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PROCESSO Nº 094.000.710/2014  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2015 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fiscalização e supervisão da implantação da 

Fase I do Aterro Sanitário Oeste, localizado na Região Administrativa de Samambaia – 
Distrito Federal, incluindo o treinamento e capacitação de dois servidores do quadro técnico 
do SLU para realizar esta atividade ao final desta contratação de forma autônoma – 
RETIFICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

RREETTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  EE  HHOOMMOOLLOOGGAAÇÇÃÃOO  

ADJUDICO E HOMOLOGO o resultado do procedimento licitatório objeto do Processo  

n.º 094.000.710/2014, na modalidade, Pregão Eletrônico n.º 06/2015, destinado a contratação 

de empresa especializada para fiscalização e supervisão da implantação da Fase I do Aterro 

Sanitário Oeste, localizado na Região Administrativa de Samambaia – Distrito Federal, 

incluindo o treinamento e capacitação de dois servidores do quadro técnico do SLU para 

realizar esta atividade ao final desta contratação de forma autônoma em favor da empresa 

FRAL CONSULTORIA LTDA, CNPJ 03.559.597/0001-05, nos termos do artigo 4º, incisos XXI e 

XXII, da Lei nº 10.520/02, no valor global de R$ 323.980,00 (trezentos e vinte e três mil novecentos e 

oitenta reais), conforme instrução processual de fl. 1.243 formalizada pela Pregoeira, designada para 

realização do certame. 

AUTORIZO, com base no artigo 30 inciso II, do Decreto nº 32.598/2010, a emissão de Nota de 

Empenho na modalidade GLOBAL, devendo este valor ser empenhado de acordo com a 

disponibilidade orçamentária e financeira e, de conformidade com o cronograma estabelecido 

no item 10.2 do Termo de Referência (fls. 962) dos autos. 

Publique-se, e encaminhe-se a GEORF para emissão de Nota de Empenho, e logo, após a 

GELIC para adotar as providências regulamentares, inclusive junto ao Núcleo de Contratos 

visando à formalização do contrato. 

Brasília, 30 de setembro de 2015 

ORIGINAL ASSINADO 
RONOILTON GONÇALVES 

Diretoria de Administração e Finanças 
Diretor 

 
 


