Seção 1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA
PORTARIA No - 1.053, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017
Subdelega ao Coordenador Jurídico de Licitações e Contratos a aprovação de pareceres, notas
jurídicas e despachos. O COORDENADOR-GERAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA, no uso das
atribuições que lhe conferem o art. 2º da Portaria PGFN/MF nº 918, de 8 de setembro de 2017,
e com fundamento nos arts. 11 a 14 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, resolve: Art. 1º
Subdelegar, ao Coordenador Jurídico de Licitações e Contratos, a aprovação de pareceres, notas
jurídicas e despachos que: I - promovam o simples reenvio de autos a outros órgãos, com vistas
ao reforço de instrução processual; II - contenham pronunciamento favorável e adotem apenas
entendimentos já consolidados em manifestações anteriormente aprovadas pelo ProcuradorGeral da Fazenda Nacional ou por Procurador-Geral Adjunto, atinentes às: a) propostas de
contratações sem prévio certame licitatório, minutas de editais de licitação, de contratos e de
termos aditivos; b) propostas de adesão a atas e registros de preço e minutas que a ela se
refiram; c) manifestações sobre comunicações do Poder Judiciário que dão ciência da proibição
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou inventivos fiscais ou creditícios; e d)
manifestações sobre pedidos para realização de despesas a serem submetidas a autoridades
fazendárias, em face do disposto no Decreto nº 7.689, de 2 de março de 2012, ou norma que o
suceda, bem assim dos pedidos de convalidação atinentes a despesas realizadas sem a prévia
observância ao disposto no mencionado decreto, ressalvadas aquelas cujo pedido para
realização de despesa seja necessária aprovação do Exmo. Ministro da Fazenda. Art. 2º O
despacho de aprovação das manifestações jurídicas deverá mencionar expressamente que a
aprovação se dá com fundamento no presente ato de delegação. Art. 3º Fica ressalvada a
possibilidade de exercício, pelo Coordenador-Geral de Contratação Pública, das competências
delegadas por meio desta Portaria, bem como de encaminhamento à sua aprovação de
manifestações que, por sua relevância ou complexidade, entenda-se recomendável lhes sejam
submetidas. Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
VITOR JUNQUEIRA VAZ
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
PORTARIA CONJUNTA No - 2, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017
Altera a Portaria Interministerial STN/SOF n o 163, de 4 de maio de 2001. A SECRETÁRIA DO
TESOURO NACIONAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA e o SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO FEDERAL
DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o disposto no art. 50, § 2o , da Lei Complementar no 101, de 4 de
maio de 2000, e Considerando o disposto no inciso I do art. 17 da Lei no 10.180, de 6 de fevereiro
de 2001, e no inciso I do art. 6o do Decreto n o 6.976, de 7 de outubro de 2009, que conferem
à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda a condição de órgão central do
Sistema de Contabilidade Federal; Considerando as competências do órgão central do Sistema
de Contabilidade Federal, estabelecidas no art. 18 da Lei no 10.180, de 2001, no art. 7o do
Decreto no 6.976, de 2009, e nos incisos X, XIV, XXI, XXII e XXIII do art. 32 do Anexo I do Decreto
no 9.003, de 13 de março de 2017; e Considerando o disposto no art. 9o , inciso VII, do Anexo I
do Decreto no 9.035, de 20 de abril de 2017, que confere à Secretaria de Orçamento Federal do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - SOF/MP a competência de estabelecer
as classificações orçamentárias da receita e da despesa; resolvem: Art. 1o Incluir, na alínea "C"

dos incisos I e II do Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF no 163, de 4 de maio de 2001,
a seguinte modalidade de aplicação e respectivo conceito e especificação: "92 - Aplicação Direta
de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou
Descentralização Despesas orçamentárias realizadas à conta de recursos financeiros
decorrentes de delegação ou descentralização de outros entes da Federação para execução de
ações de responsabilidade exclusiva do ente delegante ou descentralizador." Art. 2o Incluir, na
alínea "D" dos incisos I e II do Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF no 163, de 2001, o
seguinte elemento de despesa e respectivo conceito e especificação: "40 - Serviços de
Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Despesas orçamentárias decorrentes
da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos e entidades da Administração Pública,
relacionadas à Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC, não classificadas em outros
elementos de despesa, tais como: locação de equipamentos e softwares, desenvolvimento e
manutenção de software, hospedagens de sistemas, comunicação de dados, serviços de
telefonia fixa e móvel, quando integrarem pacote de comunicação de dados, suporte a usuários
de TIC, suporte de infraestrutura de TIC, serviços técnicos profissionais de TIC, manutenção e
conservação de equipamentos de TIC, digitalização, outsourcing de impressão e serviços
relacionados a computação em nuvem, treinamento e capacitação em TIC, tratamento de
dados, conteúdo de web; e outros congêneres. Art. 3o Alterar o conceito e especificação do
elemento de despesa "39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica", constante do inciso
II da alínea "D" do Anexo II da Portaria Interministerial STN/SOF no 163, de 2001, que passa a
vigorar com a seguinte redação: "Despesas orçamentárias decorrentes da prestação de serviços
por pessoas jurídicas para órgãos públicos, exceto as relativas aos Serviços de Tecnologia da
Informação e Comunicação - TIC, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de
energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telex, correios, telefonia fixa e
móvel, que não integrem pacote de comunicação de dados); fretes e carretos; locação de
imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no
contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e
adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal);
serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e
emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou
exposições; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); e outros
congêneres, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso de obrigações não
tributárias." Art. 4o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus
efeitos a partir da execução da Lei Orçamentária de 2018 e, quando couber, na elaboração do
respectivo Projeto de Lei.
ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI
GEORGE ALBERTO DE AGUIAR SOARES
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 342, DE 31 DE OUTUBRO DE 2017
Estabelece regras e procedimentos quanto à cessão de servidores e de empregados públicos da
Administração Pública Federal Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional. O MINISTRO DE
ESTADO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 87 da Constituição Federal e considerando o disposto no art. 18 do Decreto nº
9.144, de 22 de agosto de 2017, resolve: Art. 1º Estabelecer as regras e os procedimentos a
serem observados pelos órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta,
incluídas as empresas públicas e as sociedades de economia mista, como cedente ou
cessionária, quando da cessão ou requisição de servidores públicos efetivos, empregados
públicos e empregados de empresas estatais, respeitadas as regras especiais constantes de lei

ou de decreto nos pontos em que forem incompatíveis. CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 2º Para os fins desta Portaria, considera-se: I - requisição: ato irrecusável que implica a
alteração do exercício do servidor ou empregado público, sem alteração da lotação no órgão de
origem; II - cessão: ato autorizativo pelo qual o agente público, sem suspensão ou interrupção
do vínculo funcional com a origem, passa a ter exercício fora da unidade de lotação ou da estatal
empregadora; III - reembolso: restituição das parcelas despendidas pelo cedente com o agente
público cedido, respeitado o disposto no Decreto nº 9.144, de 22 de agosto de 2017, e nas
normas específicas, inclusive quanto ao limite disposto no inciso XI do caput do art. 37 da
Constituição Federal; IV - cedente: órgão ou entidade de origem do agente público cedido; e V cessionário: órgão ou entidade onde o agente público exercerá suas atividades. CAPÍTULO II DA
CESSÃO Art. 3º O servidor ou empregado poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão
ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios nas
seguintes hipóteses: I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança; ou II - para
atender a situações previstas em lei específica. § 1º As cessões que impliquem reembolso pela
administração pública federal, direta ou indireta, somente ocorrerão para o exercício de cargo
em comissão ou função de confiança com graduação mínima equivalente ao nível: I - 4 do GrupoDireção e Assessoramento Superiores - DAS, na hipótese de o cedente ser órgão ou entidade da
administração pública direta, autárquica ou fundacional de outro ente federativo; ou II - 5 do
Grupo-DAS, na hipótese de o cedente ser empresa estatal da União ou de outro ente federativo.
§ 2º A cessão para outros Poderes ou entes federativos somente ocorrerá para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança com graduação mínima equivalente ao nível 4 do
GrupoDAS. § 3º O disposto neste artigo não é aplicável na hipótese prevista no § 7º do art. 93
da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Art. 4º A cessão será concedida por prazo
indeterminado. § 1º As cessões concedidas pela administração pública federal, direta e indireta,
por prazo determinado, ficam convertidas em cessões concedidas por prazo indeterminado. §
2º O disposto no caput é aplicável na hipótese prevista no § 7º do art. 93 da Lei nº 8.112, de
1990. Art. 5º Respeitado o disposto no art. 17 do Decreto nº 9.144, de 2017, o ato de cessão
deve ser efetivado por meio de portaria, publicada, quando couber, no Diário Oficial da União.
§ 1º A nomeação para o cargo em comissão ou a designação para a função de confiança
independem da publicação da portaria de cessão, ficando o efetivo exercício condicionado à
publicação da portaria de cessão. § 2º O agente público deverá continuar exercendo suas
atividades no cedente até a sua entrada em efetivo exercício no cessionário, observado o
disposto no art. 44 da Lei nº 8.112, de 1990. § 3º O cessionário deverá informar ao cedente a
data da efetiva entrada em exercício do agente público cedido, em até dez dias do efetivo
exercício, para fins da determinação do início da obrigação prevista no art. 9º. Art. 6º Na
hipótese de o agente público já cedido ser nomeado no mesmo órgão ou na mesma entidade
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança diverso do que ensejou o ato
originário, será dispensado novo ato de cessão, desde que mantidas as condições exigidas para
a cessão do agente público ao cessionário. Parágrafo único. A alteração do cargo ou da função
exercida pelo agente público cedido deverá ser comunicada ao cessionário em até dez dias da
publicação do ato. Art. 7º Quando a exoneração do cargo em comissão ou a dispensa da função
de confiança implicar o deslocamento de sede, o agente público terá prazo de dez dias, a contar
da publicação do referido ato, para o deslocamento e a retomada do efetivo desempenho das
atribuições do cargo ou emprego no órgão ou entidade de origem. § 1º Excepcionalmente, a
critério do órgão cedente, o prazo de que trata o caput poderá ser de até quinze dias, mediante
solicitação justificada do agente público. § 2º Não se aplica o disposto no caput ao deslocamento
dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por
municípios limítrofes e regularmente instituídas. Art. 8º Compete ao órgão ou entidade
cessionária acompanhar a frequência do agente público durante o período da cessão e informar
ao órgão cedente qualquer ocorrência, inclusive faltas não justificadas ou em desacordo com a
legislação vigente. CAPÍTULO III DO REEMBOLSO Art. 9º É do órgão ou da entidade cessionária o
ônus pela remuneração ou pelo salário vinculado ao cargo ou ao emprego permanente do

agente público cedido dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios,
inclusive das empresas públicas e das sociedades de economia mista, acrescidos dos encargos
sociais e trabalhistas, respeitadas as limitações do Decreto nº 9.144, de 2017, e de normas
específicas, inclusive quanto ao limite disposto no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição
Federal. Parágrafo único. O disposto no caput é aplicável na hipótese prevista no § 7º do art. 93
da Lei nº 8.112, de 1990. Parcelas reembolsáveis Art. 10. Estão sujeitos a reembolso pela
administração pú- blica federal, direta e indireta: I - parcelas de natureza remuneratória, tais
como vencimento padrão, salário, vencimento básico, soldo e subsídio; II - gratificações em
geral, incluídas as de qualificação, ressalvado o disposto no inciso II do caput do art. 11; III adicionais de tempo de serviço, de produtividade e por mérito; IV - diferenças individuais para
compensar decréscimo remuneratório; V - contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS; VI - os encargos sociais e trabalhistas; VII - parcela patronal de assistência à saúde
e odontológica, de caráter periódico e de natureza permanente, decorrente de contrato ou
convênio de plano de saúde, passível de adesão pela totalidade de empregados e dirigentes da
empresa, e que possua valores fixos, conhecidos e preestabelecidos. VIII - provisão de valores
necessários a garantir o pagamento futuro de parcelas decorrentes do período da cessão; e IX quaisquer outras verbas ou vantagens pessoais recebidas que não possuam natureza
indenizatória e estejam incorporadas à remuneração do cedido. Parcelas não reembolsáveis Art.
11. Não haverá reembolso pela administração pública federal, direta e indireta, das seguintes
parcelas: I - valores que excedam o teto remuneratório aplicável aos servidores da
administração pública federal direta, autárquica e fundacional; II - gratificações concedidas pelo
cedente em virtude da cessão, independentemente da denominação adotada; III - participações
nos lucros ou nos resultados; IV - multa prevista no § 1º do art. 18 da Lei nº 8.036, de 11 de maio
de 1990; V - parcelas relativas a cargo em comissão ou função de confiança exercido no cedente;
VI - valores decorrentes de adesão do servidor ou do empregado a programas de demissão
incentivada; VII - valores despendidos pelo cedente com assistência mé- dica e odontológica
dissociados da cobertura do plano de saúde correspondente, bem como valores que não se
enquadrem no inciso VII do art. 10; VIII - indenização decorrente da conversão de licença prêmio em pecúnia; e IX - quaisquer outras parcelas, indenizatórias ou remuneratórias, que, não
incorporadas à remuneração ou ao salário do servidor ou do empregado cedido, possuam
natureza temporária, eventual ou sejam pagas em decorrência da função exercida no órgão ou
na entidade de origem. § 1º A empresa pública ou a sociedade de economia mista não
dependente de recursos do Tesouro Nacional para o custeio de despesas de pessoal ou para o
custeio em geral poderá suportar o ônus referente aos valores de parcelas não reembolsáveis,
ainda que o valor a ser reembolsado seja inferior ao teto remuneratório disposto no inciso XI do
art. 37 da Constituição Federal, se: I - caracterizado o interesse da entidade na cessão; II atendidos os regulamentos internos; III - por prazo não superior a três anos; e IV - após
encerrados os pagamentos sem reembolso integral, o empregado retorne à entidade de origem
e, pelo prazo mínimo igual ao período de cessão sem reembolso integral, permaneça na
entidade sem nova cessão. § 2º O disposto neste artigo não se aplica às cessões em que figurem
como cedente e, simultaneamente, como cessionário estatais não dependentes de recursos do
Tesouro Nacional para o custeio de despesas de pessoal ou para o custeio em geral. Cálculo do
teto Art. 12. Para fins do cálculo do teto sobre o valor do reembolso, em conformidade com o
disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, devem ser consideradas: I - parcelas de
natureza remuneratória, tais como vencimento padrão, salário, vencimento básico, soldo e
subsídio; II - gratificações em geral, incluídas as de qualificação; III - remuneração percebida a
título do exercício de cargo em comissão ou função de confiança e chefia no cessionário; IV adicionais de tempo de serviço, de produtividade e por mérito; V - diferenças individuais para
compensar decréscimo remuneratório; VI - contribuição para o Fundo de Garantia de Tempo de
Serviço - FGTS; VII - ratificação ou honorários percebidos pelo cedido a título de participação
como membro de Conselho de Administração ou Conselho Fiscal de empresa pública ou
sociedade de economia mista dependente de recursos do Tesouro Nacional para o custeio de

despesas de pessoal ou de custeio em geral; e VIII - quaisquer outras verbas ou vantagens
pessoais recebidas que, não possuindo natureza indenizatória, estejam incorporadas à
remuneração do cedido. Parágrafo único. Não serão considerados para o cálculo do teto sobre
o valor do reembolso de que trata o caput: I - auxílios alimentação, transporte, creche e moradia;
II - vale-alimentação e cesta-alimentação; III - provisões de licença-prêmio, de férias e de
gratificação natalina; IV - parcela patronal de assistência à saúde e odontológica, de caráter
periódico e de natureza permanente, decorrente de contrato ou convênio de plano de saúde,
passível de adesão pela totalidade de empregados e dirigentes da empresa, e que possua valores
fixos, conhecidos e preestabelecidos; V - parcela patronal de previdência complementar do
agente público cedido; VI - contribuição patronal para o custeio da previdência social; e VII outras parcelas indenizatórias, consideradas, exclusivamente, aquelas definidas em lei,
decorrentes do ressarcimento de despesas incorridas no exercício das atribuições funcionais. Do
inadimplemento do cessionário Art. 13. Na hipótese de não ocorrer o reembolso pelo
cessionário, na forma do art. 10 do Decreto nº 9.144, de 2017, o cedente deverá notificar o
cessionário acerca da necessidade de imediato retorno do servidor ou empregado ao órgão ou
entidade cedente. Art. 14. Na hipótese de não atendimento à notificação de que trata o art. 13,
o cedente será notificado, diretamente, para se apresentar ao órgão ou à entidade de origem
no prazo máximo de um mês, contado da data de recebimento da notificação, sob pena de
caracterização de ausência imotivada. Art. 15. No caso de não cumprimento do prazo de
reembolso previsto no § 1º do art. 10 do Decreto nº 9.144, de 2017, os valores atrasados serão
acrescidos de atualização monetária, incidentes desde a data em que eram devidos até o efetivo
pagamento. § 1º Para fins de atualização monetária, aplica-se: I - a Unidade Fiscal de Referência
- UFIR, para pagamento intempestivo ocorrido entre janeiro de 1992 e dezembro de 2000; e II o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, para pagamento intempestivo ocorrido a partir de
janeiro de 2001. § 2º O disposto neste artigo é aplicável na hipótese prevista no § 7º do art. 93
da Lei nº 8.112, de 1990. CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Art. 16. Não se aplica o disposto
nos arts. 15 e 16 do Decreto nº 9.144, de 2017, às cessões publicadas sob a égide do Decreto nº
4.050, 12 de dezembro de 2001. Art. 17. Salvo disposição normativa em contrário, aplicam-se à
requisição todas as regras sobre cessão constantes desta Portaria Normativa. Art. 18. Até a
competência de janeiro de 2019, o reembolso da parcela de que trata o inciso II do caput do art.
11 poderá ser mantido para as cessões em curso na data de entrada em vigor do Decreto nº
9.144, de 2017. Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DYOGO HENRIQUE DE OLIVEIRA
Seção 2
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
DESPACHOS DA ADVOGADA-GERAL DA UNIÃO
Em 31 de outubro de 2017
REFERÊNCIA: Processo nº 00845.000923/2016-03. Afastamento para estudo no exterior do
Procurador Federal JOSUE TOMAZI DE CARVALHO, matrícula Siape nº 1553518, lotado e em
exercício na Procuradoria Federal Especializada junto ao Incra/DF, para participar de curso de
Doutorado em Direito Público, promovido pela Università degli Studi di Roma La Sapienza, em
Roma, Itália, no período de 03/11/2017 a 14/11/2019, incluído o trânsito, com ônus limitado
para a Advocacia-Geral da União. Autorizo. Em 1o - de novembro de 2017
REFERÊNCIA: Processo nº 00695.001264/2017-66. Afastamento do país da Procuradora Federal
MARCIA ELIZA DE SOUZA, matrícula Siape nº 1257635, lotada na Procuradoria Federal no Estado
de Santa Catarina - PF/SC, e em exercício na Procuradoria Federal Especializada junto ao

Instituto Nacional do Seguro Social - PFE/INSS/SEDE, para participar da "IX Reunião do Comitê
Técnico Administrativo do Convênio Multilateral Ibero-americano de Seguridade Social", na
cidade de Madri, Espanha, no período de 06 a 09 de novembro de 2017, incluído o trânsito, com
ônus limitado para a Advocacia-Geral da União. Autorizo.
GRACE MARIA FERNANDES MENDONÇA
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1.566, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017
A SECRETÁRIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram subdelegadas
pela Portaria AGU nº 696, de 5 de dezembro de 2016, e considerando o que consta no Processo
Administrativo nº 00424.127505/2017-96, resolve: DESIGNAR SIMONE SALVATORI SCHNORR,
Procuradora Federal, matrícula Siape nº 1584914, para exercer a função de Chefe de Setor,
código FG-2 (código 502135), da Procuradoria Regional Federal da 1ª Região (PRF1), na cidade
de Brasília/DF.
MARIA APARECIDA ARAUJO DE SIQUEIRA
PORTARIA Nº 1.572, DE 30 DE OUTUBRO DE 2017
A SECRETÁRIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe foram subdelegadas
pela Portaria AGU nº 696, de 5 de dezembro de 2016, e considerando o que consta no Processo
Administrativo nº 00400.001407/2017-06, resolve: DISPENSAR ALMIRO JOSÉ NOGUEIRA DE
SOUZA, Auxiliar de Operações I, matrícula Siape nº 0171734, da função de Especialista, código
RGA- 002 (código 620033), do Gabinete da Advogada-Geral da União, a contar de 1º de
novembro de 2017.
MARIA APARECIDA ARAUJO DE SIQUEIRA
Seção 3
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Ata de Registro de Preço nº. 29/2017- AGU. Pregão Eletrônico nº 37/2017-AGU.
Processo nº 00400.000433/2017-17. Objeto: Registro de Preços, para eventual contratação de
serviços continuados de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos não perigosos, gerados nas
unidades da Advocacia-Geral da União, em Brasília-DF, abrangendo as etapas de coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destinação ou disposição final ambientalmente adequada,
nos termos da justificativa. Fundamento Legal: Decreto nº 7.892/2013. Vigência: 27/10/2017 a
26/10/2018. Data de Assinatura: 27/10/2017. Partes: Advocacia-Geral da União, CNPJ nº
26.994.558/0068-30, Silvino Hipólito da Silva Neto, Superintendente de Administração no
Distrito Federal e a empresa detentora da Ata de Registro de Preços: ECOSENSE AMBIENTALME, CNPJ n° 27.149.997/0001-00, para o item:1.
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO No - 45/2017 - UASG 110161
No - Processo: 00404003871201799. DISPENSA No - 75/2017. Contratante: ADVOCACIA GERAL
DA UNIAO -. CNPJ Contratado: 34028316000707. Contratado: EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: Prestação pela ECT de serviços e venda de produtos, que
atendam a necessidade da contratante. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência:

30/09/2017 a 29/09/2018. Valor Total: R$7.000.000,00. Fonte: 188000000 - 2017NE801623.
Data de Assinatura: 30/09/2017. (SICON - 01/11/2017) 110161-00001-2017NE000096
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO No - 47/2017
A pregoeira torna público o Resultado de Julgamento do certame, declarando vencedora a
proposta da empresa Eunice Maria Gonçalves de oliveira, CNPJ nº 11.311.279/0001-40. Os autos
encontram-se com vistas franqueadas. CRISTINA SOUZA BRAZ (SIDEC - 01/11/2017) 11016100001-2017NE000096

