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XI, art. 24, c/c art. 26, da Lei nº 8.666/93 e o disposto na Lei nº 8.245 e alterações, para a
contratação da EMPRODATA Administração de Imóveis e Informática Ltda, cujo objeto
consiste na locação de área construída de 422,18 m² localizada na QN 07, Área Especial I –
Riacho Fundo I, Brasília-DF, para instalação de uma unidade da “Praça do Cidadão”, consoante
especificam a Proposta fls. 85 a 88, e a Justificativa de Dispensa de Licitação, baseada no
inciso XI, art. 24, c/c o art. 26 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e o disposto na Lei n.º
8.245, de 18 de outubro de 1991 e alterações, constantes do Processo nº 148.000.276/2010, ato
que RATIFICO nos termos do Caput, artigo 26, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e
determino a sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, para que adquira a necessária
eficácia. Restituam-se os autos à UAG, para as demais providências administrativas cabíveis.
Brasília/DF, 27 de dezembro de 2010. Caio Abbott – Secretário de Estado de Planejamento,
Orçamento e Gestão.

EDITAL Nº 2/2010 – SEPLAG/SE, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010.
RETIFICAÇÃO

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e considerando o Decreto nº 21.688,
de 07 de novembro de 2000, e posteriores alterações; a Lei nº 4.266, de 11 de dezembro de
2008; bem como a autorização AD REFERENDUM do Conselho de Política de Recursos
Humanos publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 220, de 19 de novembro de 2010;
torna pública a retificação do Edital Normativo Nº 1/2010 – SEPLAG/SE, de 2 de dezembro de
2010, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 3 de dezembro de 2010, do processo
seletivo simplificado para contratação temporária de docentes para a rede pública de ensino do
Distrito Federal, conforme a seguir.
1. Acrescentar o subitem 15.8.5 com a seguinte redação: As contratações obedecerão às normas
fixadas no Decreto nº 31.439/10 e os contratados com base nesse Decreto ficarão vinculados ao
regime geral de Previdência Social.

CAIO ABBOTT

EDITAL Nº 2/2010 – SEPLAG/PGDF, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010 -
RETIFICAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO
DE CADASTRO DE RESERVA

NOS CARGOS DE ANALISTA E TÉCNICO JURÍDICO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no Decre-
to nº 21.688, de 7 de novembro de 2000; na Lei nº 43, de 19 de setembro de 1989, e posteriores
alterações; na Lei nº 463, de 22 de junho de 1993; na Resolução nº 168 do Tribunal de Contas
do Distrito Federal, de 15 de setembro de 2004; nas Leis nº 1.226, de 17 de outubro de 1996,
nº 1.321, de 26 de dezembro de 1996, nº 3.962, de 27 de fevereiro de 2007, e nº 4.104, de 5 de
março de 2008; bem como a autorização do Conselho de Política de Recursos Humanos -
CPRH publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 141, de 23 de julho de 2010, TORNA
PÚBLICA a retificação do Edital Normativo Nº 1/2010 – SEPLAG/PGDF, de 3 de dezembro
de 2010, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal  em 10 de dezembro de 2010, para
realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro-reserva nos
cargos de Analista e Técnico Jurídico, da Carreira dos Servidores da Procuradoria-Geral do
Distrito Federal, conforme a seguir.
1. Incluir no preâmbulo do Edital Normativo, como normas reguladoras do concurso, a Lei nº
1.752, de 4 de novembro de 1997; o Decreto nº 24.278, de 8 de dezembro de 2003, e a Lei nº
4.517, de 28 de outubro de 2010.
2. Alterar o subitem 4.7, que passa a ter a seguinte redação: “Apresentar declaração de que
não acumula cargo, emprego ou função pública, ou proventos de inatividade; ressalvadas
as possibilidades de acumulação lícitas previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição
Federal, a saber:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas”.
3. Alterar o subitem 5.7.7, que passa a ter a seguinte redação: “O candidato ao cargo Analista
Jurídico que, por convicção religiosa, necessitar realizar as provas objetiva e discursiva em
horário posterior a 18 (dezoito) horas do sábado, deverá enviar, até o dia 30 de janeiro de 2011,
impreterivelmente, via SEDEX, para IADES – Concurso Público PGDF, Caixa Postal 8642,
CEP 70312-970, Brasília/DF, requerimento devidamente preenchido e assinado e documenta-
ção comprobatória da sua situação. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos
casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração Pública”.
4. Substituir, no subitem 12.2, a remissão ao “subitem 6.2” por “subitem 6.8.2”.
5. Alterar a data indicada no cabeçalho dos Anexos I e II para “9 DE DEZEMBRO DE 2010”.

CAIO ABBOTT

SUBSECRETARIA DE SUPRIMENTOS
CENTRAL DE LICITAÇÕES

AVISOS DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 979/2010.

A PREGOEIRA comunica aos interessados que o pregão acima citado, cujo objeto é a contra-
tação de empresa especializada para prestação dos serviços de telefonia, modalidades Longa

Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI), encontra-se adiado “Sine
Die”, tendo em vista a necessidade de análise dos pedidos de esclarecimentos. Processo(s) nº
510.000.121/2010 - SETUR.

Brasília/DF, 28 de dezembro de 2010.
CLEONICE NERI DOS SANTOS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 980/2010.
A PREGOEIRA comunica aos interessados que o pregão acima citado, processo nº: 220.000.732/
2009 – SESP cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços
de vigilância armada 24 (vinte e quatro) horas com utilização de arma não letal, no estádio
Walmir Campelo Bezerra, do complexo Poliesportivo Ayrton Senna e nas regiões administrati-
vas da Secretaria de Estado de Esportes do Distrito Federal, com fornecimento de mão-de-obra,
materiais e equipamentos, conforme especificações e condições constantes do Anexo I do edital
fica adiado “Sine Die”, para análise de impugnação interposta aos termos do edital.

Brasília/DF, 28 de dezembro de 2010.
CLEONICE NERI DOS SANTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1042/2010.
A PREGOEIRA comunica aos interessados que o pregão acima citado, cujo objeto é a contra-
tação de empresa especializada na prestação de serviços fornecimento de licenças do pacote de
software XGEN, para uso no desenvolvimento e na produção do Sistema Único de Gestão de
Recursos Humanos - SIGRH, quantidades, e especificações e condições estabelecidas no termo
de referência constante do Anexo I do Edital, encontra-se adiado “Sine Die”, tendo em vista a
necessidade de adequação do Anexo I do Edital. Processo(s) nº 410.001.956/2010.

Brasília/DF, 29 de dezembro de 2010.
NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA

AVISO DE RESULTADO DE RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 833/2010.

O PREGOEIRO comunica aos interessados que foi julgado improcedente o recurso interposto
pela empresa 01.PMH-Produtos Médicos Hospitalares LTDA do pregão acima citado, pro-
cesso nº. 060.008.416/2010-SES, com base no Parecer Técnico nº 064/2010–R–ATL/CELIC,
acolhido pelo Chefe da Central de Licitações, ficando mantido o Resultado de Julgamento
proferido anteriormente. Os autos encontram-se a disposição para vistas nesta Central de
Licitações no endereço SBS Quadra 02, bloco L, 5º andar – Ed. Lino Martins Pinto.

Brasília/DF, 28 de dezembro de 2010.
EDMAR FIRMINO LIMA

AVISOS DOS RESULTADOS DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 21/2009.

A PREGOEIRA comunica que o Resultado do julgamento da sessão de convocação dos licitan-
tes remanescentes para o lote 2 do Pregão acima citado, processo nº: 410.000.898/2008 - SGA,
encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/anda-
mento.

Brasília/DF, 28 de dezembro de 2010
BÁRBARA HAMÚ

PREGÃO ELETRÔNICO N° 834/2010.
A PREGOEIRA comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, processo nº.
112.002.291/2009 – NOVACAP encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site
www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.

Brasília/DF, 28 dezembro de 2010.
VERÔNICA DE FRANÇA BAHIA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 962/2010.
A PREGOEIRA comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, processo nº
040.005.014/2010 e 040.005.015/2010 – SEF e 055.030.761/2010 - DETRAN encontra-se
disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.

Brasília/DF, 28 de dezembro de 2010
VERÔNICA DE FRANÇA BAHIA

AVISO DO RESULTADO PARCIAL DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 985/2010.

O PREGOEIRO comunica que o Resultado de Julgamento Parcial do Pregão acima citado,
encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/anda-
mento. Processo nº: 411.000.231/2010 - CELIC.

Brasília/DF, 28 de dezembro de 2010.
EDMAR FIRMINO LIMA

AVISOS TORNANDO SEM EFEITO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1046/2010.

O PREGOEIRO torna sem efeito o aviso de licitação do Pregão Eletrônico n.º 1046/2010,
publicado no DODF n.º 244, pág. 70 e DOU n.º 246, Seção 3, pág. 210, ambos de 24 de




