
atendendo ao disposto na Instrução Normativa DREI nº 79/2020, o aplicativo a ser 
utilizado para a realização da AGE será o “microsoft teams”, devendo o acionista solicitar 
o link da reunião por e-mail _soc@ceb.com.br. A Companhia também facultará aos seus 
acionistas o exercício do direito de voto por meio do boletim de voto à distância que 
deverá preencher e devolver à sociedade no mínimo 5 (cinco) dias antes da realização da 
AGE, ou seja, até 26 de junho de 2020 (inclusive). Para informações adicionais, o 
acionista deve observar as regras previstas na Instrução Normativa DREI nº 79/2020 e os 
procedimentos descritos no boletim de voto à distância disponibilizado pela Companhia. 
Informações Gerais: Poderão participar da Assembleia os representantes legais dos 
acionistas ou seus procuradores, nos termos do art. 126 da Lei nº 6.404/1976, observando 
que: além do documento de identidade, deverão apresentar, também, comprovante de 
titularidade das ações de emissão da Sociedade; o acionista pode ser representado por 
procurador constituído há menos de um ano, desde que este seja acionista, administrador 
da Sociedade, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de 
investimento representar os Acionistas. As procurações e documentos de representação 
poderão ser depositados na Companhia até 72 horas antes da data marcada para a 
realização da AGE, objetivando agilizar os procedimentos de identificação, pelo e-mail 
descrito acima, ou deverão ser apresentados pelos acionistas à Companhia no máximo até 
30 (trinta) minutos antes do horário da abertura da Assembleia, portanto, até às 14h30 do 
dia 30 de junho de 2020. Após esse horário, não será permitida a solicitação de 
participação na Assembleia. A entrega dos documentos deverá ser realizada de forma 
eletrônica, mediante envio dos documentos em formato “pdf” ou outro formato 
equivalente para o seguinte endereço eletrônico: _soc@ceb.com.br.

ARMANDO CASADO DE ARAUJO
Presidente do Conselho de Administração

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO 
BRASIL

ASSESSORIA DE CADASTRO E LICITAÇÕES
 

AVISO DE SUSPENSÃO
Comunicamos aos interessados no Procedimento Licitatório Presencial nº 003/2020 – 
ASCAL/PRES – do tipo menor preço, que o mesmo fica suspenso, por Conveniência 
Administrativa, conforme fundamento nos autos do processo nº 00112-00000800/2019-
17. Data da 1ª publicação no DODF nº 97, de 25 de maio de 2020 – página 100. Contatos: 
(061) 3403-2321 ou (061) 3403-2322 e e-mail ascal@novacap.df.gov.br.

Brasília/DF, 17 de junho de 2020.
DELCIMAR PIRES MARTINS

Chefe da ASCAL/PRES

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 08/2020

Processo: 00070-00007716/2019-03. Partes: SEAGRI/DF e ASSOCIAÇÃO 
AGRICULTORES FAMILIARES ASSOCIADOS LIBERDADE DO ASSENTAMENTO 
QUINZE DE AGOSTO - AFAL. Objeto: Formação de parceria entre o DISTRITO 
FEDERAL, por intermédio da SEAGRI/DF e os AGRICULTORES FAMILIARES 
ASSOCIADOS LIBERDADE DO ASSENTAMENTO QUINZE DE AGOSTO - AFAL 
em regime de mútua cooperação cujo objetivo é o fomento à produção agropecuária na 
região da comunidade representada pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DO 
NÚCLEO RURAL CABECEIRA DO VALO – ASVALO, com a disponibilização de 01 
(um) Cultivador, motor a diesel, marca Yanmar Agritech TC14, potência 14cv, 10.3km, 6 
marchas a frente e 2 marchas ré. Tombamento: 01.168.524, 01 (uma) Sulcadeira TA60 
(PR). Tombamento: 01.171.765, 01 (uma) Roda Dupla TA15 (PR). Tombamento: 
1.171.774, 01 (um) Encanteirador para TC; Tombamento: 01.171.780 e 01 (uma) Carreta 
tipo fixa, compatível com microtrator de no mínimo 14cv, eixo com duas rodas e pneus, 
carroceria em madeira, cap. de carga mínima de 1000kg. Tombamento: 01.395.458. Prazo 
de Vigência: Da data da sua assinatura até 60 (sessenta) meses. Fundamentação Legal: Lei 
Federal nº 13.019/2014 regulamentada pelo Decreto 37.843/2016. Data de Assinatura: 
05/06/2020. Signatários: Pela SEAGRI/DF: LUCIANO MENDES DA SILVA, na 
qualidade de Secretário de Estado. Pela OSC: ARMINA FELIX DA CUNHA, na 
qualidade de Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
 

AVISO DE ADIAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2020

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO-CEL, instituída pela Portaria-SECOM/DF 
n.º 72, de 6 de dezembro de 2020, no uso de suas atribuições, torna público aos 
interessados que o recebimento das propostas referente a Concorrência acima mencionada, 
que estava previsto para o dia 22.06.2020 às 09:00 horas foi adiado para o dia 10.7.2020 
às 09:00 horas, em virtude da impossibilidade da realização da sessão do sorteio da 
Subcomissão Técnica (item 18.3 do edital), visto a não apresentação dos nomes

dos servidores/cidadãos indicados para comporem a relação para o sorteio acima citado, 
impossibilitando assim o cumprimento do prazo definido no item 18.3.1 do edital e § 4º 
do art.10 da lei n.º 12.232/2010 antes da abertura deste certame. Local: Auditório do 
DETRAN Sede, SAM Bloco “B” lote “A” - Asa Norte-Brasília/DF, CEP 70.610-650. O 
novo Edital poderá ser obtido no endereço eletrônico: 
http://www.comunicacao.df.gov.br/concorrencia-Detran/ ou na Subsecretaria de 
Administração Geral da Secretaria de Estado de Comunicação do Governo do Distrito 
Federal, situada no 16º andar, sala 1610 do Anexo do Palácio do Buriti, Praça do Buriti, 
Eixo Monumental - Brasília/DF, de segunda a sexta-feira, das 09h às 11:30h e das 14h às 
17:30h. Para isso o interessado deverá apresentar o comprovante de recolhimento no valor 
de R$ 13,00 (treze reais), realizado em qualquer agência bancária por meio do documento 
de arrecadação-DAR, código 357-3, Taxa de Expediente, de acordo com a Portaria nº 116, 
de 11 de junho de 2008. As empresas ou representantes que obtiverem o Edital via internet 
ou na referida subsecretaria obrigam-se a acompanhar no Diário Oficial do Distrito 
Federal-DODF as eventuais alterações. Tendo em vista as medidas de enfrentamento do 
COVID-19, só será permitida a presença de um representante de cada Agência durante as 
sessões públicas de abertura de Propostas e Documentos, sendo que o referido 
representante deverá cumprir as determinações do Decreto Distrital n.º 40.648 de 23 de 
abril de 2020. Processo SEI nº 00055-00068095/2019-60.

Brasília/DF, 17 de junho de 2020
FABIO PAIXÃO DE AZEVEDO

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE 
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

SUBSECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO 
CULTURAL

 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 00225/2020

Processo: 00150-00003442/2020-37. Das Partes: FUNDO DE APOIO A CULTURA-
SECEC, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS - CNPJ n° 29.979.036/0001-40. Do Objeto: Cobrir despesas com o 
Recolhimento do INSS, 20% Parte Patronal, relativo ao pagamento de terceiros Pessoa 
Física, para atender o exercício 2020. Do Valor: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
Da Classificação Orçamentária: UO 16903; UG: 230903; Programa de Trabalho nº 
13.392.8219.4220.0011 – Gestão de Recursos de Fundos - Distrito Federal; Fonte 100; 
Natureza de Despesa 33.90.47; Modalidade: Estimativo. Data da Emissão da Nota de 
Empenho: 17/06/2020; Ordenador Responsável: JOÃO ROBERTO DE OLIVEIRA MORO.

COORDENAÇÃO DE FUNDO DE APOIO À CULTURA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 
APLICAÇÃO DE PENALIDADE

Processo: 0150.006.433/2018-83. Agente Cultural: ICLÉIA RODRIGUES MARANHÃO. 
Assunto: APLICAÇÃO DE PENALIDADE. Tendo em vista o constante dos autos em 
epígrafe e de acordo com a Decisão nº. 400/2020 de 09/06/2020 do Conselho de 
Administração do FAC, e com base no disposto no Art. 109, do Decreto 34.785/2013, 
aplico pena de ADVERTÊNCIA à agente cultural. Termo de Ajuste SEI-GDF nº 
447/2018. Projeto "CHÁ LITERÁRIO: HISTÓRIAS E CIRANDAS PARA IDOSOS”. 
Publique-se e encaminhem-se os autos ao FAC/SECEC para os demais procedimentos 
administrativos. CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR, Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
 

EXTRATOS DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Processo: 00111-00002690/2019-48; Espécie: Segundo Termo Aditivo ao CONTRATO nº 
07/2019, datado de 15/03/2019; CONTRATANTES: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE 
BRASÍLIA - TERRACAP e VASCONCELOS E SANTOS LTDA; OBJETO: Aditar o 
referido contrato, cujo objeto é a execução das obras de complementação do sistema de 
iluminação pública nas Quadras QE 48, QE 50, QE 52, QE 54, QE 56 e QE 58, do Setor 
Residencial Indústria e Abastecimento (SRIA), no Guará/RA-X - Distrito Federal, para: A 
supressão da parcela não executada, de R$ 150.317,72 (cento e cinquenta mil, trezentos e 
dezessete reais e setenta e dois centavos), correspondente a aproximadamente 21,6% do valor 
original do contrato, totalizando o montante de R$ 544.682,28 (quinhentos e quarenta e 
quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), que representa cerca de 
78,4% do valor contratual originalmente pactuado, de R$ 695.000,00 (seiscentos e noventa e 
cinco mil reais); EMBASAMENTO LEGAL: Decisão nº 358 da Diretoria Colegiada da 
TERRACAP, em sua 3446ª Sessão, realizada em 10/06/2020; DATA DE ASSINATURA: 
15/06/2020; P/CONTRATANTE: IZIDIO SANTOS JUNIOR, EDWARD JOHNSON 
GONCALVES DE ABRANTES, HAMILTON LOURENCO FILHO; P/CONTRATADA: 
MARCELO CORREIA DE VASCONCELOS; TESTEMUNHAS: LEANDRO DO 
CARMO CRUZ e VANDA MARIA COSTA.
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AVISO DE ADIAMENTOCONCORRÊNCIA Nº 1/2020-CEL-SECOM/DF

A Comissão Especial de Licitação-CEL, instituída pela Portaria-SECOM/DF n.º 72, de 6 de

dezembro de 2020, no uso de suas atribuições, torna público aos interessados que o recebimento das

propostas referente a Concorrência acima mencionada, que estava previsto para o dia 22.06.2020 às

09:00 horas foi adiado para o dia 10.7.2020 às 09:00 horas, em virtude da impossibilidade da realização da

sessão do sorteio da Subcomissão Técnica (item 18.3 do edital), visto a não apresentação dos nomes dos

servidores/cidadãos indicados para comporem a relação para o sorteio acima citado, impossibilitando

assim o cumprimento do prazo definido no item 18.3.1 do edital e § 4º do art.10 da lei n.º 12.232/2010 antes

da abertura deste certame. Local: Auditório do DETRAN Sede, SAM Bloco "B" lote "A" - Asa Norte-

Brasília/DF, CEP 70.610-650.

O novo Edital poderá ser obtido no endereço eletrônico:

http://www.comunicacao.df.gov.br/concorrencia-Detran/ ou na Subsecretaria de Administração Geral da

Secretaria de Estado de Comunicação do Governo do Distrito Federal, situada no 16º andar, sala 1610 do

Anexo do Palácio do Buriti, Praça do Buriti, Eixo Monumental - Brasília/DF, de segunda a sexta-feira, das

09h às 11:30h e das 14h às 17:30h. Para isso o interessado deverá apresentar o comprovante de

recolhimento no valor de R$ 13,00 (treze reais), realizado em qualquer agência bancária por meio do

documento de arrecadação-DAR, código 357-3, Taxa de Expediente, de acordo com a Portaria nº 116, de 11

de junho de 2008. As empresas ou representantes que obtiverem o Edital via internet ou na referida

subsecretaria obrigam-se a acompanhar no Diário Oficial do Distrito Federal-DODF as eventuais alterações.

Tendo em vista as medidas de enfrentamento do COVID-19, só será permitida a presença de um

representante de cada Agência durante as sessões públicas de abertura de Propostas e Documentos,

sendo que o referido representante deverá cumprir as determinações do Decreto Distrital n.º 40.648 de 23

de abril de 2020. Processo SEI nº 00055-00068095/2019-60.

Brasília/DF, 17 de junho de 2020

FABIO PAIXÃO DE AZEVEDO

Presidente da CEL/SECOM-DF

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.




