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e oitenta e um mil, seiscentos e vinte reais), em razão de atender plenamente as condições do 
ato convocatório, foi declarada vencedora do certame sendo-lhe adjudicado o objeto licitado. 
Os autos encontram-se com vistas franqueada aos interessados na sede do SLU/DF, localizada 
no Setor Comercial Sul – Qd.08 - Bl. B50 Ed. Venâncio 2.000, 8º andar Brasília/DF. Outras 
informações poderão ser obtidas nos telefones 3213-0149 ou 3213-0179, no horário de 9h às 
12h e das 14h às 17h.

Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2014.
CARLA PATRÍCIA B. RAMOS ANDRADE

SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2014.

Objeto: Serviços de acesso à rede mundial de computadores – Internet e Afins, para Fundação 
de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS, conforme condições e especificações 
constantes dos Anexos deste Edital. Processo 064.000.145/2013. Fonte 100. Data e horá-
rio para recebimento das propostas: Até 10h00min do dia 13/03/2014. Valor estimado: R$ 
33.725,00. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico 
www.comprasnet.gov.br.

Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2014.
ISABEL CRISTINA DA SILVA GUTHIER

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2014.
Processos: 056.000.603/2013 – FUNAP. Objeto: Aquisição de Material Permanente (Es-
tantes de Aço Desmontável), conforme especificações e condições estabelecidas no termo 
de referência constante do Anexo I do Edital. Valor estimado: R$ 25.176,00. Data e horário 
para recebimento das propostas: até 09h00min do dia 14/03/2014. Tipo: Menor Preço por 
item. Fonte de Recursos: 220. O edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço 
eletrônico www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site através 
do telefone 3312.5325/3312.5329.

Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2014.
ZILMAR DANTAS FERNANDES

Pregoeira Substituta 

AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2014. 

A PREGOEIRA, comunica que o resultado do julgamento do Pregão supra, processo 
090.002.357/2013 encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.
df.gov.br/licitações/andamento.

Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2014.
CLAUDETE PEREIRA LIMA

COORDENAÇÃO DE REGISTRO E PESQUISA DE PREÇOS

CONVOCAÇÃO
O COORDENADOR DE REGISTRO E PESQUISA DE PREÇOS, DA SUBSECRETARIA 
DE LICITAÇÕES E COMPRAS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO 
E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a homologação do Pregão 
Eletrônico nº 016/2014, para contratação de serviços de levantamento de requisitos e testes 
de validação de softwares e portais desenvolvidos, objeto do processo 411.000.001/2014, 
CONVOCA a empresa classificada em primeiro lugar a comparecer à Coordenação de 
Registro e Pesquisa de Preços da Subsecretaria de Licitações e Compras, localizada no 
SBS Qd. 02 Bloco “L” - Ed. Lino Martins Pinto – 6.º andar – Brasília – DF, no período 
de 26 a 28 de fevereiro de 2014, no horário de 8h30 às 12h e das 14h30 às 17h30, para 
assinatura da Ata de Registro de Preços.

MAURÍCIO SHOJI HATAKA

SECRETARIA DE ESTADO 
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

DE AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

EDITAL Nº 3, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2014. 
RETIFICAÇÃO

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FE-
DERAL, no uso de suas atribuições legais, o disposto na Lei nº 4.949, de 15 de outubro de 

2012, na Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, na Lei nº 4.448, de 21 de 
dezembro de 2009, na Lei nº 5.175, de 19 de setembro de 2013, bem como a autorização 
do Conselho de Política de Recursos Humanos - CPRH publicada no Diário Oficial do 
Distrito Federal nº 183, de 10 de setembro de 2012, torna pública a retificação do edital 
nº 2 – SEAP, de 27 de dezembro de 2013, do concurso público para provimento de vagas 
para o cargo de Auditor de Controle Interno, nas especialidades de Finanças e Controle 
e Planejamento e Orçamento, da Carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito 
Federal, conforme a seguir.
1. O item 16 passa a ter a seguinte redação: A Fundação Universa disponibilizará o comprovante 
definitivo de inscrição na data provável de 2 de julho de 2014.
2. O item 17 passa a ter a seguinte redação: Auditor de Controle Interno na especialidade de 
Finanças e Controle (código 101), 20 de julho de 2014, no turno vespertino.
3. O subitem 18 passa a ter a seguinte redação: Auditor de Controle Interno na especialidade de 
Planejamento e Orçamento (código 102), 27 de julho de 2014, no turno vespertino.
4. O subitem 19 passa a ter a seguinte redação: 8.2 Os locais, a data e o horário de aplicação 
das provas serão divulgados, no endereço eletrônico <http://www.universa.org.br> e no Diário 
Oficial do Distrito Federal, na data provável de 2 de julho de 2014.
5. As solicitações de devolução da taxa de inscrição deverão ser realizadas por meio do correio 
eletrônico devolucao_aci@universa.org.br, do dia 20 de fevereiro de 2014 ao dia 7 de março de 
2014, devendo o candidato, para tanto, informar seu número de inscrição, seu CPF, seu cargo/
código, seus dados bancários e seu nome completo.
5.1. A Fundação Universa não se responsabiliza por solicitação de devolução de taxa de ins-
crição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, falta de energia elétrica e(ou) por outros fatores 
que impossibilitem a transferência de dados.
5.2. O candidato poderá ainda solicitar a devolução da taxa de inscrição no período mencionado 
no item 5 deste edital na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada 
no SGAN 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF, no horário das 10h às 17h, ininterrupto, exceto 
sábados, domingos e feriados.
5.3. Não será devolvida taxa de inscrição em contas de terceiros.
5.4. Os candidatos que já tiverem efetivado a inscrição, e efetuado o pagamento do boleto ban-
cário, que não solicitarem a devolução da taxa de inscrição conforme item 5 deste edital, serão 
automaticamente considerados inscritos neste concurso.
5.5. As solicitações fora do prazo ou realizadas de forma diversa do estabelecido neste edital 
serão preliminarmente indeferidas.

WILMAR LACERDA

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo 414.000.100/2014. Interessado: EGOV/SEAP. Assunto: Inscrição de Servidores 
do GDF em Congresso. A Chefe da Unidade de Administração do Fundo Pró-Gestão/
SEAP, tendo em vista, a delegação de competência estabelecida no Decreto de 23/10/2013, 
publicado no DODF nº 222, página 37, o disposto no Inciso II do Artigo 25, da Lei nº 
8666/1993, acatando o Parecer Normativo nº 0726/2008 – PROCAD/PGDF e orientações 
da NOTA/AJL/SEAP nº 18/2014, acostado às fls. 37 a 39, reconheceu a Inexigibilidade 
de Licitação, para contratação direta do Conselho Nacional de Secretários da Adminis-
tração para fazer face à despesa com a inscrição de Servidores do GDF no VII Congresso 
CONSAD de Gestão Pública, no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Ato que 
ratifico nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e determino a sua publicação no 
Diário Oficial do DF, para que adquira a necessária eficácia. Brasília/DF, 25 de fevereiro 
de 2014. Wilmar Lacerda –Secretário.

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2014.
EDITAL

PROGRAMA BOLEIROS DE APOIO AO FUTEBOL 
AMADOR PROCESSO DE CADASTRAMENTO 2014

O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Esporte – SESP, 
na forma e condições estabelecidas no presente Edital de Chamada Pública, convoca interes-
sados para o cadastramento dos usuários da prática do Futebol Amador do Distrito Federal, 
objetivando as ações do Programa Boleiros, no âmbito dos Decretos nº 32.889, de 27 de abril 
de 2011 e nº 33.213 de 21 de setembro de 2011.
1. DO OBJETO
O presente Edital tem por objeto TORNAR PÚBLICO o interesse da Secretaria de Estado 
de Esporte do Distrito Federal em cadastrar as entidades privadas sem fins lucrativos, 
organizadoras dos campeonatos de futebol amador, visando o apoio às ações de fomento 
ao futebol amador no Distrito Federal, no tocante aos serviços de arbitragem, nos termos 
dos Decretos nº 32.889 de 27 de abril de 2011 e nº 33.213 de 21 de setembro de 2011. 
Os procedimentos de cadastro reger-se-ão pelas condições contidas neste Edital e nas 
normas técnicas em vigor.
2. DO CADASTRAMENTO
Os interessados em participar das ações de apoio ao Futebol Amador do Distrito Federal, no 
âmbito dos Decretos nº 32.889, de 27 de abril de 2011 e nº 33.213 de 21 de setembro de 2011, 
deverão se cadastrar na Subsecretaria de Políticas Sociais para o Esporte – SUBPOSE/SESP, 
localizada no Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal, situada SEPN 509, Edifício 


