
CLASSIFICADOS4 Brasília, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016 CORREIO BRAZILIENSE

PODER JUDICIÁRIO
JUSTICA FEDERAL DE 1ª. INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
TERCEIRA VARA FEDERAL

Setor deAutarquias Sul, Quadra 02, Bloco G, Lote 08 3º andar, Brasília – DF
CEP:70.040-000. Fone:: (61)3315-6135, e-mail: 03vara@df.trf1.gov.br

EDITAL DE CITAÇÃO
(PRAZO: 20 DIAS)

ODR.BRUNOANDERSON SANTOSDASILVA, JUÍZFEDERALSUBSTITUTODA
TERCEIRAVARANOEXERCÍCIODA TITULARIDADE PLENA,NAFORMADALEI,
manda que seja procedida à
CITAÇÃO porEDITAL, da empresaD&TRESTAURANTELTDA, pessoa jurídica de
direito privado, comCNPJ nº 11.335.365/0001-93, atualmente em lugar ignorado.
FINALIDADE tomar conhecimentodaAÇÃONº53215-51.2013.4.01.3400movida
pela UNIÃO FEDERAL, em trâmite neste Juízo, para apresentar contestação
à ação ordinária pelo prazo de 15 dias, sob pena de, não sendo contestada a
ação, presumirem-se aceitos pelos réus, como verdadeiros, os fatos articulados
pelo autor. Para que não alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente
edital, na forma da lei.
SEDE DO JUÍZO: Setor de Autarquias Sul, Quadra 02, Bloco G, Lote 08 3º andar,
Brasília –DF. CEP: 70.040-000. Fone: (61)3221-6135. e-mail: 03vara@df.trf1.jus.br
Brasília,03DEFEVEREIRODE2016.EU,________RonaldoCésarA.deMagalhães,
digitei, E eu,______ _Belª Gabriela S. Torres, Diretora da Secretaria da
3ª Vara, subscrevo.

BRUNO ANDERSON SANTOS DA SILVA
JUÍZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 3ª VARA NO EXERCICIO

DA TITULARIDADE PLENA

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação
Esporte e Lazer do Distrito Federal, TORNA PÚBLICO O AVISO DE PROCURA
DE IMÓVEL, com área útil aproximadadamente 4000 m² (quatro mil metros
quadrados), localizado na Região Administrativa do Recanto das Emas,
conforme especificações contidas no Projeto Básico, para acomodar o anexo
do Centro de Ensino Fundamental 206 e a Coordenação Regional de Ensino
do Recanto das Emas – Distrito Federal, objeto do Procedimento Administrativodo Recanto das Emas – Distrito Federal, objeto do Procedimento Administrativodo Recanto das Emas – Distrito Federal, objeto do Procedimento Administrativodo Recanto das Emas – Distrito Federal, objeto do Procedimento Administrativo
nº 080.008729/2015. A retirada do Projeto Básico e entrega de propostasnº 080.008729/2015. A retirada do Projeto Básico e entrega de propostasnº 080.008729/2015. A retirada do Projeto Básico e entrega de propostasnº 080.008729/2015. A retirada do Projeto Básico e entrega de propostas
comerciais deverão ser feitas até as 17h00 do dia 26 de fevereiro de 2016 nocomerciais deverão ser feitas até as 17h00 do dia 26 de fevereiro de 2016 nocomerciais deverão ser feitas até as 17h00 do dia 26 de fevereiro de 2016 nocomerciais deverão ser feitas até as 17h00 do dia 26 de fevereiro de 2016 no
endereço SGAN (Av. L2 Norte) 607 Projeção D, sala 309. Brasília – DF. A propostaendereço SGAN (Av. L2 Norte) 607 Projeção D, sala 309. Brasília – DF. A propostaendereço SGAN (Av. L2 Norte) 607 Projeção D, sala 309. Brasília – DF. A propostaendereço SGAN (Av. L2 Norte) 607 Projeção D, sala 309. Brasília – DF. A proposta
juntamente com toda documentação deverá ser endereçada ao Presidente dajuntamente com toda documentação deverá ser endereçada ao Presidente dajuntamente com toda documentação deverá ser endereçada ao Presidente dajuntamente com toda documentação deverá ser endereçada ao Presidente da
Comissão instituída pela portaria nº 198, de 01 de agosto de 2013, publicada noComissão instituída pela portaria nº 198, de 01 de agosto de 2013, publicada noComissão instituída pela portaria nº 198, de 01 de agosto de 2013, publicada noComissão instituída pela portaria nº 198, de 01 de agosto de 2013, publicada no
DODF nº 168 de 15 de agosto de 2013, no endereço supracitado. O procedimentoDODF nº 168 de 15 de agosto de 2013, no endereço supracitado. O procedimentoDODF nº 168 de 15 de agosto de 2013, no endereço supracitado. O procedimentoDODF nº 168 de 15 de agosto de 2013, no endereço supracitado. O procedimento
de contratação de locação de imóvel reger-se-á de acordo com a legislaçãode contratação de locação de imóvel reger-se-á de acordo com a legislaçãode contratação de locação de imóvel reger-se-á de acordo com a legislaçãode contratação de locação de imóvel reger-se-á de acordo com a legislação
vigente. A Secretaria de Estado de Educação reserva-se o direito de optar pelavigente. A Secretaria de Estado de Educação reserva-se o direito de optar pelavigente. A Secretaria de Estado de Educação reserva-se o direito de optar pelavigente. A Secretaria de Estado de Educação reserva-se o direito de optar pela
proposta que melhor atender às suas necessidades operacionais. Caso o imóvelproposta que melhor atender às suas necessidades operacionais. Caso o imóvelproposta que melhor atender às suas necessidades operacionais. Caso o imóvelproposta que melhor atender às suas necessidades operacionais. Caso o imóvel
escolhido não esteja nas características ideais especificadas pela SEDF, deveráescolhido não esteja nas características ideais especificadas pela SEDF, deveráescolhido não esteja nas características ideais especificadas pela SEDF, deveráescolhido não esteja nas características ideais especificadas pela SEDF, deverá
o proprietário proceder às devidas modificações no máximo em 30 (trinta) dias.o proprietário proceder às devidas modificações no máximo em 30 (trinta) dias.o proprietário proceder às devidas modificações no máximo em 30 (trinta) dias.o proprietário proceder às devidas modificações no máximo em 30 (trinta) dias.
O Projeto Básico poderá ser solicitado por meio do e-mail: pregão.uagseedf@O Projeto Básico poderá ser solicitado por meio do e-mail: pregão.uagseedf@O Projeto Básico poderá ser solicitado por meio do e-mail: pregão.uagseedf@O Projeto Básico poderá ser solicitado por meio do e-mail: pregão.uagseedf@
gmail.com ou retirado no local.

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL

O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação
Esporte e Lazer do Distrito Federal, TORNA PÚBLICO O AVISO DE PROCURA DE
IMÓVEL, com área útil aproximadamente 880 m² (oitocentos e oitenta metros
quadrados), localizado na Região do Condomínio Águas Quentes vinculada,
a Administração do Recanto das Emas, conforme especificações contidasa Administração do Recanto das Emas, conforme especificações contidasa Administração do Recanto das Emas, conforme especificações contidasa Administração do Recanto das Emas, conforme especificações contidas
no Projeto Básico, para acomodar o anexo da Escola Classe Vila Buritis dano Projeto Básico, para acomodar o anexo da Escola Classe Vila Buritis dano Projeto Básico, para acomodar o anexo da Escola Classe Vila Buritis dano Projeto Básico, para acomodar o anexo da Escola Classe Vila Buritis da
Coordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas – Distrito Federal, objetoCoordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas – Distrito Federal, objetoCoordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas – Distrito Federal, objetoCoordenação Regional de Ensino do Recanto das Emas – Distrito Federal, objeto
do Procedimento Administrativo nº 084.000464/2015. A retirada do Projetodo Procedimento Administrativo nº 084.000464/2015. A retirada do Projetodo Procedimento Administrativo nº 084.000464/2015. A retirada do Projetodo Procedimento Administrativo nº 084.000464/2015. A retirada do Projeto
Básico e entrega de propostas comerciais deverão ser feitas até as 17h00 doBásico e entrega de propostas comerciais deverão ser feitas até as 17h00 doBásico e entrega de propostas comerciais deverão ser feitas até as 17h00 doBásico e entrega de propostas comerciais deverão ser feitas até as 17h00 do
dia 26 de fevereiro de 2016 no endereço SGAN (Av. L2 Norte) 607 Projeçãodia 26 de fevereiro de 2016 no endereço SGAN (Av. L2 Norte) 607 Projeçãodia 26 de fevereiro de 2016 no endereço SGAN (Av. L2 Norte) 607 Projeçãodia 26 de fevereiro de 2016 no endereço SGAN (Av. L2 Norte) 607 Projeção
D, sala 309. Brasília – DF A proposta juntamente com toda documentaçãoD, sala 309. Brasília – DF A proposta juntamente com toda documentaçãoD, sala 309. Brasília – DF A proposta juntamente com toda documentaçãoD, sala 309. Brasília – DF A proposta juntamente com toda documentação
deverá ser endereçada ao Presidente da Comissão instituída pela portaria nº
198, de 01 de agosto de 2013, publicada no DODF nº 168 de 15 de agosto de
2013, no endereço supracitado. O procedimento de contratação de locação de
imóvel reger-se-á de acordo com a legislação vigente. A Secretaria de Estado
de Educação reserva-se o direito de optar pela proposta que melhor atender
às suas necessidades operacionais. Caso o imóvel escolhido não esteja nas
características ideais especificadas pela SEDF, deverá o proprietário proceder
às devidas modificações no máximo em 30 (trinta) dias. O Projeto Básico
poderá ser solicitado por meio do email: pregão.uagseedf@gmail.com ou
retirado no local.

Brasília, 16 de fevereiro de 2016.
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

Presidente da Comissão Permanente de Locação de Imóveis

Secretaria de Educação, Esporte e Lazer
Gabinete do Secretário

CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISOS DE RETIFICAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 1/16

Objeto: Credenciamento de leiloeiros públicos oficiais, pelo
período de 24 (vinte e quatro) meses, visando à celebração
de contrato para a realização de leilões de bens inservíveis
pertencentes à Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.
A Comissão Permanente de Licitação torna público
que alterou o Edital do Credenciamento à epígrafe. Data
de Recebimento da Documentação: de 19/02/2016
a 11/03/2016. Pregão Eletrônico nº 222/15: Objeto:
Prestação de serviços continuados na área de higienização
e lavagem dos veículos oficiais e locados da Câmara dos
Deputados, pelo período de 12 (doze) meses. A Comissão
Permanente de Licitação faz público que transferiu a
abertura da licitação em epígrafe para o dia 03/03/2016,
às 10h, em face de alterações feitas no Edital. Editais de
Retificação e Informações: 14º andar do Edifício Anexo I -
fones (61) 3216-4921 e 3216-4911; bem como no endereço
eletrônico: www.camara.leg.br.

Beatriz de Fátima e Silva Mezêncio
Presidente da CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2016
Objeto: Registro de preços para aquisição de grampeadores elétricos. Data da
sessão pública: 2 de março de 2016 às 14h30. O Edital encontra-se disponível
nos sítios: www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tst.jus.br.

Brasília, 19 de fevereiro de 2016
MARCOS FRANÇA SOARES

Coordenador de Licitações e Contratos

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

1º AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de
Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – SEGETH, convoca a
população para a Audiência Pública com vistas a autorizar o Distrito Federal
a proceder a incorporação de imóveis que menciona ao patrimônio do Fundo
Previdenciário do Distrito Federal – DFPREV. A audiência será realizada no
dia 21 de março (segunda-feira) de 2016, das 9h às 12h, no Edifício Sede da
SEGETH, no Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 6, Bloco A, Lotes 13/14, Asa
Sul, 2º andar – sala de reuniões – Brasília/DF. As informações necessárias
para subsidiar o debate, constantes do Processo nº 410.001.267/2015, estão
disponíveis para consulta presencial, na sede da SEGETH, Setor Comercial Sul
(SCS), Quadra 6, Bloco A, Lotes 13/14, Asa Sul, 6º andar.

Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2016.
THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE

Secretário de Estado

Secretaria de Gestão do Território e
Habitação do Distrito Federal
Gabinete

(Processo nº 01415.001448/2014-45)
Objeto: Formação de registro de preços para futura prestação de
serviços de: fornecimento de serviço de acesso à rede Mundial Internet
com conexão dedicada e permanentemente, sem limite de trafego, com
garantia de banda e dos serviços e assistência técnica, nos termos e
condições constantes no presente Edital e seus anexos, conforme previsto
no Edital e seus anexos. Realização: 01 de março de 2016, asasasas 10:00h,
no Sistema Comprasnet endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.
Informações Gerais: A cópia do texto integral deste Edital está disponível
no site: e www.museus.gov.br, podendo ser retirado, mediante recolhimento
de GRU no endereço: Ed. Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da
Cultura, com sede no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco N, Edifício
CNC III, 10º andar, Brasília-DF, CEP-70.040-020, inscrito no CNPJ/MF sob
o número 10.898.596/0001-42, UASG 423002 Fones: (61) 3521-4237.

CLAYTON FERREIRAARAGÃO
Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO DE FORMAÇÃO
DE REGISTRO DE PREÇOS SRP Nº 03/2016

INSTITUTO BRASILEIRO
DE MUSEUS - IBRAM

Ministério da
Cultura

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 0001/2016 – UASG: 925978

Processo nº: 098.002.735/2015. Objeto: Pregão Eletrônico – Contratação,Processo nº: 098.002.735/2015. Objeto: Pregão Eletrônico – Contratação,Processo nº: 098.002.735/2015. Objeto: Pregão Eletrônico – Contratação,Processo nº: 098.002.735/2015. Objeto: Pregão Eletrônico – Contratação,
por meio de execução indireta, de serviços de apoio operacional para atuarpor meio de execução indireta, de serviços de apoio operacional para atuarpor meio de execução indireta, de serviços de apoio operacional para atuarpor meio de execução indireta, de serviços de apoio operacional para atuar
no Sistema de Bilhetagem Automática do DFTRANS – Transporte Urbano dono Sistema de Bilhetagem Automática do DFTRANS – Transporte Urbano dono Sistema de Bilhetagem Automática do DFTRANS – Transporte Urbano dono Sistema de Bilhetagem Automática do DFTRANS – Transporte Urbano do
Distrito Federal, consoantes às condições e premissas estabelecidas no anexoDistrito Federal, consoantes às condições e premissas estabelecidas no anexoDistrito Federal, consoantes às condições e premissas estabelecidas no anexoDistrito Federal, consoantes às condições e premissas estabelecidas no anexo
I do Edital. Total de Itens Licitados: 002. Total de Lotes: 001. Valor Estimado:I do Edital. Total de Itens Licitados: 002. Total de Lotes: 001. Valor Estimado:I do Edital. Total de Itens Licitados: 002. Total de Lotes: 001. Valor Estimado:I do Edital. Total de Itens Licitados: 002. Total de Lotes: 001. Valor Estimado:
R$ 10.532.671,32 (dez milhões, quinhentos e trinta e dois mil, seiscentos e
setenta e um reais e trinta e dois centavos). Dotação orçamentária: Unidade
Orçamentária 26.204; Programas de Trabalho: 26.453.6216.4082.0001;
Fontes: 100, 220; Natureza da despesa: 33.90.37; Vigência: 12 meses
prorrogáveis. Edital: a partir de 19/02/2016, 08h00 às 12h00 e de 14h00
às 17h00 no Endereço: Sobreloja – Ala Sul – SAIN – Setor Áreas Isoladas
Norte – Estação Rodoferroviária Brasília DF, telefone: (61) 3043-0409, CEP:
70.631-900, e nas páginas eletrônicas: www.dftrans.df.gov.br e em www.
comprasgovernamentais.gov.br; Abertura da Licitação: 03/03/2016 às 9h00
e Entrega das Propostas: a partir de 19/02/2016 às 9h00, ambas no endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

EDUARDO FERREIRA DA FONSECA
Pregoeiro

Secretaria de Mobilidade
Transporte Urbano do
Distrito Federal – DFTRANS

d2689685
Realce

d2689685
Realce


