
mensal de R$ 1.152.999,00 (um milhão, cento e cinquenta e dois mil novecentos
e noventa e nove reais), devendo a parcela de R$ 9.223.992,00 (nove milhões,
duzentos e vinte e três mil novecentos e noventa e dois reais) ser atendida à
conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente, nos termos
da correspondente Lei Orçamentária Anual, enquanto a parcela remanescente
será custeada à conta de dotações a serem alocadas no orçamento seguinte. DA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 34.101, Nota de
Empenho n° 2021NE00169, no valor de R$ 9.223.992,00 (nove milhões,
duzentos e vinte e três mil novecentos e noventa e dois reais), emitida em
29/04/2021, sob o Evento n° 400091, na Modalidade Estimativo, sob o
Programa de Trabalho: 14.243.6211.2794.0018. Natureza da Despesa: 3.3.90.39.
VIGÊNCIA: 03/05/2021 a 03/05/2023. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO
FEDERAL: GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretária
de Estado Interina. Pela CONTRATADA: ALINE DÁRIA FERREIRA PONTE,
na qualidade de Representante Legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
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SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO E ALTERAÇÃO

DA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021

Pregão Eletrônico nº 06/2021 (Modo de disputa: Aberto). Objeto: Contratação de
subscrição de créditos Azure Prepayment (AAA-35418) Azure Monetary Commitment
Provision, na modalidade de pagamento mensal, sem franquia ou consumo mínimo pela
Contratante, por um período de 36 (trinta e seis) meses. Processo 00197-
00003077/2020-24. Valor total estimado: R$ 806.241,60 (oitocentos e seis mil duzentos
e quarenta e um reais e sessenta centavos), para 36 (trinta e seis) meses de contrato.
Programa de trabalho: 04.126.8210.1471.0017, natureza de despesa: 3.3.90.39, fonte de
recursos: 151. Cópia do Edital encontra-se a disposição sem ônus, no sítio
gov.br/compras e www.adasa.df.gov.br, O código da licença ("part number") do objeto
do certame foi alterado pela Microsoft, motivo pelo qual foi feita a retificação do Edital
e Termo de Referência, com adiamento do certame nos termos do art. 21, § 4o da Lei
8.666/93. Nova data de abertura da licitação: 20/05/2021 às 10:00h em sessão pública
processada no sítio do Comprasgovernamentais.

EDUARDO LOBATO BOTELHO
Pregoeiro

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
 

AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2018

Processo 094-0000608/2017. Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) cujo
objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação
e manutenção da Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Ceilândia (UTMB) –
Ceilândia) e da Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Asa Sul (UTMB – Asa
Sul), as quais tem como função o tratamento dos resíduos sólidos domiciliares
indiferenciados provenientes da coleta convencional, conforme descritos no Edital. O
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL - SLU/DF, por meio
de sua Comissão Especial de Licitação, TORNA PÚBLICO que a Concorrência
Pública, em referência, cuja abertura está agendada para o dia 17 de maio de 2021, às
09h00min (horário de Brasília) no endereço, no AUDITÓRIO DO SLU/DF “Espaço do
Saber” - SETOR COMERCIAL SUL – Quadra 08 – Bl. B-50, 6º andar – Ed. Venâncio
2.000 – Brasília/DF, publicado, no DODF nº 69, de 14 de abril de 2021, página 103 e
Jornal de Brasília, edição de 14 de abril de 2021, página 18, fica suspensa, sine die,
para análise e ajuste nas Planilhas de Custos que integram o Edital. O Edital será
republicado com nova data para abertura do certame. Informações pelo site do SLU:
www.slu.df.gov.br ou pelo telefone 3213-0200.

NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA
Presidente Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021 - UASG 926210
A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal – SETRAB/DF, comunica a abertura
do PE N° 06/2021, no sistema Comprasnet, cujo objeto é Registro de Preços para
contratação de empresa especializada na prestação de serviço de qualificação profissional e
atendimento em unidades móveis, incluído recursos materiais, humanos, tecnológicos e toda
gestão operacional, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência
constante do Anexo I do Edital. Valor total mensal estimado: R$ 2.190.711,04. Tipo de
Licitação: Menor Preço. Elemento de despesa: 33.90.39. Prazo de vigência da Ata de
Registro de Preços: 12 (doze) meses. Abertura das Propostas dia 20/05/2021, às 09h30min.
Processo nº: 04012-00003480/2020-15. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelo e-mail: dilic@setrab.df.gov.br.

Brasília/DF, 06 de maio de 2021
HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA

Pregoeiro

INEDITORIAL

GBT S.A – CONCESSIONÁRIA DE INFRAESTRUTURA
PREDIAL E DE SERVIÇOS DE TI

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL

(COMPANHIA FECHADA)
CNPJ/MF 11.738.966/0001-47 - NIRE 53300011184

Ficam convocados os Senhores Acionistas da GBT S.A. Concessionária de Infraestrutura
Predial e de Serviços de TI (“Companhia”), na forma prevista no Artigo 124 da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”) c/c a Instrução Normativa DREI nº 81, de 10/06/20 e
seu Anexo V, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) a ser realizada no dia
28 de maio de 2021, às 11h00 de forma exclusivamente digital por meio da plataforma
eletrônica Zoom Meetings, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constante da ordem
do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2020, acompanhadas
do Relatório dos Auditores Independentes – documentos publicados na edição do Diário Oficial
do Distrito Federal de 26/04/2021 e na edição do Jornal Valor Econômico de 27/04/2021; e (ii)
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2020 e a
distribuição de dividendos. Informações Gerais: 1. Os documentos a serem apreciados na AGO
e o Boletim de Voto a Distância encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da
Companhia e também serão enviados por e-mail aos acionistas cadastrados, juntamente com o 
link de acesso do Zoom para participação reunião, junto com outras informações que se façam
eventualmente necessárias acerca dos detalhes de como os acionistas poderão votar à distância.
2. Poderão participar da AGO os Acionistas titulares das ações ordinárias de emissão da
Companhia, desde que estejam registrados no Livro de Registro de Ações e realizem solicitação
de cadastramento pelo endereço eletrônico <<renato@gbtsa.com.br>>, com 48 (quarenta e oito)
horas de antecedência acompanhada dos seguintes documentos: (i) pessoa física - documento de
identificação com foto; (ii) pessoa jurídica - cópia simples do último estatuto ou contrato social
consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição
dos diretores e/ou procuração), bem como documento de identificação com foto do(s)
representante(s) legal(is). 3. É facultado a qualquer Acionista constituir procurador para
comparecer à AGO e votar em seu nome. Na hipótese de representação, deverão ser
apresentados os seguintes documentos pelo acionista por e-mail juntamente com os documentos
para cadastramento prévio: (i) instrumento de mandato (procuração), com poderes especiais
para representação na AGO; e (ii) indicação de endereço eletrônico para liberação de acesso e
envio de instruções sobre utilização da plataforma. 4. Em decorrência da pandemia de COVID-
19, a Companhia excepcionalmente aceitará cópias simples de procurações outorgadas no Brasil
sem reconhecimento de firma em cartório e procurações eletrônicas assinadas digitalmente com
utilização de certificado digital, observadas as condições acima. 5. As procurações, nos termos
do Parágrafo 1º do Artigo 126 da Lei das S.A., somente poderão ser outorgadas a pessoas que
atendam, pelo menos, um dos seguintes requisitos: (i) ser acionista ou administrador da
Companhia e (ii) ser advogado.6. Será facultado aos acionistas votar por meio de Boletim de
Voto a Distância, devolvendo-o ao endereço eletrônico <<renato@gbtsa.com.br>> no mínimo
cinco dias antes da data da realização do conclave; o envio de Boletim de Voto a Distância não
impede o acionista de se fazer presente à assembleia digital e exercer seu direito de participação
e votação durante o conclave, caso em que o Boletim enviado será desconsiderado. Brasília/DF,
05 de maio de 2021. Conselho de Administração.
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Daniella Ferreira
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