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GEFIN, órgão de assessoramento ao Conselho Nacional de Políticas
Fazenda - CONFAZ; CONSIDERANDO as análises técnicas do Mi-
nistério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da
União CGU referentes às propostas apresentadas pelo CONASS, CO-
NASEMS e GEFIN, exaradas por meio das Notas Técnicas n.
492/2017GAB DS/DS/SFC e 985/2017/GAB DS/DS/SFC;CONSIDE-
RANDO o tempo necessário para a implantação nos sistemas da
Caixa Econômica Federal conforme as exceções exaradas pela CGU
nas Notas Técnicas 492/2017/GAB/DS/DS/SFC e 985/2017/GAB
DS/DS/SFC;CONSIDERANDO a necessidade de mantermos os es-
clarecimentos por parte dos gestores de recursos públicos oriundo do
Decreto 7.507/2011 junto aos administradores estaduais e municipais;
CONSIDERANDO a necessidade de unificação das travas de mo-
vimentação nos sistemas, bem como dos Termos de Ajustamento de
Conduta firmados com a Caixa Econômica Federal e com o Banco do
Brasil; RESOLVEM firmar o presente ADITIVO AO TERMO DE
COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos seguin-
tes termos: CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto Constitui objeto
deste Aditivo: a) A suspensão da aplicação do presente Termo de
Ajustamento de Conduta pelo prazo de 90 (noventa) dias a vencer em
04.09.2017; b) A CAIXA não reverterá as adequações efetuadas em
seus sistemas em razão do Termo ora aditivado, mantendo-se con-
forme previsto no Decreto 7.507/2011. c) As situações que no período
em questão se apresentarem impedidas de movimentação em razão
das travas implantadas serão tratadas em regime de exceção, efe-
tuando-se a liberação das movimentações financeiras nas respectivas
contas, de maneira a reduzir os impactos para o ente titular, enquanto
perdurar este aditivo. d) alterar as alíneas b , b.2 , b.3 e "b.4" da
CLÁUSULA TERCEIRA, bem como incluir a alínea b.5 ; e) alterar
a CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA Do Prazo. Que passam a ter as
seguintes redações: CLÁUSULA TERCEIRA - Das medidas espe-
cíficas a serem adotadas b) impedir qualquer transferência de recursos
repassados pela União às contas específicas de que trata o Decreto n.
7.507/2011 para outras contas do próprio ou de outros Entes Fe-
derados, por seus órgãos e entidades da Administração Direta e In-
direta, cujos titulares possuam, na base de dados do CNPJ, uma das
cinco naturezas jurídicas a seguir: Órgão Público do Poder Executivo
Estadual ou do Distrito Federal (102-3), Órgão Público do Poder
Executivo Municipal (103-1), Fundo Público (120-1), Estado ou Dis-
trito Federal (123-6) ou Município (124-4) o objetivo é impedir tanto
a transferência da conta específica de um fundo ou Ente público
municipal ou estadual para outra conta do fundo ou do próprio Ente,
quanto a transferência de um Ente Federado para outro; b.2) nos
casos de contas específicas do Fundo de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação FUNDEB (art. 1º, inciso IV, do Decreto n. 7.507/2011),
considerando o disposto no art. 22 da Lei n. 11.494/2007, que trata do
uso dos recursos do Fundo para o pagamento da remuneração dos
profissionais do magistério da educação básica, e nos casos de contas
específicas vinculadas ao recebimento de recursos do Fundo Nacional
de Saúde FNS, a COMPROMISSÁRIA condicionará a liberação das
transferências para outras contas do próprio ente público à indicação
da finalidade folha de pagamento , em seus sistemas. b.3) nos casos
de contas específicas vinculadas ao recebimento de recursos do Fundo
Nacional de Saúde FNS, a COMPROMISSÁRIA condicionará a li-
beração das transferências para outras contas de Órgãos Públicos do
Poder Executivo Municipal (natureza jurídica 103-1), de Fundos Pú-
blicos (natureza jurídica 120-1), ou de Município (124-4) à indicação
da finalidade "Transferência Municípios sem Gestão Plena Saúde",
em seus sistemas. b.4) em todas as contas específicas que recebem
recursos de que trata o Decreto n. 7.507/2011, a COMPROMIS-
SÁRIA condicionará a liberação das transferências para outras contas
do próprio ente público à indicação da finalidade Transferência de
tributos retidos , em seus sistemas. b.5) os casos em que as ne-
cessidades da execução financeira dos Fundos Estaduais e Municipais
de Saúde, Governos Estaduais e Prefeituras necessitem de serviços
bancários não previstos nos itens anteriores, excepcionalmente a tran-
sação será liberada e o desenvolvimento das melhorias nos sistemas
deverão ser noticiados aos signatários desse Termo com indicação de
prazo para que a transação excepcionada seja realizada na confor-
midade do Decreto; b.6) Os sistemas da Caixa Econômica Federal
serão ajustados conforme a NT Nº 492/2017/GAB/DS/DS/SFC e
985/2017/GAB DS/DS/SFC exaradas pelo MINISTÉRIO DA
TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLADORIA-GE-
RAL DA UNIÁO - CGU, conforme elencadas abaixo: 1) Trans-
ferências financeiras aos prestadores de ações e serviços públicos de
saúde, pertencentes à própria esfera, não caracterizados como fun-
dações ou autarquias 2) Transferências financeiras de recursos da
saúde destinadas à folha de pagamento; 3) Transferências financeiras
aos prestadores de ações e serviços públicos de saúde, pertencentes a
outra esfera, não caracterizados como fundações ou autarquias e 4)
Transferências financeiras de recursos da saúde às instituições de
ensino e pesquisa pertencentes aos entes estadual, DF ou municipal.
CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - Do prazo Este compromisso
entra em vigência a partir da sua assinatura, ressalvando-se que a
aplicação das obrigações contidas na Cláusula Segunda deverão ser
implementadas a partir de 4 de setembro de 2017. CLÁUSULA
SEGUNDA - Das obrigações assumidas pelo COMPROMISSÁRIO
Pelo presente Aditivo, a COMPROMISSÁRIA se compromete a: a)
dar conhecimento aos Estados e Municípios do acordo firmado por
meio do presente Termo aditivado; b) comunicar e esclarecer aos
Estados e Municípios sobre a necessidade de adequação dos seus
sistemas tecnológicos às regras do Termo de Ajustamento de Con-
duta, considerando que a vigência do referido Termo retomará au-
tomaticamente, sem notificação prévia, ao fim do período de sus-
pensão. CLÁUSULA TERCEIRA Da ratificação Ficam ratificadas
todas as demais cláusulas e condições Para firmeza e validade do
pactuado, o presente Aditivo foi lavrado em 3 (três) vias de igual teor,
que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes, na
presença das partes e testemunhas abaixo. Brasília (DF), 05 Junho de
2017.

CASA DA MOEDA DO BRASIL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Objeto: 18750.001767/2002-17. Objeto: Contratação, por dispensa de
licitação, da empresa LIGHT SERVIÇO DE ELETRECIDADE S.A, pa-
ra aquisição de serviço de fornecimento de energia elétrica, no valor
global de R$ 23.999.998,00 (vinte e três milhões, novecentos e noventa e
nove mil e novecentos e noventa e oito reais); Contratada: LIGHT SER-
VIÇO DE ELETRECIDADE S.A; Justificativa: Aquisição de serviço de
fornecimento de energia elétrica; Fundamento Legal: artigo 29, X, da Lei
nº 13.303/2016; Declaração de Dispensa: em 31/08/2017, por Jehovah de
Araújo Silva Junior, Diretor de Desenvolvimento; Ratificação: em
01/09/2017, pela Diretoria Executiva da Casa da Moeda do Brasil.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2017 - UASG 173030

Número do Contrato: 41/2014.
Nº Processo: RJ-2014-11196.
PREGÃO SRP Nº 34/2013. Contratante: COMISSAO DE VALORES
MOBILIARIOS -.CNPJ Contratado: 40432544000147. Contratado :
CLARO S.A. -.Objeto: Prestação de serviço telefônico fixo comutado, mo-
dalidade local, para a Sede da CVM. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.
Vigência: 11/11/2017 a 10/11/2018. Data de Assinatura: 01/09/2017.

(SICON - 05/09/2017) 173030-17202-2017NE800015

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES
DA PREVIDÊNCIA

DIRETORIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS
LOGÍSTICOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 520/2017 UASG 238014

Nº Processo: 44101000060201716 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para prestação de serviços de Instalação e Mo-
nitoramento Eletrônico, através de Sistemas de Alarme e Monito-
ramento por Vídeo (CFTV), de forma integrada, incluindo o for-
necimento de equipamentos em regime de comodato, para Filiais
Dataprev, por um período de 39 (trinta e nove) meses, que cor-
respondem a 3 (três) meses de implantação e 36 (trinta e seis) meses
de monitoramento e manutenção dos sistemas. Total de Itens Li-
citados: 00009. Edital: 06/09/2017 de 09h00 às 12h00 e de 14h00 às
17h00. Endereço: Rua Prof. Alvaro Rodrigues,460 Botafogo - RIO
DE JANEIRO - RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edi-
tal/238014-05-520-2017. Entrega das Propostas: a partir de
06/09/2017 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 19/09/2017 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EDUARDO FREITAS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 05/09/2017) 238014-07048-2017NE014216

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 494/2017

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 24/08/2017. Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para prestação de serviço de organização de
eventos internos e externos a serem realizados pela CONTRATANTE,
através do Sistema de Registro de Preços, abrangendo planejamento
operacional, organização, execução, acompanhamento e fornecimento
de bens, infraestrutura e apoio logístico, pelo período de 12 (doze)
meses, para atendimento à Dataprev no Rio de Janeiro, conforme
endereços constantes no presente Termo de Referência.

CANDIDA BEGAMI SANCHES DA SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 05/09/2017) 238014-07048-2017NE014216

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
DIVISÃO DE COMPRAS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 44101.000078/2016-37 - Pedido de Compra/Contrato nº
01.025446.2017 - Modalidade PG nº 459/2016. Contratado: SERASA
S.A - CNPJ 62.173.620/0001-80. Objeto: Aquisição de Certificados
Digitais WEB SSL/TLS ICP-BRASIL. Valor Total: R$199,00 (cento
e noventa e nove reais). Data de Assinatura: 16/08/2017. Funda-
mentação Legal: Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002, Lei Complementar
123/2006, Decreto Lei 5.450/2005, Decreto nº 7.892/2013.

SUPERINTENDÊNCIA DE ATENDIMENTO
UNIDADE REGIONAL DISTRITO FEDERAL

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 91/2017

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 24/08/2017 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para prestação de serviço de organização de
eventos internos e externos, através do sistema de registro de preço,

abrangendo planejamento operacional, organização, execução, acom-
panhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico,
pelo período de 12 (doze) meses, para atendimento à Dataprev no
Distrito Federal, em conformidade com as especificações constantes
deste Edital e seus anexos.

EDUARDO FREITAS DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 05/09/2017) 335005-07048-2017NE014216

DIVISÃO ADMINISTRATIVA
SERVIÇO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO,

LOGÍSTICA E COMERCIAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CP Nº 44100.000103.2014.21. ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao
contrato nº 23.016781.2016, referente a prestação de serviços de
copeiragem, nas dependências da Dataprev no Distrito Federal, ce-
lebrado entre a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência
- DATAPREV e a empresa VR - Consultoria Empresarial & Serviços
Gerais Ltda - CNPJ: 08.573.956/0001-94. DO ADITIVO: A DA-
TAPREV e a CONTRATADA, por este instrumento e na melhor
forma de direito, resolvem aditar o Contrato Principal nº
23.016781.2016, para repactuar /revisar os valores contratuais pas-
sando o valor mensal estimado do contrato de R$ 14.085,27 (quatorze
mil oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos) para R$ 14.889,85
(quatorze mil oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco
centavos). DATA DE ASSINATURA: Brasília (DF), 24 de agosto de
2017. PELA DATAPREV: Sr. Marco Antonio Machado de Macedo,
gerente substituto da Divisão de Gestão Administrativa - DDFA, e o
Sr. Marcus Vinicius Moreira Antunes - Gerente de Serviço de Gestão
Administrativa - Compras (DF)- SDFM. PELA CONTRATADA: Sra.
Maria Betania de Carvalho Fidalgo Arroyo, representante legal.

UNIDADE REGIONAL ESPÍRITO SANTO

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 17/2017

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 44110000001201739. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de
serviços de saúde ocupacional para atendimento à DATAPREV Es-
pírito Santo, no que se refere a consultas clínicas para exames re-
lativos a medicina do trabalho, conforme Programa de Controle Mé-
dico e Saúde Ocupacional, pelo período de 24 (vinte e quatro) me-
ses.

GLAUCIA MARIA LOPES DISCACIATI SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 05/09/2017) 335006-07048-2017NE014216

UNIDADE REGIONAL SERGIPE
SERVIÇO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO,

LOGÍSTICA E COMERCIAL

AVISO DE CANCELAMENTO

Pregão Eletrônico Nº 22/2017.
Objeto: Prestação de serviços de Copeiragem, para atender neces-
sidades da Dataprev Sergipe.

Com referência ao pregão em epígrafe, cujo aviso de re-
sultado foi publicado no D.O.U., em 04/08/2017, comunicamos o
cancelamento da homologação ao licitante OAJ Administração de
Serviços Eireli - ME, considerando seu impedimento de licitar e
contratar com a União Federal e demais Órgãos do Governo Federal,
motivada pelo disposto no artigo 7º da lei 10.520/02.

CLAUDETE ZANETTI DANTAS
Gerente da Divisão de Gestão Administrativa - DRSA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DE JULGAMENTO EM RIBEIRÃO PRETO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2017 UASG 170307

Número do Contrato: 2/2013.
Nº Processo: 17460000013201397.
PREGÃO SISPP Nº 1/2013. Contratante: MINISTERIO DA FAZEN-
DA -.CNPJ Contratado: 08752749000105. Contratado : TOTEM -
SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Objeto: Prorrogação do con-
trato por mais um período de 12 (doze) meses, de 06/09/2017 a
05/09/2018. Fundamento Legal: Lei 8666/1993 . Vigência:
06/09/2017 a 05/09/2018. Valor Total: R$323.124,00. Fonte:
150251030 - 2017NE800012. Data de Assinatura: 30/08/2017.

(SICON - 05/09/2017) 170010-00001-2017NE000001
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