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SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2019 (*)
O Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal comunica abertura de processo de contratação
emergencial por dispensa de licitação. Tipo: menor preço. Valor estimado para até 180 (cento e oitenta
dias) R$ 45.693.982,81 (quarenta e cinco milhões, seiscentos e noventa e três mil novecentos e oitenta e
dois reais e oitenta e um centavos).Entrega das propostas até o dia 03/04/2019 às 18h00min,
impreterivelmente, no protocolo do SLU/DF ou pelo e-mail copel@slu.df.gov.br.Outras informações serão
disponibilizadas no site do SLU: www.slu.df.gov.br e pelo telefone 3213-0200.
Processo: nº 00094-00001002/2019-04 SEI-DF
Objeto: Contratação em caráter emergencial de empresa especializada para execução de serviços de
limpeza urbana, compreendendo, a coleta, remoção e transporte de resíduos sólidos domiciliares
(excetuando-se os materiais recicláveis provenientes da coleta seletiva), das atividades de limpeza de vias
e logradouros públicos (varrição manual e mecanizada, catação de papéis em áreas gramadas, da lavagem
de vias urbanas, da lavagem de monumentos e prédios públicos, a pintura de meio-fio e equipes de
serviços diversos), da remoção e transporte de resíduos sólidos produzidos nestas atividades de limpeza, da
remoção de resíduos volumosos e de entulhos lançados em logradouros, da remoção mecanizada de
entulho nos PEV, da prestação dos serviços de operação e manutenção dos sistemas de transferência de
resíduos sólidos urbanos do Distrito Federal, atividades estas, devidamente referenciadas as áreas
compreendidas no lote III.

CRISTINA DE SABOYA GOUVEIA SANTOS

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2019 (*)
O Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal comunica abertura de processo de contratação
emergencial por dispensa de licitação.Tipo: menor preço. Valor estimado para até 180 (cento e oitenta dias)
R$ 91.811.573,63 (noventa e um milhões, oitocentos e onze mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta
e três centavos). Entrega das propostas até o dia 03/04/2019 às 18h00min, impreterivelmente, no protocolo
do SLU/DF ou pelo e-mail copel@slu.df.gov.br.Outras informações serão disponibilizadas no site do SLU:
www.slu.df.gov.br e pelo telefone 3213-0200.
Processo: nº 00094-00001000/2019-15 SEI-DF
Objeto: Contratação em caráter emergencial de empresa especializada para execução de serviços de
limpeza urbana, compreendendo a coleta, remoção e transporte de resíduos sólidos domiciliares
(excetuando-se os materiais recicláveis provenientes da coleta seletiva), das atividades de limpeza de vias
e logradouros públicos (varrição manual e mecanizada, catação de papéis em áreas gramadas, da lavagem
de vias urbanas, da lavagem de monumentos e prédios públicos, da pintura manual e mecanizada de meio-
fio e equipes de serviços diversos), da remoção e transporte de resíduos sólidos produzidos nestas
atividades de limpeza, da remoção de resíduos volumosos e de entulhos lançados em logradouros, da
remoção de animais mortos, da remoção manual e mecanizada de entulho nos PEV, da coleta e transporte
de rejeito da Instalações de Recuperação de Resíduos, da coleta e transporte de resíduos oriundos das
caixas de gordura, da prestação dos serviços de operação e manutenção dos sistemas de transferência de
resíduos sólidos urbanos do Distrito Federal atividades estas, devidamente, referenciadas nas áreas
compreendidas no Lote I.

CRISTINA DE SABOYA GOUVEIA SANTOS

(*) Republicados por terem sido encaminhados com incorreções no original, publicados no DODF nº 58,
de 27 de março de 2019, página 50.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL
DE USO SOBRE IMÓVEL DO DISTRITO FEDERAL Nº 10/2019

PROCESSO: 0131-000529/2010; PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA
DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ASJ
INCORPORAÇÃO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA., CNPJ nº 11.943.113/0001-47, na
qualidade de Concessionária; DO OBJETO: O Contrato tem por objeto a Concessão de Direito Real de
Uso da área contígua ao imóvel da área especial 24/25 do SETOR CENTRAL, LADO LESTE, Gama
- DF, matriculado sob o nº 38.521, no Cartório do 5º Ofício do Registro de Imóveis do DF, de forma
onerosa, com fulcro forma onerosa com fulcro nos incisos "I "a" do art. 3º e não onerosa com fulcro
no inciso IV do Art. 4º, ambos da Lei Complementar n.º 755, de 28 de janeiro de 2008, para a
utilização de 296,25 m² em nível de subsolo para Garagem e 43,34m² em nível de solo para Instalações
Técnicas - Central de GLP e Subestação de Energia Elétrica, totalizando 339,59 m², conforme o
Informativo de Aprovação de nº 501/2018 ( Documento SEI nº 13740915), conforme especifica a Planta
de Situação/Locação do projeto de arquitetura aprovado pela Coordenadora de Arquitetura da Central de
Aprovação de Projetos (fl. 13684903), em 08/10/2018, e a Justificativa de Inexigibilidade de Licitação
(Documento SEI nº 18349257), que integram o processo administrativo acima referenciado. DA
DESTINAÇÃO: A área em avanço de Subsolo, Solo objeto do presente Termo, segundo a Justificativa
de Inexigibilidade de Licitação (Documento SEI nº 18349257), destinam-se exclusivamente à Garagem
e Instalação Técnica - Central de GLP e Subestação de Energia Elétrica (hipótese previstas nos incisos
"I "a" do art. 3º e não onerosa com fulcro no inciso IV do Art. 4º, ambos da Lei Complementar n.º 755,
de 28 de janeiro de 2008) e sua utilização deve ser feita em estrita obediência às respectivas normas
urbanísticas. DO VALOR: 5.1 - O Concessionário pagará, anualmente, até o dia 31 de janeiro de cada
ano, a título de preço público, o valor de R$ 365,00 (Trezentos e Sessenta e Cinco reais) referente ao
subsolo, correspondente a 0,0020% (vinte centésimos por cento) do valor da área situada fora dos
limites do lote (artigos 25 a 28 do Decreto nº 29.590/2008), conforme avaliação no Documento SEI nº
18038136. 5.2 - As áreas em avanço de solo para Instalação Técnica - Central de GLP e Subestação
de 'Energia Elétrica são não onerosas conforme disposto no inciso IV do Art. 4º da Lei Complementar
nº 755/2008, de 28 de janeiro de 2008. 5.3 - O pagamento do preço público poderá ser efetuado em
até 03 (três) vezes, corrigido conforme disposto na Lei Complementar nº 435/2001, desde que a parcela
não seja inferior a R$ 68,00 (sessenta e oito reais). 5.4 - No caso de atraso no pagamento do preço
público descrito no item 5.1, o valor do débito, corrigido monetariamente, será acrescido de multa de
10% (dez por cento) e de juros moratórios legalmente previstos. 5.5 - O preço estipulado será,
anualmente, reajustado por índice adotado em lei ou, na falta de previsão específica, pelo Índice
Nacional de Preços ao Consumidor - INPC. 5.6 - Os Concessionários obrigam-se a informar aos
adquirentes das unidades autônomas acerca da responsabilidade pelo pagamento do preço público
disposto nos itens anteriores. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: A Concessão terá vigência de 30 anos, a
contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período. DATA DE ASSINATURA:
25/03/2019. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: RICARDO AUGUSTO DE NORONHA, na
qualidade de Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal e ALEX SOARES JANOT, na qualidade de
Administrador da empresa.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2019
Processo: 00392.00002883/2019-90 - Contratante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do
Distrito Federal - CODHAB/DF- CNPJ 09.335.575/0001-30; Contratada: Indústria de Água Mineral Ibiá
LTDA_ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.655.158/0001-13. Objeto: a aquisição de material de
consumo: gêneros alimentícios e material de acondicionamento e embalagem, contemplando água potável
de mesa sem gás (vasilhame em regime de comodato) e garrafão retornável, para fornecimento parcelado,
a fim de atender a Companhia de Desenvolvimento Habitacional. Fundamentação Legal: conforme Edital
de Licitação mediante Pregão Eletrônico nº 058/2018, conforme Ata Registro de Preços SEI-GDF nº
032/2018. Dotação Orçamentária: UO 28.209. Programa de Trabalho: 16.122.6001.8517.9625. Natureza
da Despesa: 33.90.30. Fonte: 100. Nota de Empenho nº 2019NE00214 no valor de R$ 18.630,00 (dezoito
mil seiscentos e trinta reais), emitida em 12/03/2019. Valor do Contrato: R$ 18.630,00 (dezoito mil
seiscentos e trinta reais), Modalidade: Estimativo. Evento: 400091. Data da Assinatura: 27/03/2019.
Vigência: 12 (doze) meses. Signatários: Pela CODHAB/DF: Wellington Luiz de Souza Silva, na qualidade
de Diretor-Presidente; Pela Contratada: Eduardo Barros de Queiroz Rodrigues, na qualidade de
P r o c u r a d o r.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2019
Processo: 00392.00003168/2019-74 - Contratante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do
Distrito Federal - CODHAB/DF- CNPJ 09.335.575/0001-30; Contratada: VCS Comércio e Serviços de
Chaveiros e Carimbos LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.252.432/0001-64. Objeto: Confecção e
fornecimento de carimbos em base de madeira e automáticos para utilização estrita nas dependências desta
Companhia. Fundamentação Legal: conforme Edital de Licitação mediante Pregão Eletrônico nº 007/2018,
conforme Ata Registro de Preços SEI-GDF nº 010/2018. Dotação Orçamentária: UO 28.209. Programa de
Trabalho: 16.122.6001.8517.9625. Natureza da Despesa: 33.90.30. Fonte: 100. Nota de Empenho nº
2019NE00236 no valor de R$ 687,88 (seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), emitida
em 19/03/2019. Valor do Contrato: R$ 687,88 (seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos).
Modalidade: Global. Evento: 400091. Data da Assinatura: 27/03/2019. Vigência: 12 (doze) meses.
Signatários: Pela CODHAB/DF: Wellington Luiz de Souza Silva, na qualidade de Diretor-Presidente; Pela
Contratada: Valdemir Araujo Vieira, na qualidade de Sócio Gerente.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF informa aos
interessados a realização do pregão eletrônico para a Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de serviços de investigação geotécnica por meio de ensaios de cisalhamento, adensamento,
triaxial, análise granulométrica por peneiramento simples e sedimentação, compactação e Índice de
Suporte Califórnia (ISC), determinação do teor de umidade natural do solo, limite de liquidez e
plasticidade, massa especifica aparente "in situ", sondagem a trado e sondagem SPT, de acordo com as
especiEcações e quantitativos contidos neste Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Data de
abertura: 10h00min do dia 10 de abril de 2019. O respectivo edital poderá ser retirado no endereço
www.comprasnet.gov.br e www.codhab.df.gov.br. Processo: 00392-00012602/2018-26. Informações
referentes ao certame por meio do site ou por telefone: (61) 3214.1830.

Brasília/DF, 27 de março de 2019
CLAYLTON ARAGÃO
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE AJUSTE Nº 049/2017

PROCESSO: 150.002.010/2016; DAS PARTES: DF/SC/FAC X AGRIDOCE FILMES PRODUÇÕES

ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA: Nota de Empenho nº 00050/2017. Na qualidade de Beneficiário.

ESPÉCIE: Termo de Ajuste N.º 049/2017, VALOR: R$ 143.405,71 (cento e quarenta e três mil,

quatrocentos e cinco reais e setenta e um centavos). DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por

objeto a alteração contratual, com vistas à prorrogação do prazo de vigência por mais 730 dias, a

contar da data de vencimento do Termo de Ajuste em epígrafe, para a conclusão do projeto "3X4 -

FINALIZAÇÃO"; DO EXECUTOR: Comissão Permanente de Execução dos Projetos do FAC;

CEDENTE: Adão Cândido Lopes dos Santos; BENEFICIÁRIO: AGRIDOCE FILMES PRODUÇÕES

ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA, TESTEMUNHAS: Gildásio Henrique Sampaio e José Rodrigues

Ramos Filho.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE DIÁRIAS

Processo nº 5.915/2019; Beneficiário: FERNANDO ANTÔNIO HABIBE PEREIRA FILHO; Evento:

"XII Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas"; Local do evento: Fortaleza - CE; Período de

realização do evento: 02/04 a 06/04/2019; Quantidade de diárias: 6,5 (seis e meia).
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