratação de pessoa jurídica para aquisição de duas máquinas de 
Scanners a serem utilizados no Núcleo de atendimento, protocolo e arquivo conforme 
demanda e necessidade desta RA-I e justificativa constante do Processo: 0141-
00001639/2020-41. Publique-se. Ilka Teodoro. ILKA TEODORO, na qualidade de 
Administradora.

RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei Federal nº 8.666/1993, para assegurar a 
eficácia legal da contratação direta, por dispensa de licitação, com fundamento no 
inciso VIII, do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, da empresa Companhia 
Energéca de Brasília S. A – CEB Holding, com vistas a execução de melhorias na 
iluminação pública na região da Escola Parque 210/211 - Asa Norte - Plano Piloto, 
conforme justificativa constante no processo em referência. Publique-se. Ilka 
Teodoro - Administradora Regional do Plano Piloto.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE 
ENERGIA ELÉTRICA PARA CONSUMIDORES TITULARES DE UNIDADES 

CONSUMIDORAS DO GRUPO B POR TEMPO DETERMINADO.
Fundamento legal: art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de serviço de 
fornecimento de serviço de energia elétrica provisória para área noEstacionamento da 
Quadra 04 do Setor Comercial Sul para realização do Projeto Cidade da Segurança. 
Data da assinatura: 25/08/2020. Prazo de vigência: 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da instalação. Signatários: Pela Administração Regional do Plano Piloto: Ilka Teodoro, 
na qualidade de Administradora Regional do Plano Piloto, e pela Companhia 
Energética de Brasília-CEB-D , na qualidade de gerente de grandes clientes: Selma 
Batista do Rêgo Leal.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00151
Processo: 00141-00001639/2020-41. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da 
Administração Regional do Plano Piloto e Macrosolution comércio, importação e serviços 
LTDA, CNPJ: 05003219000168. OBJETO: aquisição de 2 (duas) impressoras para 
digitalização de processos e documentos existentes no Núcleo de Protocolo, Arquivo e 
Atendimento, conforme Termo de Referência SEI nº 44859733. VALOR TOTAL: R$ 
4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais). Data do Empenho: 25/08/2020. Pela RA-I: 
ILKA TEODORO, na qualidade de Administradora.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
NOTAS DE EMPENHO Nº 2020NE00189 (46073138) e 2020NE00190 (46073520)

A Administradora Regional do Gama autoriza a realização da despesa por dispensa de 
licitação, com fundamentação legal no art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, processo nº 
00131-00002050/2020-05, cujo objeto é a prestação de forma continuada, da 
disponibilização de mão de obra de até 24 (vinte e quatro) sentenciados, classificados em 
níveis I, II e III, em conformidade com Termo de Referência 1 (45243348) e com o

Sistema Penitenciário do Distrito Federal, em regime semiaberto ou aberto, pela Fundação 
de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal, para a prestação de serviços 
relacionados às atividades de manutenção das áreas urbanizadas do Gama, pela contratada 
Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP/DF doravante 
denominada CONTRATADA, CNPJ nº 03.495.108/0001-90, conforme especificado no 
Contrato n° 041652 - RAII 2020 - 2021 (46130727) sob as Notas de Empenho 
2020NE00189 (46073138), sob a Fonte 100, no valor de R$: 97.000,00 (noventa e sete 
mil reais) e a Nota de Empenho 2020NE00190 (46073520) sob a Fonte 120, no valor de 
R$: 86.462,00 (oitenta e seis mil quatrocentos e sessenta e dois reais), emitidas em 
27/08/2020, Modalidade: estimativo, Unidade Orçamentária: 09104, Programa de 
Trabalho: 06.421.6217.2426.0033, Natureza da Despesa: 339139, Evento: 4000091, 
conforme consta nos autos do processo. RATIFICO o ato, nos termos do art. 26, da Lei nº 
8.666/93 e determino a publicação no DODF, para que se adquira a necessária eficácia. 
JOSEANE ARAÚJO FEITOSA MONTEIRO, Administradora Regional.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 041652 - RA-II 
(46130727), NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 05/2002

Processo:00131-00002050/2020-05; Das Partes: DF/RAII, CNPJ 33.524.869/0001-94 e a 
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL 
– FUNAP/DF, CNPJ 03.495.108/0001-90. Fundamento Legal/Procedimento: O presente 
Contrato nº 041652 (46130727) em cumprimento as exposições do Termo de Referência 1 
(45243348), da justificativa de Dispensa de Licitação com fulcro nas disposições contidas 
no inciso XIII, do art. 24 c/c art. 26, ambos da Lei nº 8.666/93, do Parecer Técnico n.º 
122/2020 - RA-II/GAB/ASTEC (45456487), do Parecer Normativo nº 312/2013-
PROCAD/PGDF, da Nota Técnica 95 (45838134), e demais disposições legais vigentes. 
Do Objeto: O Contrato tem como objeto disponibilização de mão de obra de até 24 (vinte 
e quatro) sentenciados, classificados em níveis I, II e III, em conformidade com Termo de 
Referência 1 (45243348) e com o Sistema Penitenciário do Distrito Federal, em regime 
semiaberto ou aberto, pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal, 
para a prestação de serviços relacionados às atividades de manutenção das áreas 
urbanizadas do Gama como: tapa-buracos, construção de quebra-molas, limpeza de área 
externa da sede, auxílio em construção de obras, serviços de a jardinagens, colocação de 
meio-fio, limpeza de boca de lobo, auxílio geral a gerência de obras, obedecida a 
qualificação e aptidão de cada sentenciado, consoante especifica o Termo de Referência 1 
(45243348) que passa a integrar o presente termo. Do valor: O valor total do contrato é de 
R$ 550.386,00 (quinhentos e cinquenta mil trezentos e oitenta e seis reais) para a 
contratação de até 24 (vinte e quatro) sentenciados, classificados em níveis I, II e III, 
devendo a importância de R$ 183.462,00 (cento e oitenta e três mil quatrocentos e 
sessenta e dois reais) a ser atendida a conta de dotações orçamentárias consignadas no 
orçamento corrente para o pagamento das despesas referente aos meses de setembro a 
dezembro e o valor remanescente de R$ 366.924,00 (trezentos e sessenta e seis mil 
novecentos e vinte e quatro reais), será à conta da proposta orçamentária de 2.021 
procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei 
Orçamentária Anua. Da Dotação Orçamentária: sob as Notas de Empenho 2020NE00189 
(46073138), sob a Fonte 100, no valor de R$: 97.000,00 (noventa e sete mil reais) e a 
Nota de Empenho 2020NE00190 (46073520) sob a Fonte 120, no valor de R$: 86.462,00 
(oitenta e seis mil quatrocentos e sessenta e dois reais), emitidas em 27/08/2020, 
Modalidade: estimativo, Unidade Orçamentária: 09104, Programa de Trabalho: 
06.421.6217.2426.0033, Natureza da Despesa: 339139, Evento: 4000091. Da Vigência: O 
prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, 
podendo ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, mediante termo 
aditivo, limitada a 60 (sessenta) meses, após verificação da real necessidade e vantagem 
para a administração na continuidade do contrato, na forma do inciso II do art. 57 da Lei 
8.666/93. Signatários: Pelo DF/RA II, JOSEANE ARAUJO FEITOSA MONTEIRO, na 
qualidade de Administradora Regional do Gama e pela contratada: DEUSELITA 
PEREIRA MARTINS, na qualidade de Diretora Executiva.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2020, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 08/2002
Processo: 0138-00001998/2020-48; Das Partes: Administração Regional de Ceilândia - RA 
IX e a empresa Fino Sabor Indústria e Comércio LTDA. Do Objeto: O Contrato tem por 
objeto a aquisição de material de consumo de gênero alimentícios, contemplando 821 
(oitocentos e vinte e um) pacotes de 500 gramas de café torrado e moído, consoante 
especifica o Edital de Pregão Eletrônico n° 014/2020 - SCG/SEEC e a Proposta da empresa. 
Do Valor: O valor total do Contrato é de R$ 4.326,67 (Quatro mil e trezentos e vinte e seis 
reais e sessenta e sete centavos). Da Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 
09111; II – Programa de Trabalho: 04.122.8205.8517.0105; III – Natureza da Despesa: 
33.90.30 – Material de Consumo; IV – Fonte de Recursos: 100/120; Nota de Empenho n° 
2020NE00194, emitida em 17/08/2020, sob o evento nº 400091, na modalidade global, no 
valor de de R$ 4.326,67 (Quatro mil e trezentos e vinte e seis reais e sessenta e sete 
centavos). Da Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, desde haja saldo contratual. Da 
Publicação e do Registro: A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do 
instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao 
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser 
providenciado o registro do instrumento pela SEEC/DF. Data da Assinatura: 24/08/2020; 
Signatários: Pelo Distrito Federal - Marcelo Martins da Cunha, na qualidade de 
Administrador Regional de Ceilândia/RA IX. Pela Contratada: Sylvana Dias de Araújo 
Arruda, na qualidade de procuradora da empresa Fino Sabor Indústria e Comércio LTDA.
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