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STATOIL BRASIL ÓLEO E GÁS LTDA
CNPJ nº 04.028.583/0001-10

AVISO DE LICENÇA

A Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda. torna público que solicitou,
no dia 26 de abril de 2018, ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente
e dos Recursos Renováveis (IBAMA) a Licença de Operação (LO)
relativa à Operação da Atividade de Perfuração Marítima na Área
Norte de Carcará, Bacia de Santos.

Rio de Janeiro, 9 de maio de 2018.
ANDERS OPEDAL

Presidente

C.L. ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

DATA, HORA E LOCAL: 16/03/2018, às 14 horas, na
sede da sociedade situada no Município de Teófilo Otoni, MG, na
Rua Teodolino Pereira, nº 74, bairro Grão Pará. CONVOCAÇÃO:
Dispensada, tendo em vista o comparecimento dos sócios
representantes da totalidade das quotas representativas do capital
da sociedade. PRESENÇA: Presente a totalidade dos quotistas da
sociedade, a saber: Luiz Gonzaga Sant'Anna Lorentz e Celso de
Souza Macedo. MESA: Luiz Gonzaga Sant'Anna Lorentz,
Presidente; e Celso de Souza Macedo, Secretário. ORDEM DO
DIA: Deliberação sobre redução e integralização do capital social.
DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, o Presidente da
Assembléia informou ao quotista remanescente sobre a necessidade
em se proceder à redução do capital social na medida em que o
mesmo era integralmente composto pela participação societária na
sociedade empresária Alcance Engenharia e Construção Ltda.,
CNPJ 20.501.854/0001-69, correspondente à 20.972 (vinte mil
novecentos e setenta e duas) quotas, equivalente à R$
20.972.000,00 (vinte milhões, novecentos e setenta e dois mil
reais) cuja integralidade fora objeto de venda à terceiros. Desta
forma, considerando-se a celebração do contrato de Compra e
Venda com Transferência de Quotas de Sociedade por Quotas de
Responsabilidade Limitada, na qual as quotas da C.L.
Administração e Participações Ltda., que compunham o seu
respectivo capital social foram transferidas à título oneroso,
necessário se faz proceder à nova integralização do capital social,
utilizando para tanto, o imóvel matriculado perante o Cartório do
1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Teófilo Otoni sob
o nº 13224 - Livro 2 de Registro Geral, com as seguinte
descrição: Um terreno formado pelo lote nº 06 Quadra 13,
medindo 10,00 metros de frente; 30,00 metros de fundos; 20,00
metros do lado esquerdo e 28,28 metros do lado direito
(10,00x20,00x28,28x30,00), situado no loteamento denominado
Jardim Iracema, nesta cidade, limitando-se pela frente com a Rua
Thiago Luz; pelos fundos, com os lotes 11 e 12; pelo lado
esquerdo com lote nº 05 e pelo lado direito com a Rua 07, sendo
o terreno de formato irregular, avaliado em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). Portanto, deliberam os sócios pela redução
do Capital Social, passando o mesmo a corresponder à importância
equivalente à R$50.000,00 (cinquenta mil reais) divido em 50.000
(cinquenta mil) quotas no valor de R$1,00 (hum real) cada,
totalmente integralizado através do imóvel supra descrito,
possuindo cada um dos sócios a seguinte participação: a) Luiz
Gonzaga Sant'Anna Lorentz - Das 50.000 (cinquenta mil)novas
quotas criadas a partir da integralização do capital social nos
termos acima definidos, lhes serão destinadas 25.000 (vinte e
cinco mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada
uma, perfazendo o valor total de R$25.000,00 (vinte e cinco mil
reais); b) Celso de Souza Macedo - Das 50.000 (cinquenta mil)
novas quotas criadas a partir da integralização do capital social
nos termos acima definidos, lhes serão destinadas 25.000 (vinte e
cinco mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada
uma, perfazendo o valor total de R$25.000,00 (vinte e cinco mil
reais); Por fim, deliberaram os sócios pela alteração da sede da
sociedade empresária, passando o mesmo a corresponder ao
seguinte endereço: Rua Benedito Oliveira, nº 23, Sala 103 , Bairro
Grão Pará, Teófilo Otoni - Minas Gerais - CEP 39.800-153.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foram
encerrados os trabalhos e autorizada a lavratura em forma de
sumário (§1º e 2º do art. 1075 do Código Civil c/c o art. 130, §
1º, da Lei nº 6.404/76). Teófilo Otoni, 16 de abril de 2018.
Assinam essa Ata de Assembléia mediante Certificado Digital, os
sócios da C. L. Administração e Participações Ltda., CELSO DE
SOUZA MACEDO LUIZ GONZAGA SANT'ANNA LORENTZ.

LUIZ GONZAGA SANT'ANNA LORENTZ

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018 - CPL/CODHAB

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar
condicionado tipo Split e cortinas de ar (com fornecimento,
substituição e reposição de peças, componentes e acessórios por
outras novas e originais), pertencentes à CODHAB-DF que estão
distribuídos no edifício da Sede da Companhia e em seus Postos de
Assistência Técnica. Data e horário para recebimento das propostas:
Até 09h59min do dia 21 de maio de 2018 .

O respectivo edital poderá ser retirado no endereço
www.comprasnet.gov.br e www.codhab.df.gov.br. Processo nº 00392-
00003356/2018-11 CODHAB/DF. Informações referentes ao certame,
por meio do site ou por telefone: (61)3214.1830.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018 - CPL/CODHAB

Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de um
Relatório de Impacto Ambiental Complementar - RIAC referente ao
parcelamento de solo urbano para expansão do conjunto habitacional
Pôr do Sol em Ceilândia (RA IX). Data e horário para recebimento
das propostas: Até 09h59min do dia 24 de maio de 2018 .

O respectivo edital poderá ser retirado no endereço
www.comprasnet.gov.br e www.codhab.df.gov.br. Processo nº 00392-
00004042/2018-36, CODHAB/DF. Informações referentes ao
certame, por meio do site ou por telefone: (61)3214.1830.

Brasília-DF, 8 de maio de 2018.
CLAYLTON FERREIRA ARAGÃO

Presidente da Comissão

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO PÚBLICA INTERNACIONAL - LPI 1/2018

1. A Caesb, no âmbito de seu Programa de Saneamento
Ambiental, financiado pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento -BID, convida as empresas elegíveis a apresentarem
propostas para aquisição de fornecimento e instalação de
equipamentos para o tratamento preliminar de 11 (onze) unidades
operacionais do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito
Federal, operadas pela Caesb e o gradeamento do polimento final das
Estações de Tratamento de Esgotos - ETE de Samambaia e da ETE
Alagado, em Santa Maria - DF. Processo nº 092.008769/2017. As
propostas deverão ser entregues até às 15 horas do dia 25/06/2018.

2. Mais informações poderão ser obtidas no site
www.caesb.df.gov.br e telefone (61) 3213-7122.

MAURICIO KENJI SUEMORI
Presidente da Comissão Especial de Licitações

para o Programa BID

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 049/2018 - UASG (450432).
Processo: n.º 080.005201/2017. Pregão Eletrônico nº 03/2018. Objeto:
Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (arroz branco polido,
amido de milho, biscoito amanteigado, biscoito cream cracker, biscoito
maisena, canjica pré-cozida, composto lácteo café com leite, extrato de
tomate, farinha de mandioca, farinha láctea, leite em pó, macarrão
parafuso, óleo de soja, rosquinha de coco, e tempero completo), por
meio de Registro de Preços, para o Programa de Alimentação Escolar
do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Assinatura da Ata: 23/04/2018.
Vigência: 12 meses a contar desta publicação no DODF. Empresa
adjudicatária: PASTIFICIO SELMI SA, CNPJ: 46.025.722/0001-00,
para o item 03 no valor de R$ 1.488.348,66. A ata encontrar-se-á
disponibilizada na integra para consulta, nesta Secretaria de Estado de
Educação, na SGAN 607 Projeções "D" sala 309 (telefone 3901-2319),
nos sites http://www.comprasnet.gov.br e http://www.se.df.gov.br

AV I S O
CONCORRÊNCIA Nº 6/2017

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado
de Educação do Distrito Federal comunica aos interessados que as
empresas ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e
DAN-HEBERT ENGENHARIA S/A ingressaram tempestivamente
recursos administrativos contra suas inabilitações no certame. Os autos
ficam com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília-DF, 9 de maio de 2018.
JAIRO PEREIRA MARTINS

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA
PÚBLICA E DE PAZ SOCIAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018
Nova Abertura

Processo nº SEI-053-00091222/2017-19/CBMDF. TIPO: Menor preço.
Objeto: Registro de preços para aquisição de luvas específicas para
operações de combate a incêndio urbano desenvolvidas pelos integrantes
do CBMDF, conforme Edital e anexos.

O DICOA informa a NOVA ABERTURA da licitação
publicada no DODF Nº 74 de 18/04/2018 e DOU Nº 74, de 18/04/2018,
para o dia 23/05/2018 às 13:30h. LOCAL: site: www.comprasnet.gov.br.
RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e
www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481.

Brasília-DF, 9 de maio de 2018.
MARCELO TEIXEIRA DANTAS - Ten-Cel.

QOBM/Comb
Diretor

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2018

Processo nº. 052.002.492/2017. OBJETO: Contratação de empresa
especializada para realizar os serviços de revalidação/calibração,
manutenção preventiva e manutenção corretiva com reposição de
peças originais de Autoclave a Vapor Saturado sob Pressão, marca
Ortosíntese - 365 litros da carga patrimonial da POLICLINICA da
Policia Civil do DF, conforme especificações e condições
estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital.
TIPO: Menor Preço. Valor estimado da licitação: R$ 106.583,33
(Cento seis mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três
centavos). Natureza de Despesa: 33.90.30 e 33.90.39. Fonte 100
(FCDF). Programa de Trabalho 28.845.0903.00NR.0053 -
Manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Unidade
Orçamentária: 73.901. UASG 926015. Prazo de execução: conforme
edital. Data limite do recebimento das propostas: 23 de maio de 2018,
às 10:30h. O Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido no site
www.comprasnet.gov.br ou www.pcdf.df.gov.br ou ainda na
Comissão Permanente de Licitação, localizada no SPO, Conjunto A,
Lote 23, Edifício da Direção Geral, 3º Andar, Complexo da PCDF,
Brasília-DF, nos dias úteis, no horário: das 12h às 18h30min, através
de CD, o qual deverá ser fornecido pelo interessado. Maiores
informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Brasília-DF, 9 de maio de 2018.
JÚNIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS

Pregoeira
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE SAÚDE
E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2018 - SRP

Processo nº 054.002.806/2016. Objeto: Registro de Preço para
aquisição de material de consumo odontológico, conforme
especificações e quantidades constantes no Anexo I do edital. Valor
estimado: R$ 134.241,50 (cento e trinta e quatro mil duzentos e
quarenta e um reais e cinquenta centavos). Tipo: Menor Preço. Data
limite para recebimento das propostas: 22 de maio de 2018 às 14h
(horário de Brasília). UASG: 926670. Unidade Orçamentária:
170393. Fonte de Recursos: 100. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.10
(Material de Consumo Odontológico).

A cópia do edital estará disponível nos sítios eletrônicos
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.pmdf.df.gov.br a partir
de 10 de maio de 2018. Informações: (61) 3190-8054 e
dsap.sspregoes@pm.df.gov.br e dsap.sspregoes@gmail.com.

Brasília-DF, 9 de maio de 2018.
ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA

Ordenador de Despesas

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2018 - UASG 925307

Processo: 0004254-6/2018 . Objeto: Aquisição de kits de assistência
ao parto para parteiras tradicionais. Total de Itens Licitados: 00014.
Edital: 10/05/2018 de 08h00 às 17h00. Endereço: Estrada do Aviário,
Nº 927 Aviário - RIO BRANCO - AC ou
w w w. c o m p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r / e d i t a l / 9 2 5 3 0 7 - 0 5 - 3 5 - 2 0 1 8 .
Entrega das Propostas: a partir de 10/05/2018 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 22/05/2018 às
09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

GREICE QUELE DA SILVA BRAGA
Pregoeira

(SIDEC - 09/05/2018) 925307-02017-2018NE600300

jefferson.fernandes
Realce


