
PÁGINA 50 Nº 58, quarta-feira, 27 de março de 2019Diário Oficial do Distrito Federal

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico h t t p : / / w w w. i n . g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l
pelo código 50012019032700050

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 004/2019

A Pregoeira da CAESB no uso de suas atribuições, torna público o resultado de julgamento do pregão
supracitado, realizado no www.comprasnet.gov.br, UASG: 974200, cujo objeto é o registro de preços para
aquisição de cal hidratada em suspensão, da forma que se segue: Empresa ELFORT IMPORTAÇAO E
DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS, CNPJ: 09.213.849/0001-18, vencedora do item 1 com o valor total de
R$ 148.500,00; e Empresa MIIKA NACIONAL LTDA, CNPJ: 04.440.706/0001-25, vencedora do item 2
com o valor total de R$ 49.500,00.

ELISA TEREZINHA HAMMES

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
ARP Nº 0009/2019 - CAESB. PROCESSO Nº 092.006693/2018 - Pregão Eletrônico nº 006/2019 -
CAESB. ASSINATURA: 21/03/2019. CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental do DF -

CAESB. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de peças e acessórios originais/genuínas para
bombas Sulzer. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202. PROGRAMA DE
TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA: 17.122.6001.8517/0001.33.90.30; FONTE DE RECURSOS:
Próprios da Caesb, Código: 11.101.000.000-3. UG: 190.206. GESTÃO: 19.206. PRAZO DE ENTREGA:
Até 60 (sessenta) dias consecutivos para materiais nacionais e até 90 (noventa) dias consecutivos para
materiais comprovadamente importados, a contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de
Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao detentor/representante legal. VIGÊNCIA: Validade de 12
(doze) meses, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de sua publicação no DODF.
EMPRESA ADJUDICATÁRIA: SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA; VALOR: R$
13.051.791,11 (treze milhões e cinquenta e um mil e setecentos e noventa e um reais e onze centavos).
ASSINANTES PELA CAESB: Fernando Rodrigues Ferreira Leite - Presidente e Pedro Cardoso de
Santana Filho - Diretor de Suporte ao Negócio. Pela: SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LTDA:
Sandro Eliseu Beal e/ou Décio Mascagani.

ARP Nº 0010/2019 - CAESB. PROCESSO Nº 092.003975/2018 - Pregão Eletrônico nº 159/2018 -
CAESB. ASSINATURA: 20/03/2019. CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental do DF -
CAESB. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de reagentes químicos (bromo puríssimo, padrão

de cromo, padrão de prata, solução padrão de condutividade, solução tampão e outros). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202. PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA:
17.122.6001.8517/6977.33.90.30; FONTE DE RECURSOS: Próprios da Caesb, Código: 11.101.000.000-
3. UG: 190.206. GESTÃO: 19.206. PRAZO DE ENTREGA: Até 45 (quarenta e cinco) dias consecutivos
a contar da data de recebimento e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao
detentor/representante legal. VIGÊNCIA: Validade de 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia
útil subsequente à data de sua publicação no DODF. EMPRESAS ADJUDICATÁRIAS: JKLAB
PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA; VALOR: R$ 2.221,92 (dois mil e
duzentos e vinte e um mil e noventa e dois centavos) para os itens 06, 10, 19, 23, 26, 27, 33 e 39;
HEXIS CIENTÍFICA LTDA; VALOR: R$2.821,58 (dois mil e oitocentos e vinte e um reais e cinquenta
e oito centavos) para os itens 21, 22, 25, 28, 31, 32, 34, 35, 37, 40, 42 e 43. ASSINANTES PELA
CAESB: Fernando Rodrigues Ferreira Leite - Presidente e Pedro Cardoso Santana Filho - Diretor de
Suporte ao Negócio. Pelas: JKLAB PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABORATÓRIOS LTDA:
Fernanda Borges Marques; HEXIS CIENTÍFICA LTDA: Iolanda Santana de Sá. EIRELI: Marcelo Silva
Leite.

ARP Nº 0011/2019 CAESB. PROCESSO Nº 092.005553/2018 - Pregão Eletrônico nº 009/2019 -
CAESB. ASSINATURA: 25/03/2019. CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental do DF -
CAESB. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de concreto armado para redes de

água e de esgotos (aduela, fundo, poste, tudo e outros. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202.
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA: 17.122.6001.8517/6977.33.90.30; FONTE
DE RECURSOS: Próprios da Caesb, Código: 11.101.000.000-3. UG: 190.206. GESTÃO: 19.206.
PRAZO DE ENTREGA: Até 30 (trinta) dias consecutivos para materiais nacionais e até 45 (quarenta e
cinco) dias consecutivos para materiais comprovadamente importados, a contar da data de recebimento
e/ou retirada da Nota de Empenho, e/ou pedido de fornecimento ao detentor/representante legal.
VIGÊNCIA: Validade de 12 (doze) meses, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de
sua publicação no DODF. EMPRESA ADJUDICATÁRIA: ABRASIL COMÉRCIO DE
PREMOLDADOS EIRELI; VALOR: R$ 266.725,32 (Duzentos e sessenta seis mil e setecentos e vinte
e cinco reais e trinta e dois centavos) para os itens 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 e 12. ASSINANTES
PELA CAESB: Fernando Rodrigues Ferreira Leite - Presidente e Pedro Cardoso de Santana Filho -
Diretor de Suporte ao Negócio. Pela: ABRASIL COMÉRCIO DE PREMOLDADOS

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$ 45.599.691,09 (quarenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil seiscentos e
noventa e um reais e nove centavos). Entrega das propostas até o dia 01/04/2019 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
Diretora de Administração e Finanças

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2019
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$ 3.053.700,00 (três milhões, cinquenta e três mil e setecentos reais). Entrega das propostas até
o dia 01/04/2019 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 00094-00001015/2019-75 SEI-DF Objeto: Contratação em
caráter emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de operação e manutenção da
Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Asa Sul (UTMB - Asa Sul), a qual tem como função o
tratamento dos resíduos sólidos domiciliares indiferenciados provenientes da coleta convencional para
operação de compostagem.

CRISTINA DE SABOYA GOUVEIA SANTOS
Diretora de Administração e Finanças

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$ 91.644.444,78 (noventa e um milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e
quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos). Entrega das propostas até o dia 01/04/2019 às
18h00min, impreterivelmente, no protocolo do SLU/DF ou pelo email 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
Diretora de Administração e Finanças.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO

SUBSECRETARIA DA CENTRAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 0300-000636/2010; Interessado: CALIANDRA EMPREENDIMENTOS IMBILIÁRIOS
LTDA.; Assunto: Contrato de Concessão de Direito Real de Uso. O SUBSECRETÁRIO DA CENTRAL
DE APROVAÇÃO DE PROJETOS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no exercício das atribuições que lhe confere o
artigo 1º, do Decreto n.º 35.566, de 25 de junho de 2014, que dá nova redação ao artigo 29, inciso V,
parágrafo 2º, do Decreto 29.590, de 09 de outubro de 2008, bem como o disposto no art. 7º do Decreto
nº 36.339, de 28 de janeiro de 2015 resolve: RATIFICAR a inexigibilidade de licitação reconhecida pela
Coordenadora da Coordenação de Licenciamento da Central de Aprovação de Projetos da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, nos autos do processo administrativo
em epígrafe, para a celebração de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso de forma de forma não
onerosa com fulcro no inciso IV do Art. 4º, ambos da Lei Complementar n.º 755, de 28 de janeiro de 2008,
entre CALIANDRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ Nº 17.689.273/0001-98 e o
Distrito Federal, para a utilização de 18,23m² em nível de solo para Instalações Técnicas - Central de GLP,
conforme o Informativo de Aprovação de nº 085/2019 ( Documento SEI nº 18673997), em área contígua
ao Lote 09, Rua 34 Sul, Bairro Águas Claras - Taguatinga/DF. RICARDO AUGUSTO
NORONHA,Subsecretário-Central de Aprovação de Projetos.

Processo n. 0300-000635/2010; Interessado: PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA.; Assunto: Contrato de
Concessão de Direito Real de Uso. O Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, no exercício das atribuições que lhe
confere o artigo 1º, do Decreto n.º 35.566, de 25 de junho de 2014, que dá nova redação ao artigo 29, inciso V,
parágrafo 2º, do Decreto 29.590, de 09 de outubro de 2008, bem como o disposto no art. 7º do Decreto nº
36.339, de 28 de janeiro de 2015 resolve: RATIFICAR a inexigibilidade de licitação reconhecida pela
Coordenadora da Coordenação de Licenciamento da Central de Aprovação de Projetos da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (Documento SEI nº 19940347), nos autos do
processo administrativo em epígrafe, para a celebração de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso de
forma de forma não onerosa com fulcro no inciso IV do Art. 4º, ambos da Lei Complementar n.º 755, de 28 de
janeiro de 2008, entre PRINCIPAL CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ Nº 26.968.438/0001-51 e o Distrito
Federal, para a utilização de 18,23m² em nível de solo para Instalações Técnicas - Central de GLP, conforme o
Informativo de Aprovação de nº 083/2019 ( Documento SEI nº 18147804), em área contígua ao Lote 07, Rua 33
Sul, Bairro Águas Claras - Taguatinga/DF. RICARDO AUGUSTO DE NORONHA, Subsecretário da Central
de Aprovação de Projetos.

Processo n. 0132-002651/1998; Interessado: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.;
Assunto: Contrato de Concessão de Direito Real de Uso.
O Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e
Habitação do Distrito Federal, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 1º, do Decreto n.º 35.566, de
25 de junho de 2014, que dá nova redação ao artigo 29, inciso V, parágrafo 2º, do Decreto 29.590, de 09 de
outubro de 2008, bem como o disposto no art. 7º do Decreto nº 36.339, de 28 de janeiro de 2015 resolve:
RATIFICAR a inexigibilidade de licitação reconhecida pela Coordenadora da Coordenação de Licenciamento
da Central de Aprovação de Projetos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do
Distrito Federal, nos autos do processo administrativo em epígrafe, para a celebração de Contrato de Concessão
de Direito Real de Uso de forma de forma não onerosa com fulcro no inciso IV do Art. 4º, ambos da Lei
Complementar n.º 755, de 28 de janeiro de 2008, entre PAULO OCTAVIO INVESTIME N TO S
IMOBILIARIOS LTDA., CNPJ Nº 00.475.251/0001-22 e o Distrito Federal, para a utilização de 18,23m² em
nível de solo para Instalações Técnicas - Central de GLP, conforme o Informativo de Aprovação de nº 084/2019
( Documento SEI nº 18148767), em área contígua ao Lote 06, Rua 05 Sul, Bairro Águas Claras - Taguatinga/DF.
RICARDO AUGUSTO DE NORONHA, Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019
Objeto: Futura Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de elaboração de cartas de risco
geotécnico, de contaminação e de uso em Áreas de Preservação Permanente - APP, localizadas na ARIS Pôr do
Sol, visando atender às necessidades da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal -
CODHAB/DF, de acordo com as especiEcações e quantitativos contidos neste Termo de Referência constante do
Anexo I do Edital. Data de abertura: 10h00 min do dia 08 de abril de 2019. O respectivo edital poderá ser
retirado no endereço www.comprasnet.gov.br e www.codhab.df.gov.br. Processo nº 00392-00009434/2018-91.
Informações referentes ao certame por meio do site ou por telefone: (61) 3214.1830.

Brasília/DF, 25 de março de 2019.
CLAYLTON ARAGÃO
Presidente da Comissão
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