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do exercício de 2002, conforme Notas Fiscais n°s 35689, 35690, 35691, 35692, 35693, 35694,
35695, 35696, 35697, 35698, 35699, devidamente atestadas, à conta da dotação do Elemento
Correspondente – 33.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores, Programa de Trabalho
10.302.2409.6016.0084, Fonte 138, à conta de recursos FAEC.

ALDERY SILVEIRA JÚNIOR

SECRETARIA DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL

PORTARIA Nº 156, DE 09 DE JUNHO DE 2004.
Dispõe sobre o controle de veículos e motoristas necessários às atividades das Unidades/ Órgãos
da Secretaria de Estado de Ação Social do DF e dá outras providências.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE AÇÃO SOCIAL, no uso de suas atribuições legais, com
fulcro no disposto no Decreto nº 23.212 de 06/09/2002, e objetivando otimizar o atendimento dos
serviços de transportes de todas as Unidades e Órgãos da Secretaria de Estado de Ação Social do
Distrito Federal - SEASDF, RESOLVE:
Art. 1º Os motoristas e veículos da frota da SEASDF passarão a ser controlados pela Diretoria de
Apoio Operacional/DAO, por meio do Sistema de Controle de Veículos e Motoristas – SICO-
VEM, observando o disposto nesta Portaria.
Art. 2º O SICOVEM realizará levantamento da real necessidade das Unidades / Órgãos no tocante
à quantidade de veículos e de motoristas que deverá ser destinada a cada um, em conformidade
com parecer das Diretorias de Apoio Operacional/DAO e de Assistência Social/DAS.
Art. 3º A entrega de veículos aos Órgãos/ Unidades da Secretaria será efetuada pelo SICOVEM,
observando a legislação pertinente, após conferência das condições atuais do veículo.
Art. 4º Os motoristas serão lotados nas Unidades e poderão ser redistribuídos de acordo com a necessidade.
§ 1º Os motoristas lotados nas Unidades Operativas só poderão ser relotados e/ou transferidos
para outras Unidades de acordo com anuência da DAS, em conjunto com a DAO.
 § 2º Os motoristas do quadro efetivo da SEASDF, lotados nas Unidades Especializadas, prefe-
rencialmente serão transferidos para outras Unidades equivalentes, em conformidade com auto-
rização da Diretoria de Assistência Social, exceto os lotados em Unidades que executam Medidas
Sócio-Educativas.
Art. 5º Os motoristas do quadro efetivo da SEASDF que tiverem exercido o direito de opção
previsto no Decreto nº 24.357/2004, que instituiu o regime opcional de trabalho de 40 (quarenta)
horas semanais, cumprirão seu horário da seguinte forma: a) nas Unidades com funcionamento
ininterrupto (CEAR, CEACON, SOS Criança e Casas de Semiliberdade): cumprimento das 40
(quarenta) horas semanais mediante a escala de 12 x 36 horas. b) nas Unidades Operativas e
demais Órgãos com funcionamento de segunda a sexta feira, em horário de expediente relugar:
cumprirão 8 (oito) horas diárias, totalizando 40 (quarenta) horas semanais.
Parágrafo Único – Os motoristas que não fizerem a opção contida no supracitado Decreto
deverão cumprir, estritamente, o regime de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, nos
termos da legislação pertinente, cabendo para os casos de Unidades com funcionamento ininter-
rupto a escala de 12 x 60 horas.
Art. 6º O atendimento pelo SICOVEM de viaturas para reparo e manutenção será processado,
sem prejuízo da avaliação constante do Art. 2º desta Portaria, mediante Ordem de Serviço,
assinada exclusivamente pelos titulares das Unidades da SEASDF ou de seus substitutos legais.
Art. 7º O SICOVEM processará a substituição de viaturas que estejam em reparos ou manuten-
ção sempre que as necessidades da Unidade assim o exigirem.
Art. 8º Compete ao condutor das viaturas da SEASDF, por ocasião do recebimento do veículo,
verificar e manter permanentemente no mesmo, extintor de incêndio, triângulo de segurança,
macaco, chave de roda, pneu sobressalente, cintos de segurança e demais itens constantes da
Ordem de Serviço citada no Art. 6º.
Art. 9º As Unidades / Órgãos, por ocasião da solicitação de substituição de veículos, deverão
informar sobre condição mecânica atual do mesmo, conforme Ordem de Serviço, e no caso de
substituição do motorista, deverão fazer constar o motivo da solicitação.
Art. 10 Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de Estado de Ação Social do Distrito Federal.
Art. 11 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário.

GUSTAVO AUGUSTO AURNHEIMER RIBEIRO

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 01/2004
Dispõe sobre a aprovação do projeto “Implementação do Serviço Integrado de Atenção à Criança
e Adolescentes Desaparecidos – SECIAD/ DF”.
O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO
FEDERAL - CDCA/DF, tendo em vista o disposto na Resolução Normativa nº 37/97-CDCA/
DF, e com fundamento no que dispõe o inciso VI, artigo 7º da Lei nº 518/93, combinado com os
artigos 90 e 91 da Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, RESOLVE: APROVAR
o projeto referente a “Implementação do Serviço Integrado de Atenção à Criança e Adolescentes
Desaparecidos – SECIAD/ DF”, conforme deliberado em reunião plenária do dia 08 de junho do
corrente ano, com a ressalva de que sejam incrementadas as equipes técnicas dos Centros de
Desenvolvimento Social/ SEAS/DF,  que farão a retaguarda do atendimento do projeto.
Brasília-DF, 09 de junho de 2004.

DAISE LOURENÇO MOISÉS
Presidenta

ATA DA 139º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CDCA/DF
Aos onze dias do mês de maio de dois mil e quatro, na sala de reuniões da Secretaria de Estado de
Ação Social do DF, no quarto andar do Anexo do Buriti, nesta capital, às 9h,  realizou-se a 139ª
Reunião Ordinária do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal,
com a presença dos seguintes representante do governo: Jesse Miranda – SEAS; Fernando
Calmon – CEAJUR; Angela Maria de A. Leão Castro da Secretaria de Estado da Saúde; Carlos A.
Santiago da Secretaria de Estado da Educação; Raquel Souza de Sá da Secretaria de Estado de
Governo; Helena A. Monteiro da Secretaria de Estado da Fazenda; Vera Lúcia Lira da Secretaria
de Estado do Trabalho; Euderico O.H. Batista da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e os
representantes da Sociedade Civil: Daise Lourenço Moisés  – ASCA; Sebastião Valadares de
Castro da CEPAS; José Ahyrton da Silva da Cataventos; Karina Aparecida Fiqueiredo do CE-
CRIA; Geanne Luciano Pinheiro – CECRIA; Assunção Fialho do CRESS; Lidiany de Jesus Silva
– CESAM. Estiveram presentes à reunião os Srs. Luiz Gustavo Maia Lima e Albertino de Souza
Pereira Neto, representantes da Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude. A
reunião foi presidida pela Sra. Presidente do CDCA/DF, Sra. Daise Lourenço Moisés, que fez a
leitura da pauta da reunião composta pelos seguintes itens: 1 – CANESPE – análise da solicitação
para mudança de aplicação dos recursos do FDCA/DF; 2 – Designação dos novos Conselheiros,
3 – Deliberação de concessão e/ou renovação de registros; 4 – caso Adriano; 5 – Localização dos
recursos materiais/equipamentos doados ao CDCA/DF; 6 – Encontro Nacional de Conselheiros
e Jornalistas, 7 – Informes sobre a proposta da alteração da Lei 3.033/02; 8 – Plano de Aplicação
do FDCA/DF, 9 – Definição sobre registros ou renovações das entidades com atrasos considerá-
veis; 10 – Informes gerais. Os Srs. Representantes da Promotoria justificaram suas presenças na
reunião por terem interesse em alguns itens que seriam analisados naquela oportunidade. Inician-
do-se pelo item 1 da pauta a Sra. Presidente fez uma breve síntese da solicitação da entidade para
mudança da destinação dos  recursos recebidos do FDCA/DF. Em seguida o Conselheiro repre-
sentante do CEAJUR, sugeriu que a entidade fosse notificada para na próxima reunião ordinária
a mesma justificasse as mudanças que efetivou com os recursos do FDCA. A sugestão proposta
foi acordada por todos os presentes. A Sra. Maria Assunção Fialho, representante do CRESS/DF
pediu a palavra para em nome da Sra. Márcia Guedes esclarecer que esta não mais pertenceria
como membro do CDCA/DF e representante daquele Conselho, uma vez que a mesma assumiu
um trabalho que a impede de tal atribuição. Informa ainda que o CRESS/DF estará deliberando
sobre sua substituição e tão logo seja definido o novo representante, fará comunicado oficial ao
CDCA/DF. Informa, porém, que a ex-Conselheira encaminhou para esta reunião uma carta que
solicitava permissão de ler a respeito da revisão de sua posição como membro da Comissão do
FDCA/DF. A Sra. Márcia esclarece através da carta que reformulou o seu entendimento diante da
decisão daquela Comissão em não solicitar a devolução dos recursos para a entidade, se posicio-
nando pela devolução dos mesmos. Após extenso debate sobre a situação e pleito da entidade
CANESPE, foi deliberado que em função de informações provenientes da então Secretária Execu-
tiva, que a entidade era registrada no CDCA/DF na modalidade de Abrigo, aquela fosse convocada
para em reunião ordinária esclarecer sobre tal informação. Ficando ainda deliberado sobre a
formação de uma Comissão de Sindicância no âmbito do CDCA/DF, para averiguar o trâmite do
processo, ouvir as diretorias da SEAS/DF responsáveis pelas informações constantes no mesmo,
quais sejam Diretoria de Contratos e Convênio, Diretoria de Planejamento e Controle e Diretoria
de Assistência Social. Foi deliberado também o apensamento dos processos de liberação dos
recursos do FDCA/DF para a CANESPE – nº 100.001680/2002 e da apuração de fato da criança
Lucas Sousa Moreira, Processo nº 100.000817/04.  Foram definidos como relator a Conselheira
representante do CECRIA – Sra. Karina e como revisor o Conselheiro Fernando Calmon repre-
sentante do CEAJUR. Na oportunidade, o representante do CEAJUR sugere que por ocasião da
vinda da representante da CANESPE ao plenário para prestar esclarecimentos  sobre  a mudança
da destinação dos recursos, os representantes do Ministério Público fossem comunicados para
querendo, comparecer. Em seguida foi discutido o item 5º da pauta, que discorre sobre os recursos
materiais e equipamento doados ao CDCA/DF em 1999, através de convênio com o Ministério da
Justiça. Em seguida, foi relatado o processo nº 100.000712/2004, que trata do pedido de reconsi-
deração da impugnação do candidato a Conselheiro Tutelar Sr. Adriano da Silva Costa, sendo
relatado pela Conselheira Sra. Daise Lourenço Moisés, que após análise do processo proferiu seu
voto no sentido de não acatar o pedido de reconsideração, por considerar improcedentes as razões
trazidas na reconsideração, vez que as provas dos autos indicam claramente que o requerente
praticava atividade política partidária na forma em que foi constatado pelo Ministério Público do
DF. Em seguida os Conselheiros presentes se pronunciaram pelo não acatamento do pedido de
reconsideração, acompanhando assim o voto da Conselheira relatora. Em cumprimento ao item
dois da pauta, a Sra. Presidente esclareceu sobre a necessidade de publicação da nova composição
do CDCA/DF, considerando as mudanças ocorridas em algumas pastas. Informa que a publicação
dos novos membros será publicada no Diário Oficial do DF através de decreto expedido pelo Sr.
Governador, sendo que a Secretaria Executiva do CDCA/DF já tomou as providências pertinen-
tes. Em seguida foi também informado pela Sra. Presidente, sobre os encaminhamentos procedi-
dos em relação a proposta de alteração da Lei nº 3033/2002 que dispõe sobre o CDCA/DF. O
Conselheiro representante do CEAJUR se dispõe a acompanhar o trâmite da mesma na Câmara
Legislativa do DF. Como próximo ponto da pauta a Sra. Presidente lembra aos componentes da
Comissão de Administração do FDCA/DF a necessidade da elaboração do Plano de Aplicação dos
recursos do Fundo para o presente exercício, considerando as prioridades definidas no Plano de
Ação do CDCA/DF – 2004 e 2005. Em seguida foi apresentado pela Secretária Executiva do
CDCA/DF uma síntese do Encontro Nacional de Conselheiros e Jornalistas ocorrido nos dias 15
e 16 de abril pp., neste DF,  cujo objetivo era  incrementar e potencializar as estratégias utilizadas
pelo CONANDA e pela ANDI no fortalecimentos dos Conselhos de Direitos e Tutelares como
instancias decisivas para a instalação da cultura da democracia participativa e da prioridade
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absoluta das políticas públicas à atenção, defesa e promoção dos direitos das crianças e dos
adolescentes. Foi esclarecido que este Encontro foi o desenvolvimento da segunda parte do
projeto “Mídia e Conselhos – Aliança Estratégica na Prioridade Absoluta aos Direitos de Crian-
ças e Adolescentes” quando na oportunidade foi prevista a criação e difusão de uma campanha
publicitária para rádio, TV, jornais e revistas sobre o Conselho Tutelar, além da realização de
encontros regionais para discussão de questões pertinentes à comunicação dos conselheiros
tutelares e de direitos e da elaboração de um guia para orientar conselheiros na construção de um
bom relacionamento com os meios de comunicação. Em cumprimento a pauta, como próximo
item foram distribuídos processos de solicitação de registro ou renovação junto ao CDCA/DF,
para análise e deliberação dos Conselheiros. A Sra. Presidente lembrou a todos a necessidade de
agilização nestas providências e cumprimento dos prazos. A Sra. Presidente observa ainda a
necessidade do trabalho das Comissões Temáticas que compõem este Conselho de Direitos para
dar andamento às propostas e diretrizes do Plano de Ação do CDCA/DF, foram então definidas
datas de reuniões das Comissões de Legislação, Políticas Sociais e Conselho Tutelar. Nada mais
havendo a tratar, encerrou-se a presente reunião às dozes horas e cinqüenta minutos, tendo eu
Sandra Regina Morato Martins, lavrado a presente ata que segue assinada por mim e pela Sra.
Daise Lourenço Moisés, presidenta do CDCA/DF.

SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRA-ESTRUTURA E OBRAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 07 de junho de 2004

PROCESSO Nº: 030-002.398/2004. INTERESSADO: Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil – NOVACAP. ASSUNTO: Dispensa de Licitação. Em cumprimento ao disposto no
Artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e diante das justificativas apresentadas no
presente processo, ratifico a Dispensa de Licitação a favor da COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, CNPJ 00.037.457/0001-70, para atender des-
pesas derivadas do Contrato a ser firmado entre o Distrito Federal, através da Secretaria de Infra-
Estrutura e Obras e a NOVACAP, objetivando a execução de reformas de quadras poliesportivas,
sendo:04 quadras localizadas no CAVE; 06 quadras localizadas, cada uma, na QE 24; QE 38; QE –
40 – A . E 2A  e QE 44  e nas entrequadras QE 19/21 e QE 36/34 – GUARÁ II – Brasília – DF.

RÔNEY NEMER

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 08 de junho de 2004

PROCESSO Nº: 030.003.379/2003 - INTERESSADO: Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil – NOVACAP. ASSUNTO: Dispensa de Licitação. Em cumprimento ao disposto no
Artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e diante das justificativas apresentadas no
presente processo, ratifico a Dispensa de Licitação a favor da COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, CNPJ 00.037.457/0001-70, para atender des-
pesas com o Contrato a ser firmado entre o Distrito Federal, através da Secretaria de Infra-Estrutura
e Obras e a NOVACAP, objetivando a  execução de alambrado da ARIE – Área de Relevante
Interesse Ecológico, localizada na QL.10, SHIS/SUL, Bosque dos Eucaliptos, Brasília – DF.

PROCESSO Nº: 030.004.668/2003 - INTERESSADO: Companhia Urbanizadora da Nova Capi-
tal do Brasil – NOVACAP. ASSUNTO: Dispensa de Licitação. Em cumprimento ao disposto no
Artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e diante das justificativas apresentadas no
presente processo, ratifico a Dispensa de Licitação a favor da COMPANHIA URBANIZADO-
RA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, CNPJ 00.037.457/0001-70, para atender
despesas com o Contrato a ser firmado entre o Distrito Federal, através da Secretaria de Infra-
Estrutura e Obras e a NOVACAP, objetivando a  execução de pavimentação asfáltica, meios-fios
e drenagem pluvial na SQN 213, Asa Norte, Brasília – DF.

RÔNEY NEMER

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 09 de junho de 2004

PROCESSO Nº: 030-008.524/2003. INTERESSADO: Companhia Urbanizadora da Nova Capi-
tal do Brasil – NOVACAP. ASSUNTO: Dispensa de Licitação. Em cumprimento ao disposto no
Artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e diante das justificativas apresentadas no
presente processo, ratifico a Dispensa de Licitação a favor da COMPANHIA URBANIZADO-
RA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, CNPJ 00.037.457/0001-70, para atender
despesas derivadas do Contrato a ser firmado entre o Distrito Federal, através da Secretaria de
Infra-Estrutura e Obras e a NOVACAP, objetivando a implantação do sistema de irrigação por
aspersão, dos balões das superquadras  sul, 201/202, 202/203, 203/204, 204/205, 205/206, 206/
207, 207/208, 208/209, 209/210, 210/211, 211/212, 212/213, 213/214, 214/215, 215/216, 301/
302, 302/303, 303/304, 304/305, 305/306, 306/307, 307/308, 308/309, 309/310, 310/311, 311/
312, 312/313, 313/314, 314/315 e 315/316.

PROCESSO Nº: 030-008.722/2003. INTERESSADO: Companhia Urbanizadora da Nova Capi-
tal do Brasil – NOVACAP. ASSUNTO: Dispensa de Licitação. Em cumprimento ao disposto no
Artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e diante das justificativas apresentadas no
presente processo, ratifico a Dispensa de Licitação a favor da COMPANHIA URBANIZADO-
RA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, CNPJ 00.037.457/0001-70, para atender

despesas derivadas do Contrato a ser firmado entre o Distrito Federal, através da Secretaria de
Infra-Estrutura e Obras e a NOVACAP, objetivando a implantação do sistema de irrigação por
aspersão, dos balões das superquadras norte, 201/202, 202/203, 203/204, 204/205, 205/206, 206/
207, 207/208, 208/209, 209/210, 210/211, 211/212, 212/213, 213/214, 214/215, 215/216, 301/
302, 302/303, 303/304, 304/305, 305/306, 306/307, 307/308, 308/309, 309/310, 310/311, 311/
312, 312/313, 313/314, 314/315 e 315/316.

PROCESSO Nº: 030-007.082/2003. INTERESSADO: Companhia Urbanizadora da Nova Capi-
tal do Brasil – NOVACAP. ASSUNTO: Dispensa de Licitação. Em cumprimento ao disposto no
Artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e diante das justificativas apresentadas no
presente processo, ratifico a Dispensa de Licitação a favor da COMPANHIA URBANIZADO-
RA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, CNPJ 00.037.457/0001-70, para atender
despesas derivadas do Contrato a ser firmado entre o Distrito Federal, através da Secretaria de
Infra-Estrutura e Obras e a NOVACAP, objetivando a execução de plantio de grama, meios-fios
e passeios (placa de concreto e pedra portuguesa), em áreas do Projeto Orla, no SHTN próximo
à Vila Planalto-DF.

PROCESSO Nº: 030-002.521/2004. INTERESSADO: Companhia Urbanizadora da Nova Capital
do Brasil – NOVACAP. ASSUNTO: Dispensa de Licitação. Em cumprimento ao disposto no
Artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e diante das justificativas apresentadas no
presente processo, ratifico a Dispensa de Licitação a favor da COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, CNPJ 00.037.457/0001-70, para atender des-
pesas derivadas do Contrato a ser firmado entre o Distrito Federal, através da Secretaria de Infra-
Estrutura e Obras e a NOVACAP, objetivando a elaboração dos projetos executivos de fundação,
estrutura de concreto, estrutura metálica e sondagem, para construção da Feira Popular da Rodofer-
roviária, localizada ao sul da Estação Rodoferroviária, lindeiro a DF-003 (EPIA), em Brasília/DF.

RÔNEY NEMER

SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA
DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO “BELACAP” Nº 78, DE 08 DE JUNHO DE 2004.
O DIRETOR-GERAL DO SERVIÇO DE AJARDINAMENTO E LIMPEZA URBANA DO
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com as disposições
contidas no Capítulo II das Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, aprovada
pelo Decreto nº16.098/94, resolve; DESIGNAR o Chefe do SEDOC, para  atuar como EXECU-
TOR  da Renovação de Contrato   nº. 03/2004, celebrado de acordo com as Instruções ofertadas
no processo nº 094.000.142/2003, entre BELACAP e a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI-
OS E TELÉGRAFOS – ECT.

LUIZ ANTONIO PERES FLORES

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO DO PRESIDENTE
Em 09 de junho de 2004.

Processo nº 072.000.138/2004. RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas
alterações, a DISPENSA DE LICITAÇÃO em favor de MARINA MONTEIRO GUIMARÃES
E OUTROS, pelo período de 6 (seis) meses, no valor total estimado para exercício de 2004 de R$
3.900,00 (três mil e novecentos reais), e valor qüinqüênico estimado  em R$ 39.000,00  (trinta e
nove mil reais) para atender despesas com a locação de imóvel comercial para dar continuidade ao
funcionamento do escritório da EMATER, PLANALTINA/DF. O processo foi fundamentado
no artigo 24, inciso X da Lei supracitada, tendo em vista a justificativa e a documentação constan-
tes nos autos.

WILM AR LUIS DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 12 de maio de 2004

Processo nº: 300.028/81; Interessado: VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA; Assunto: Solicita autori-
zação para ocupação de guichê no Terminal Rodoferroviário. Ratifico, nos termos do artigo 26 da
Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade da licitação em favor da Empresa
VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA, objetivando a utilização de área pública situada no Terminal
Rodoferroviário de Brasília, para comercialização de bilhetes de passagens de ônibus interestadu-
ais. A inexigibilidade foi reconhecida com fundamento no “caput” do artigo 25 da citada Lei nº
8.666/93, e suas alterações. Publique-se e encaminhe-se à Divisão de Administração de Terminais/
ST, para as demais providências.

MAURO COSTA MENDES CATEB


