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EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2013/030
Contratante: BRB - Banco de Brasília S/A. Contratada: Mídia Comunitária e Eventos LTDA 
-  ME. Espécie: I  Termo Aditivo ao Contrato nº: DIATE/SUCOR 2013/030. Objeto do 
contrato: Execução, pela Contratada, de serviços bancários básicos do BRB, na qualidade de 
Correspondente no País. Objeto do Aditivo: Retira-se do parágrafo sétimo da cláusula terceira 
o seguinte endereço: Quadra 36 Área Especial nº 01 Vila São Jose - Brazlândia. Valor do 
Contrato: R$100.000,00. Assinatura do Termo Aditivo: Licitação: Credenciamento . Signatário 
pelo BRB: Humberto Augusto Coelho. Signatário pela Contratada: PAULO SÉRGIO DE 
FARIA LOPES. Executor: Júlio Chrystiano dos S. Aredias. Processo nº: 041.000.836/2013.

ANDRÉ VIEIRA PAIVA
Gerente de Área

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
ASSESSORIA DE CADASTRO E LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO
Comunicamos aos interessados na Concorrência nº 026/2014 – ASCAL/PRES – do tipo me-
nor preço unitário, para contratação de empresa de engenharia para a execução da reforma 
e adequação do Autódromo Internacional Nelson Piquet, localizado no Centro Poliesportivo 
Ayrton Senna, no Setor de Recreação Pública Norte (SRPN) – Brasília/DF, tendo por objetivo 
a homologação do mesmo perante a Fedération Internacionale de Motocyclisme – FIM, a Fe-
dération Internacionale de L’Automobile – FIA e a Confederação Brasileira de Automobilismo 
– CBA, de forma a possibilitar a inclusão do circuito de Brasília/DF nos calendários oficiais dos 
eventos motociclísticos e automobilísticos nacionais e internacionais, regulamentados por estas 
entidades, devidamente especificado nos Anexos do Edital - processo nº 112.003.022/2014, que 
a mesma fica suspensa, conforme exarada na Decisão nº 5528/2014, datada de 06 de novembro 
de 2014, do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, até ulterior decisão daquela Corte 
de Contas. Data da última publicação no DODF nº 208, de 03 de outubro de 2014, página 57. 
Para maiores informações ligar para o telefone/fax (0xx61) 3403-2321 ou (0xx61) 3403-2322.

Brasília/DF, 10 de outubro de 2014.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA

Assessor

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA 
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ 00.070.698/0001-11   NIRE 53 3 0000154-5
COMPANHIA ABERTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Conselho de Administração da Companhia Energética de Brasília - CEB, com amparo na 
Lei nº 6.404/1976, artigo 142, inciso IV e no Estatuto Social, artigo 20, inciso X, convoca os 
acionistas da Companhia para a 82ª Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 27 de 
novembro de 2014, às 15 horas, na sede da CEB Distribuição S/A, subsidiária integral da CEB, 
localizada em Brasília - DF, Setor de Indústrias e Abastecimento, Área de Serviços Públicos, 
lote “C”, Complexo CEB, bloco “E”, com a seguinte ordem do dia: deliberar sobre o aumento 
do Capital Social no montante de R$223.969.225,03 (duzentos e vinte e três milhões, novecentos 
e sessenta e nove mil, duzentos e vinte e cinco reais e três centavos), mediante subscrição par-
ticular de 2.607.746 ações ordinárias (ON) e 2.625.179  ações preferenciais classe “B” (PNB), 
que terão de forma integral os mesmos direitos a que fazem jus as ações existentes, pelo preço 
de emissão de R$42,80 (quarenta e dois reais e oitenta centavos) por ação, fixado pela média 
aritmética entre o valor por ação do patrimônio líquido em 31.12.2013, e o valor por ação da 
perspectiva de rentabilidade da companhia, conforme indicado na Decisão do Conselho de 
Administração, por ocasião da 525ª reunião ordinária de 30.09.2014, ratificada na reunião 
extraordinária realizada no dia 07.11.2014. Terão direito de preferência todos àqueles que 
eram acionistas da Companhia na data base do dia da aprovação da subscrição. O prazo para 
o exercício de preferência será de 30 (trinta) dias, contados a partir da divulgação de aviso aos 
acionistas que será publicado 10 dias após a aprovação da referida subscrição particular. Os 
documentos relativos às matérias a serem deliberadas serão depositados, na forma do anexo 14, 
da Instrução Normativa CVM 481/09, via sistema IPE/Proposta da Administração/Assembleia 
no site da Comissão de Valores Mobiliários. Poderão participar da assembleia os representantes 
legais dos acionistas ou seus procuradores, nos termos do art. 126 da Lei 6.404/1976, e altera-
ções, observando que: além do documento de identidade, deverão apresentar, também, com-
provante 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 seus condôminos. As procurações e documentos de representação 
poderão ser depositados na Companhia até 24 horas antes da data marcada para a realização 
da AGE, objetivando agilizar os procedimentos de identificação, podendo participar e votar 
os acionistas que comparecerem à assembleia munidos dos documentos exigidos, ainda que 
não os tenham depositados previamente.

RUBEM FONSECA FILHO
Presidente

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

EDITAL Nº 48/2014 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012.
8ª CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS 

O Diretor Geral da CEB Distribuição S/A, no uso de suas atribuições e tendo em vista o cons-
tante no Edital nº 01/2012-CEB, Edital Normativo, publicado no Diário Oficial do Distrito 
Federal em 26.9.2012 e Edital de Republicação publicado no Diário Oficial do Distrito Federal 
em 15.10.2013, torna público que convoca os candidatos a seguir relacionados para comparecer 
à sede da CEB, localizada no SIA, Setor de Áreas Públicas, lote C bloco D sala 5, Gerência 
de Administração de Pessoal – GRAP, Brasília/DF, no período de 11 a 13 de novembro (dias 
úteis), das 14h às 17h, para manifestação acerca de sua contratação e para encaminhamento à 
avaliação médica pré-admissional com fins de contratação. O não comparecimento no período, 
data e local indicados neste Edital acarretará a eliminação definitiva e automática do candidato 
do concurso público em referência. 1- Convocação de candidato aprovado para o cargo de 
Assistente Social, conforme aprovado pelo CPRH no dia 28/10/2014, na seguinte ordem: área 
de contribuição, seguidos de nº de inscrição, nome, CPF e classificação. Assistente Social: 
1342824, ROSSANE MONTEIRO SILVA, 99280396315, 2. 

Brasília/DF, 10 de novembro de 2014.
RUBEM FONSECA FILHO

Diretor Geral

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-S00311/2014.
Processo: 310-003.337/2014. Tipo: menor preço. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
– EXECUÇÃO DE REFORÇO DO TALUDE E OBRAS DE DRENAGEM SUBESTAÇÃO 
EMBAIXADA SUL. Empresa Vencedora: A2 GABIÕES CONSTRUÇÕES LTDA-EPP. 
Valor global: R$ 252.000,00. O processo encontra-se a disposição dos interessados para 
vistas, na CPL, das 08:00 h às 12:00 h e das 14:00 h às 17:00 h. Demais informações, 
pelos telefones: 3465-917/9018.

Brasília/DF, 11 de novembro de 2014
MARCELO ANDRADE CRUZ

Presidente da Comissão

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Serviço n° 180/2010. Partes: CEB DIS-
TRIBUIÇÃO S/A x ORGANIZAÇÃO LEVIN DO BRASIL LTDA. Processo nº 310-
003508/2010, regido pela Lei 8.666/93. Data de assinatura: 07/11/2014. Objeto: Prorrogação 
dos prazos de execução e vigência por 12(doze) meses. Despesa com Publicação: CEB 
Distribuição. Assinatura pela CEB DISTRIBUIÇÃO: Jorge Luiz Leitão da Silva e Eli 
Soares Jucá e pela contratada: Mauricio Valentim Gugliano.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EXTRATOS CONTRATUAIS
Espécie: Contrato n° 256/2014-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a empresa CONTER 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. CNPJ nº 00.622.159/0001-48. Objeto: Contratação Emer-
gencial de Empresa Especializada para prestação de serviços técnicos, mediante Contrato de 
Operação e Manutenção Preventiva, Corretiva e Assistência Técnica, dos equipamentos em 
geral, das redes de distribuição frigorígenas, das redes elétricas inclusive quadros elétricos, das 
redes de comando e supervisão inclusive dos elementos componentes, das redes de distribuição 
de ar e das redes de drenagens que compõem as instalações de Ar Condicionado Central e 
Individual, Sistemas Ventilação e Exaustão Mecânica, Difusores Motorizados e Unidade de 
Descontaminação instalada no Hospital Regional de Santa Maria- HRSM, de propriedade da 
SES/DF. Prazo de Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de sua assinatura. Valor 
Total: R$ 672.482,70 (seiscentos e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais 
e setenta centavos), em procedência ao Orçamento do Distrito Federal para o corrente 
exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: 
Unidades Orçamentárias: 23901. Programas de Trabalho: 103.02620228850002. Naturezas 
das Despesas: 33.90.30 e 33.90.39. Fontes de Recursos: 100000000. Notas de Empenho: 
2014NE05880 e 2014NE05881. Valores de empenhos iniciais: R$ 44.343,14 (quarenta e 
quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e quatorze centavos) e R$ 179.817,76 (cento 
e setenta e nove mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e seis centavos). Emitidos em 
23/10/2014, sob o evento: 400091. Na modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. 
Do Procedimento: do Projeto Básico (fls. 44/79), da Proposta da empresa (fls. 128/141), 
da Nota de Empenho (fls. 239/240), do Autorizo e Ratifico de dispensa de licitação DL 
467/2014 (fls. 232/233), do Despacho DEAT/SULIS/SES (fls. 243/245), do Autorizo da Nota 
de Empenho (fl. 234), nos termos do art. 24, IV da Lei nº 8.666/93 e das Leis nº 8.666/1993 
e alterações posteriores. Processo: 060.011.133/2014. Data de Assinatura: 05/11/2014. Pela 
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