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ANEXO V - DECLARAÇÃO NEGATIVA DE OCUPAÇÃO DE CARGO, EMPREGO OU
FUNÇÃO PÚBLICA

(CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 - Administração Regional de Taguatinga/DF)
Eu, ________________________________________________________________, portador(a) do CPF
__________________________, e do RG _____________________, declaro não ser servidor ou
empregado público ativo da Administração Pública Direta, Indireta, Federal, Estadual, Distrital e
Municipal.
Por ser a expressão da verdade, assumo inteira responsabilidade pelas declarações acima, sob pena da
lei, assino a presente declaração para que produza seus efeitos legais.
Taguatinga/DF, ___________ de _________________ 2019.

_________________________________________________________
Assinatura

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA
(CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 - Administração Regional de Taguatinga/DF)

Eu, ________________________________________________________________, portador(a) do CPF
__________________________, e do RG _____________________, declaro para os devidos fins de
comprovação, que sou residente e domiciliado no endereço
___________________________________________________________________________,
CEP______________, na Cidade ______________________________, UF
_______________________, conforme cópia de comprovante anexo.
Por ainda estar ciente de que a falsidade da presente declaração pode implicar na sanção penal
prevista no art. 299 do Código Penal.

Taguatinga/DF, ___________ de _________________ 2019.
_________________________________________________________

Assinatura
ANEXO VII - CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO

(CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 - Administração Regional de Taguatinga/DF)

. E TA PA D ATA

. Prazo para impugnação do Edital 02/07/2019 a
15/07/2019

. Apresentação do formulário para requerimento de credenciamento do
ambulante devidamente preenchido (Anexos I, III, IV, V e VI) e das
cópias da documentação exigida (Anexo II)

01/08/2019 a
02/09/2019

. Resultado dos requerimentos deferidos e envio da lista com a indicação
e classificação das áreas públicas destinadas aos ambulantes para
apreciação da Secretaria Executiva das Cidades

02/10/2019

. Prazo para interposição de recurso contra a decisão de indeferimento 08/10/2019 a
14/10/2019

. Resultado do julgamento dos recursos 30/10/2019

. Divulgação da lista contendo a relação de áreas aprovadas como área
pública destinada à atividade de comércio ou prestação de serviços
ambulantes que serão distribuídas mediante sorteio

11 / 11 / 2 0 1 9

. Realização do sorteio público para distribuição inicial das áreas públicas
destinadas à atividade de comércio ou prestação de serviços ambulantes
na Região Administrativa de Taguatinga/RA-III

1 8 / 11 / 2 0 1 9

. Impugnação ao resultado do sorteio 19/11/2019 a
2 5 / 11 / 2 0 1 9

. Resultado do julgamento da impugnação ao resultado do sorteio 11 / 1 2 / 2 0 1 9

. Homologação do Chamamento Público n. 001/2019 - Administração
Regional de Taguatinga/DF e publicação do resultado final da
distribuição das áreas públicas destinadas aos ambulantes

18/12/2019

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 00.133-00000490/2019-20; INTERESSADO: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE
BRAZLÂNDIA; ASSUNTO: Ratificação de Inexigibilidade de Licitação. RATIFICO, nos termos do
Artigo 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com a Portaria nº. 11 de 26 de março de
2010, para que adquira a eficácia necessária, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo,
com fulcro no inciso III artigo 25 la Lei 8.666/1993, conforme a justificativa constante dos autos em
epígrafe, referente as Notas de Empenho nº 2019NE00253 no valor de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil
reais), em favor do show artístico da Banda Brais Oss, Nota de Empenho nº 2019NE00254 no valor de R$
45.000,00 (quarenta e cinco mil), em favor do show artístico do Davi Sacer, Nota de Empenho nº
2019NE00255 no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em favor do show artístico da dupla sertaneja
Roni e Ricardo. JESIEL COSTA ROSA.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2017,

NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002
Processo: 1380-000002/2017; Das Partes: Administração Regional de Ceilândia - RA IX e a
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL- CAESB; Objeto do
Termo Aditivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a prorrogação do prazo do contrato constante
na Cláusula Décima primeira (Da Vigência e Eficácia) ora aditado, por mais 70 (setenta) dias, período
compreendido de 15/05/2019 a 23/07/2019, em conformidade com art. 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93,
e Ofício n°: 941/2019- 6ªPROREG/MPDFT (20899691), bem como o disposto no parecer ASTEC (SEI
n°: 21790352). Vigência: O presente Termo aditivo entra em vigência a partir da data de assinatura. Da
publicação e do registro: A eficácia do contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento,
na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês subsequente de sua assinatura, para ocorrer no prazo de
vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Administração
Regional de Ceilândia. Data da Assinatura: 14/05/2019; Signatários: Pelo Distrito Federal: Fernando
Batista Fernandes, na qualidade de Administrador Regional, Pela Contratada: Adeilde Matias Carlos de
Araújo - Superintendente de Comercialização e Silvia Andrea Cupertino - Diretora Financeira e
Comercial.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2018,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002

Processo: 1380-000031/2018; Das Partes: Administração Regional de Ceilândia - RA IX e a CEB
DISTRIBUIÇÃO S.A.Objeto do Termo Aditivo: O presente Termo Aditivo tem por objetivo a
prorrogação do prazo constante da Cláusula Nona (Da Vigência e Eficácia do Contrato) ora aditado, por
mais 62 (sessenta e dois) dias, a partir do dia: 23/05/2019 até 23/07/2019, em conformidade com art. 57,
Inciso II da Lei nº 8.666/93, e Ofício n°: 941/2019- 6ªPROREG/MPDFT (20903124), bem como o
disposto no parecer ASTEC (SEI n°: 21795410). Vigência: O presente Termo aditivo entra em vigência
a partir da data de assinatura. Da publicação: Incumbirá à Contrante a publicação do extrato do presente
Termo Aditivo no Diário Oficial, conforme dispõe o parágrafo único do Art. 61, da Lei nº 8666/93. Data
da Assinatura: 08/05/2019; Signatários: Pelo Distrito Federal: Fernando Batista Fernandes, na qualidade
de Administrador Regional, Pela Contratada: Selma Batista do Rêgo Leal dos Santos Pereira - Gerência
de Grandes Clientes .

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2019, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 02/2002
Processo: 00138-00002448/2019-11; Das Partes: Administração Regional de Ceilândia - RA IX e a
empresa DOMUS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EIRELI- ME. Do Objeto: O contrato
tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de dedetização,
desratização, controle de voadores e combate de pragas, consonante especifica o Parecer SEI-GDF n.º
27/2019 - RA-IX/GAB/ASTEC (22277554), Projeto Básico (22474091) e a Proposta da contratada
(22119149, 22119451, 22119855), que passam a integrar o presente Termo. Do valor: O valor total do
Contrato é de R$ 5.895,00 (Cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais), procedente do Orçamento do
Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual n°
6.254, de 19 de Janeiro de 2019. Da Dotação Orçamentária: A despesa correrá à conta da seguinte:
Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 09111; II - Programa de Trabalho:
04.122.6001.8517.0105 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais; III - Natureza da Despesa:
33.90.39; e, IV - Fonte de Recursos: 100/120; O empenho é de R$ 5.895,00 (Cinco mil, oitocentos e
noventa e cinco reais), conforme nota de empenho que será emitida após a assinatura do presente termo,
sob o evento nº 400091, na modalidade Global. Da Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze)
meses, a contar da data de sua assinatura. 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 Administração Regional da Ceilândia. Data
da Assinatura: 12/06/2019; Signatários: Pelo Distrito Federal: Fernando Batista Fernandes, na qualidade
de Administrador Regional, Pela Contratada: Márcia Aparecida de Souza Martins - Representante
Legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2019, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 02/2002
Processo: 00138-00000918/2019-01; Das Partes: Administração Regional de Ceilândia - RA IX e a
empresa CARLOS CESAR VIEIRA ME. Do Objeto: O contrato tem por objeto contratação de empresa
especializada em Serviços de Chaveiro em geral, consonante especifica no Parecer SEI-GDF n.º 27/2019
- RA-IX/GAB/ASTEC (22387874), Projeto Básico (22465049) e a Proposta da contratada (21990601)
para os itens 1 a 4, 6, 8 a 15, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: O valor total do Contrato
é de R$ 5.030,00 (Cinco mil e trinta reais), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente
exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual n° 6.254, de 19 de Janeiro de 2019. Da
Dotação Orçamentária: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade
Orçamentária: 09111; II - Programa de Trabalho: 04.122.6001.8517.0105 - Manutenção de Serviços
Administrativos Gerais; III - Natureza da Despesa: 33.90.39; IV - Fonte de Recursos: 100/120; o empenho
é de R$ 5.030,00 (Cinco mil e trinta reais), que será emitido após a assinatura do presente termo, sob o
evento nº 400091, na modalidade Global. Da Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a
contar da data de sua assinatura. 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 Administração Regional da Ceilândia. Data da
Assinatura: 12/06/2019; Signatários: Pelo Distrito Federal: Fernando Batista Fernandes, na qualidade de
Administrador Regional, Pela Contratada: Carlos César Vieira- Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2019, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 02/2002
Processo: 00138-00000918/2019-01; Das Partes: Administração Regional de Ceilândia - RA IX e a
empresa RUBENS TEIXEIRA ME. Do Objeto: O contrato tem por objeto contratação de empresa
especializada em Serviços de Chaveiro em geral, consonante especifica no Parecer SEI-GDF n.º 27/2019
- RA-IX/GAB/ASTEC (22387874), Projeto Básico (22465049) e a Proposta da contratada (21773437),
para os itens 5 e 7, que passam a integrar o presente Termo. Do valor: O valor total do Contrato é de
R$: 1.500,00 (Mil e quinhentos reais), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o corrente
exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual n° 6.254, de 19 de Janeiro de 2019. Da
Dotação Orçamentária: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade
Orçamentária: 09111; II - Programa de Trabalho: 04.122.6001.8517.0105 - Manutenção de Serviços
Administrativos Gerais; III - Natureza da Despesa: 33.90.39; IV - Fonte de Recursos: 100/120; o empenho
é de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais), que será emitido após a assinatura do presente termo, sob o
evento nº 400091, na modalidade Global. Da Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a
contar da data de sua assinatura. 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 Administração Regional da Ceilândia. Data da
Assinatura: 12/06/2019; Signatários: Pelo Distrito Federal: Fernando Batista Fernandes, na qualidade de
Administrador Regional, Pela Contratada: Rubens Teixeira - Representante legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2019, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 07/2002
Processo: 00138-00002719/2019-20; Das Partes: Administração Regional de Ceilândia - RA IX e a
empresa JD PAPELARIA COMÉRCIO SUPRIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI. Do Objeto: O contrato
tem por objeto a contratação de empresa qualificada para fornecimento de Cafeteira Industrial Elétrica, a
serem instaladas na copa da Administração Regional de Ceilândia e seus respectivos próprios, consonante
especifica o Parecer SEI-GDF n.º 32/2019 - RA-IX/GAB/ASTEC (22747586), Projeto Básico (21507798)
e a Proposta da contratada (22554782), que passam a integrar o presente Termo. Do valor: O valor total
do Contrato é de R$: 3.670,00 (Três mil, seiscentos e setenta reais), devendo a importância ser atendida
à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente- Lei orçamentária n° 6.254, de 19
de Janeiro de 2019. Da Dotação Orçamentária: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação
Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 09111; II - Programa de Trabalho: 04.122.6001.8517.0105 -
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais; ; III - Natureza da Despesa: 44.90.52- Aquisição de
Material Permanente; IV - Fonte de Recursos: 100/120; O empenho é de R$: 3.670,00 (Três mil,
seiscentos e setenta reais), conforme nota de empenho que será emitida após a assinatura do presente
termo, sob o evento nº 400091, na modalidade ordinária. Da Vigência: O contrato terá vigência de 12
(doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 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 Administração Regional da Ceilândia. Data
da Assinatura: 12/06/2019; Signatários: Pelo Distrito Federal: Fernando Batista Fernandes, na qualidade
de Administrador Regional, Pela Contratada: Edilson Francisco de Oliveira - Representante legal.


