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AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2021
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna pública a data de realização do Pregão Eletrônico
nº 28/2021. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 08/06/2021, às 08h (horário de
Brasília), www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: Registro de preços para futuro
fornecimento e montagem de mobiliário corporativo para as unidades de atendimento do Na
Hora, localizadas no Distrito Federal, conforme condições e especificações do Edital e seus
Anexos. O valor estimado está em conformidade com o Art. 34 da Lei nº 13.303/2016. Local de
obtenção do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925008. Processo
041.000.221/2021. Carlos F. L. Fagundes - Pregoeiro.
AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna pública a data de realização do Pregão Eletrônico
nº 42/2021. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 16/06/2021, às 08h (horário de
Brasília), www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: Registro de Preços para futura
contratação dos serviços relativos a impermeabilização e cobertura nas diversas dependências
do BRB localizadas no Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, conforme condições e
especificações do Edital e seus Anexos. O valor estimado está em conformidade com o Art. 34
da Lei nº 13.303/2016. Local de obtenção do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br.
UASG: 925008. Processo 041.000.452/2021. Carlos F. L. Fagundes - Pregoeiro.
AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2021
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna pública a data de realização do Pregão Eletrônico
nº 43/2021. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 09/06/2021, às 08h (horário de
Brasília), www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: Registro de Preços para futuros
fornecimentos de aparelhos telefônicos IP, Headsets, Gateways FXS e demais acessórios, para
diversas dependências do BRB, conforme condições e especificações do Edital e seus Anexos.
O valor estimado está em conformidade com o Art. 34 da Lei nº 13.303/2016. Local de obtenção
do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925008. Processo 041.000.431/2021.
Carlos F. L. Fagundes - Pregoeiro.
AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2021
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna pública a data de realização do Pregão Eletrônico
nº 44/2021. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 07/06/2021, às 08h (horário de
Brasília), www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto: Registro de Preços para futuro
fornecimento e instalação, manutenção, montagem e desmontagem de divisórias e revestimento
em laminado melamínico sobre alvenarias, nas unidades do Na Hora e Central, com o objetivo
de padronização e melhoria nos ambientes físicos, conforme condições e especificações do
Edital e seus Anexos. O valor estimado está em conformidade com o Art. 34 da Lei nº
13.303/2016. Local de obtenção do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG:
925008. Processo 041.000.492/2021. Carlos F. L. Fagundes - Pregoeiro.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CNPJ: 00.000.208/0001-00
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS
O Conselho de Administração do BRB – Banco de Brasília S.A. convida os senhores
Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada de
modo exclusivamente digital, por meio da disponibilização de sistema eletrônico, às 9
horas do dia 24 de junho de 2021, com a seguinte ordem do dia:
1. Tomar conhecimento e deliberar o Plano Geral do Reorganização Societária do
Conglomerado BRB.
Instruções Gerais
Em decorrência da pandemia do COVID-19, conforme autorização pela Lei nº 14.030, de
28/06/2020, e pela Instrução CVM nº 481/2009 e alterações posteriores, o BRB – Banco
de Brasília disponibilizará plataforma digital para que os acionistas possam participar das
Assembleias Gerais e exercer o seu direito de voto.
Para participação e deliberação na Assembleia Geral, os acionistas devem observar as
orientações dispostas no documento “Orientação aos Acionistas”, disponível no site de
Relação com Investidores do BRB, na seção “Documentos de Assembleias”
(https://ri.brb.com.br/informacoes-aos-investidores/documentos-cvm), assim como as
dispostas a seguir:
a) Excepcionalmente será dispensado o depósito dos instrumentos de mandatos na sede do
BRB- Banco de Brasília S.A. Os instrumentos de procuração, de identificação e
comprovante de titularidade das ações de emissão da Sociedade serão recebidos por meio
do endereço eletrônico ri@brb.com.br em até 2 (dois) dias úteis antes da realização das
Assembleias.
b) A participação remota ocorrerá mediante cadastramento prévio realizado até o dia 2206-2021, que deve ser solicitada ao endereço eletrônico ri@brb.com.br.
c) Em conformidade com a Instrução nº 165/1994 da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), será de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo do capital votante para
requerimento da adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do
Conselho de Administração. O requerimento deverá ser formulado ao Presidente do Banco
de Brasília até 48 horas antes da Assembleia.
d) A documentação relativa às propostas a serem apreciadas está disponível na sede do
BRB – Banco de Brasília S.A., na Gerência de Relações com Investidores, no 11º andar
do Centro Empresarial CNC - ST SAUN, Quadra 5, Lote C, Torre C – Brasília/DF, na
página de relações com investidores (http://ri.brb.com.br) e na página da Comissão de
Valores Mobiliários (https://www.gov.br/cvm) na rede mundial de computadores.
Brasília/DF, 21 de maio de 2021
EDISON ANTÔNIO COSTA BRITTO GARCIA
Presidente do Conselho
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SUPERINTENDÊNCIA DE ESTRATÉGIA
E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

BANCO DE BRASÍLIA S/A

EDITAL NORMATIVO Nº 02/CP-32 – BRB, DE 24 DE MAIO DE 2021
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE
CADASTRO DE RESERVA PARA O EMPREGO DE ANALISTA
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
RETIFICAÇÃO
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., considerando a autorização do Conselho de
Administração e Diretoria Colegiada, e em conformidade com o disposto na Lei Distrital no
4.949, de 15 de outubro de 2012, e suas alterações; no Decreto Distrital no 21.688, de 07 de
julho de 2000, e suas alterações; e no Decreto Distrital no 28.690, de 17 de janeiro de 2008;
torna pública a retificação do Edital Normativo nº 01/CP-32 – BRB, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal em 30 de abril de 2021, do concurso público para provimento de vagas e
formação de cadastro de reserva para o emprego de Analista de Tecnologia da Informação
conforme a seguir.
1 Alterar o quantitativo de vagas do subitem 3.1.3, que passa a ser o seguinte “QUANTIDADE
DE VAGAS: 100 (cem) vagas para provimento imediato e 100 (cem) vagas para cadastro de
reserva.
2 Alterar, no item 5.1, o quadro de distribuição das vagas, que passa a ser o seguinte:
Código

Emprego

Vagas para Ampla
Concorrência

102

Analista de
Tecnologia da
Informação

50 (Cinquenta)
vagas + 50
(cinquenta) vagas
para Cadastro de
Reserva

Vagas
Vagas
Vagas reservadas
reservadas para reservadas para
para candidatos
candidatos com
candidatos
hipossuficientes
deficiência
negros
20 (vinte) vagas 20 (vinte) vagas
+ 20 (vinte)
+ 20 (vinte)
10 (dez) vagas +
vagas para
vagas para
10 (dez) vagas para
Cadastro de
Cadastro de
Cadastro de Reserva
Reserva
Reserva

3 Alterar, no subitem 13.4, a quantidade de provas discursivas que serão avaliadas, que passa a
ser a seguinte:
Código

Emprego

Vagas para
Ampla
Concorrência

102

Analista de
Tecnologia da
Informação

até a 200ª
(ducentésima)
posição

Vagas reservadas
para candidatos
com deficiência

Vagas
reservadas para
candidatos
negros

Vagas reservadas
para candidatos
hipossuficientes

até a 80ª
(octagésima)
posição

até a 80ª
(octagésima)
posição

até a 40ª
(quadragésima)
posição

ELIANE BRUNA OLIVEIRA SANTOS SENNA
Superintendente, Em exercício

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
RATIFICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Subsecretário de Administração Geral autorizou a realização de despesa mediante Dispensa de
Licitação nº 38/2021 - Ofício nº 375/2021, processo 00060-00181022/2019-66, cujo objeto é a
aquisição emergencial do item identificado pelo Código SES 90913 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA SUSPENSAO ORAL (200 +40 MG)/5ML
FRASCO 100 ML COM DOSEADOR, em favor da empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ 12.418.191/0001-95,
no valor total de R$ 15.067,00 (quinze mil sessenta e sete reais). Conforme especificado no Projeto
Básico dos autos, com fundamento legal no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993. Prévia autorização de acordo com o Decreto nº 34.466, de 18 de junho de 2013. Ato que
ratifiquei em 18 de maio de 2021, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
determinei sua publicação no DODF, para que adquirisse a necessária eficácia. OSNEI
OKUMOTO, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal.
O Subsecretário de Administração Geral autorizou a realização de despesa mediante
Dispensa de Licitação nº 37/2021 - Ofício nº 582/2021, processo 00060-00548508/202022, cujo objeto é a aquisição emergencial do item identificado pelo Código SES 13228 EVEROLIMO COMPRIMIDO 1MG, em favor da empresa NOVARTIS BIOCIÊNCIAS
S.A. - CNPJ 56.994.502/0027-79, no valor total de R$ 153.090,00 (cento e cinquenta e
três mil noventas reais). Conforme especificado no Projeto Básico dos autos, com
fundamento legal no artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Prévia
autorização de acordo com o Decreto nº 34.466, de 18 de junho de 2013. Ato que
ratifiquei em 18 de maio de 2021, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho
de 1993 e determinei sua publicação no DODF, para que adquirisse a necessária eficácia.
OSNEI OKUMOTO, Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal.
O Subsecretário de Administração Geral autorizou a realização de despesa mediante
Dispensa de Licitação nº 39/2021- Ofício nº 484/2021, processo 00060-00016489/202151, cujo objeto é a aquisição emergencial do item identificado pelo Código SES 37652 EQUIPO PARENTERAL FOTOPROTETOR PARA BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED
LF SMART TOUCH, ESTÉRIL, em favor da empresa LIFEMED INDUSTRIAL DE
EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A. - CNPJ
02.357.251/0001-53, no valor total de R$ 61.236,00 (sessenta e um mil duzentos e trinta e
seis reais). Conforme especificado no Projeto Básico dos autos, com fundamento legal no
artigo 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Prévia autorização de acordo
com o Decreto nº 34.466, de 18 de junho de 2013. Ato que ratifiquei em 18 de maio de
2021, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e determinei sua
publicação no DODF, para que adquirisse a necessária eficácia. OSNEI OKUMOTO,
Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal.
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