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LOTE 11
ITEM UND. QTD ITEM VALOR. UNIT.

R$
VALOR TOTAL
R$

1 GR 50 Semente de Celósia Plumosa Anã Glitters Series Sortida, ou variedade similar (época
de semeadura, fotoperiodismo, altura da planta, cor das flores, volume de flores por
planta, durabilidade da floração no outono e no inverno, quantidade de sementes por
grama, e demais características vegetativas semelhantes à variedade solicitada), ga-
rantia de germinação superior a 85%, pureza superior a 95%, embalagens lacradas de
no mínimo 0,5 g e no máximo 50 g, podendo também ser entregues em embalagens
com 1.000 ou mais sementes, utilizando a conversão de milheiro de sementes para
gramas de sementes nuas "não peletizadas" (sem/g). MARCA: ISLA.

139,98 6.999,00

VALOR TOTAL: R$ 6.999,00 (seis mil, novecentos e noventa e nove reais).
LOTE 28

ITEM UND. QTD ITEM VALOR. UNIT.
R$

VALOR TOTAL
R$

1 GR 1.200 Semente de Petúnia Híbrida Sortida, ou variedade similar (época de semeadura,
fotoperiodismo, altura da planta, cor das flores, volume de flores por planta, du-
rabilidade da floração no outono e no inverno, quantidade de sementes por grama, e
demais características vegetativas semelhantes à variedade solicitada), garantia de
germinação superior a 85%, pureza superior a 95%, embalagens lacradas de no
mínimo 0,5 g e no máximo 50 g, podendo também ser entregues em embalagens
com 1.000 ou mais sementes, utilizando a conversão de milheiro de sementes para
gramas de sementes nuas "não peletizadas" (sem/g). MARCA: ISLA.

3,91 4.692,00

VALOR TOTAL: R$ 4.692,00 (quatro mil, seiscentos e noventa e dois reais).
LOTE 39

ITEM UND. QTD ITEM VALOR. UNIT.
R$

VALOR TOTAL
R$

1 GR 6.000 Semente de Sálvia Splendens Anã / Flor-de-Cardeal, ou variedade similar (época de
semeadura, fotoperiodismo, altura da planta, cor das flores, volume de flores por
planta, durabilidade da floração no outono e no inverno, quantidade de sementes por
grama, e demais características vegetativas semelhantes à variedade solicitada), ga-
rantia de germinação superior a 85%, pureza superior a 95%, embalagens lacradas de
no mínimo 0,5 g e no máximo 50 g, podendo também ser entregues em embalagens
com 1.000 ou mais sementes, utilizando a conversão de milheiro de sementes para
gramas de sementes nuas "não peletizadas" (sem/g). MARCA: TECNOSEED.

11 , 0 0 66.000,00

VALOR TOTAL: R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).
LOTE 42

ITEM UND. QTD ITEM VALOR. UNIT.
R$

VALOR TOTAL
R$

1 GR 1.200 Semente de Sunflower Sunspot Dwarf (Girassol Anão de Jardim), ou variedade
similar (época de semeadura, fotoperiodismo, altura da planta, cor das flores, volume
de flores por planta, durabilidade da floração no outono e no inverno, quantidade de
sementes por grama, e demais características vegetativas semelhantes à variedade
solicitada), garantia de germinação superior a 85%, pureza superior a 95%, em-
balagens lacradas de no mínimo 0,5 g e no máximo 50 g, podendo também ser
entregues em embalagens com 1.000 ou mais sementes, utilizando a conversão de
milheiro de sementes para gramas de sementes nuas "não peletizadas" (sem/g).
MARCA: ISLA.

0,66 792,00

VALOR TOTAL: R$ 792,00 (setecentos e noventa e dois reais).
LOTE 59

ITEM UND. QTD ITEM VALOR. UNIT.
R$

VALOR TOTAL
R$

1 GR 300 Semente de Zinnia Persa Anã Sortida, ou variedade similar (época de semeadura,
fotoperiodismo, altura da planta, cor das flores, volume de flores por planta, du-
rabilidade da floração no outono e no inverno, quantidade de sementes por grama, e
demais características vegetativas semelhantes à variedade solicitada), garantia de
germinação superior a 85%, pureza superior a 95%, embalagens lacradas de no
mínimo 0,5 g e no máximo 50 g, podendo também ser entregues em embalagens
com 1.000 ou mais sementes, utilizando a conversão de milheiro de sementes para
gramas de sementes nuas "não peletizadas" (sem/g).MARCA: ISLA.

2,18 654,00

VALOR TOTAL: R$ 654,00 (seiscentos e cinquenta e quatro reais).

Esta Ata para registros de preços, com prazo validade de 12 (doze) meses, contado da
assinatura desta, tem eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do
Distrito Federal. As especificações técnicas constantes no Processo Administrativo nº
112.000.700/2016, integram este instrumento, independentemente de transcrições. DATA DA
ASSINATURA: A ata tem sua assinatura em 14/07/2016. PELA NOVACAP: Júlio César
Menegotto e Marcos Aurélio P. L. Lopes. PELA LICITANTE: James Werner Heesch.

AVISO DE RETOMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2015 - ASCAL/PRES -

PARA REGISTRO DE PREÇOS
A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP
torna público que realizará Pregão Eletrônico nº 047/2015 - ASCAL/PRES - do tipo menor
preço por lote, para Registro de Preços - objetivando a locação de veículos - Caminhões
Pipa, incluindo condutor e ajudante à operação de irrigação, demais encargos e Leis Sociais,
conforme legislação vigente, manutenção preventiva e corretiva dos mesmos, para formação
de Patrulha Mecanizada Verde, conforme especificações e quantitativos constantes do Termo
de Referência (Anexo I do Edital) - Valor estimado da contratação R$ 8.294.281,60 -
Processo nº 112.004.654/2015 - Validade do Registro de Preços 12 (doze) meses e prazo de
vigência do contrato: 12 (doze) meses. Data final para recebimento das propostas: 09 de
agosto de 2016 - às 09:00h. Início da Sessão de disputa: 09 de agosto de 2016 - às 09:30h.
O Edital e seus anexos poderão ser retirados exclusivamente no site www.licitacoes-e.com.br
a partir do dia 27 de julho de 2016. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio do
telefone (061) 3403-2321 ou (061) 3403-2322 e email ascal.novacap@gmail.com.

Brasília/DF, 26 de julho de 2016.
FERNANDO MORAIS

Chefe da ASCAL/PRES.

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

EDITAL N. 130 CONCURSO PÚBLICO N. 01/2012-CEB
26ª CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS

O Diretor-Geral da CEB Distribuição S/A, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
constante no Edital n. 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 re-
lacionados 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, em 29 de
julho às 14h30, para manifestação acerca de sua contratação e para encaminhamento à
avaliação médica pré-admissional com fins de contratação. O não comparecimento no pe-
ríodo, 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 Analista de Sistemas - Negócios, na
seguinte ordem: área de contribuição, seguidos de n. de inscrição, nome, CPF e clas-
sificação.
Analista de Sistemas - Negócios: 1224887, ELI BATISTA DE FARIA JUNIOR,
3448196126, 34.
2 Convocação de candidato aprovado para o cargo de Analista de Sistemas - Infraestrutura,
na seguinte ordem: área de contribuição, seguidos de n. de inscrição, nome, CPF e clas-
sificação.
Analista de Sistemas - Infraestrutura: 1368727, RODOLFO MICHEL DE LIMA QUEIROZ,
78064813115, 7.
2 Convocação de candidato aprovado para o cargo de Agente de Suporte Administrativo, na
seguinte ordem: área de contribuição, seguidos de n. de inscrição, nome, CPF e clas-
sificação.
Agente de Suporte Administrativo: 1317037, TASSIA DE LIMA FANTINI AMORIM,
00665556128, 5 (PCD).

Brasília/DF, 26 de julho de 2016.
LUIS FERNANDO MAGNANI DE OLIVEIRA

EDITAL Nº 129 RETIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO
CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2012.

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA VAGAS E
CADASTRO DE RESERVA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A.

A CEB - Distribuição S/A., por seu Diretor Geral, no uso de suas atribuições legais, em
cumprimento ao que determina o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, o Decreto nº
21.688/2000 e as demais legislações pertinentes, bem como a autorização do Conselho de
Política de Recursos Humanos - CPRH, publicada no DODF nº. 135, de 10 de Julho de 2012,
em conformidade com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários - PCCS, o Regimento Interno
da CEB Distribuição S/A e a aprovação da Diretoria por meio da 322ª Reunião Ordinária da
Diretoria Colegiada da CEB D, torna público:
Art. 1º A retificação da situação da classificação final do candidato NAILSON TRAJANO,
Código 58882 do cargo de Ténico Industrial - Eletrotécnica, de liminar (subjudice) para
candidato definitivo, tendo em vista o julgamento final do processo.
Art. 2º A retificação da situação da classificação final do candidato NAILSON TRAJANO,
Código 24307 do cargo de Agente de Serviços Operacionais - Eletricidade, de liminar
(subjudice) para candidato definitivo, tendo em vista o julgamento final do processo.
Art. 3º A retificação da situação da classificação final da candidata TASSIA DE LIMA
FANTINI AMORIM, Código 60825 do cargo de Agente de Suporte Administrativo, de
liminar (subjudice) para candidato definitivo, tendo em vista o julgamento final do pro-
cesso.

Brasília/DF, 26 de julho de 2016.
LUIS FERNANDO MAGNANI DE OLIVEIRA
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