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PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 141/2018
O Pregoeiro da CAESB no uso de suas atribuições, torna público o resultado do pregão
supracitado, realizado em 08/08/2018 no www.comprasnet.gov.br, UASG: 974200, cujo ob-
jeto é a aquisição de sensores de vibração para os sopradores das Estações de Tratamento de
Esgoto Sul e Norte. Todas as propostas apresentadas foram desclassificadas por ter ofertado
preços superiores ao estimado. O Item 1 restou fracassado.

SILVIO SANTOS GONÇALVES SOARES

RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 145/2018
A Caesb torna público o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico PE 145/2018,
processo nº 092.003842/2018, no site www.comprasnet.gov.br (UASG: 974200), cujo objeto
é o registro de preços para aquisição de peças e acessórios originais/genuínas para sopradores
Robuschi, da forma que se segue: O Pregão restou fracassado

GILMAR PERES MONTEIRO
Gerente PRLL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 161/2018
COTA RESERVADA E REQUISITOS AMBIENTAIS

PROCESSO Nº092.004627/2018. OBJETO: registro de preços para aquisição de materiais
plásticos rígidos e flexíveis para rede de água (adaptador, cap, cruzeta, curva, joelho, junta,
luva, tubo e outros). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRA-
BALHO: 17.122.6001.8517/6977; NATUREZA DE DESPESA: 339030; Código de Apli-
cação: 22.207.012.061-7. FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios, CÓDIGO:
11.101.000.000-3. VIGÊNCIA: 365 dias. PRAZO DE ENTREGA: 30 e 45 dias. ABER-
TURA: 23/08/2018, às 09 horas no site www.comprasnet.gov.br (UASG: 974200) INFOR-
MAÇÕES: O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site: www.caesb.df.gov.br -
menu Licitações ou no www.comprasnet.gov.br, a partir do dia 09/08/2018. Fone: (61) 3213-
7230, E-mail: licitacao@caesb.df.gov.br.

SILVIO SANTOS GONÇALVES SOARES
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 162/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

PROCESSO Nº092.003822/2018. OBJETO: Aquisição de equipamento do tipo seladora
eletrônica a ser utilizado na análise quantitativa de coliformes totais e Escherichia coli.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO:
17.512.6210.7006/6033; NATUREZA DE DESPESA: 449051.; Código de Aplicação:
22.206.012.031-2. FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios de Investimento - REPI,
CÓDIGO: 21.101.100.000.000-6. PRAZO DE ENTREGA: 45 dias. ABERTURA:
23/08/2018, às 10 horas no site www.comprasnet.gov.br (UASG: 974200) INFORMAÇÕES:
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site: www.caesb.df.gov.br - menu Li-
citações ou no www.comprasnet.gov.br, a partir do dia 10/08/2018. Fone: (61) 3213- 7230,
E-mail: licitacao@caesb.df.gov.br.

SILVIO SANTOS GONÇALVES SOARES
Pregoeiro

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

AVISO CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018

A Pregoeira torna público, que no Pregão Eletrônico acima citado, cujo objeto é aquisição de
prensas hidráulicas para equipar as Instalações de Recuperação de Resíduos (IRR), visando
atender ao processo de manejo de resíduos sólidos recicláveis secos realizados por co-
operativas e associações de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis do Distrito
Federal, e em virtude do descumprimento às exigências fixados no Edital, celebrado entre
este Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal e a Empresa Araújo Garcia Comercial
Ltda., ficam convocadas as empresas remanescentes, para que, no dia 16 de agosto de 2018
às 09 horas, estejam conectadas no sistema www.comprasgovernamentais.gov.br, para a
sessão negociação do referido pregão. Processo SEI nº 00094-000007756/2018-89. Demais
informações pelo telefone: (61) 3213-0200.

Brasília/DF, 08 de agosto de 2018
NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA

EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO SOBRE
ÁREA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Nº 41/2018

PROCESSO: 00390-00007126/2017-05; PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO e COM-
PANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, na qualidade de
Concessionária. DO OBJETO: O contrato tem por objeto a Concessão de Uso de Área
Pública do lote 10 do trecho 01 do Setor de Indústria e Abastecimento-SIA/DF. De acordo
com projeto de infraestrutura, constante no Documento SEI nº 9654741, do Processo Ad-
ministrativo nº 00390-00007126/2017-05. DA DESTINAÇÃO: A área pública próxima do
lote 10 do trecho 01 do Setor de Indústria e Abastecimento-SIA/DF. Objeto do presente
termo, segundo a Justificativa de Inexigibilidade de Licitação constante no Documento-SEI
nº 10161527 do Processo Administrativo nº 00390-00007126/2017-05, destina-se, exclu-
sivamente à implantação de equipamento de energia (Subestação) com 3.024,00 m² em
superfície e subsolo e sua utilização deve ser feita em estrita obediência às respectivas
normas urbanísticas. DO VALOR: A área pública do lote 10 do trecho 01 do Setor de
Indústria e Abastecimento-SAI/DF. Destinada à implantação de equipamento de energia
(Subestação) é não onerosa, conforme disposto no artigo 21, do Decreto nº 33.974, de 06 de
novembro de 2012. 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: 18/07/2018. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Thiago Teixeira de
Andrade, na qualidade de Secretário de Estado de Gestão do Território e Habitação do
Distrito Federal e pela Concessionária: Maurício Alvares da Silva Velloso Ferreira, na
qualidade de Diretor Geral.

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO

TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO CONCORRÊNCIA Nº 07/2018
A Comissão Permanente de Licitação CPL CODHAB/DF, no uso de suas atribuições, torna
público o Resultado da fase de abertura dos envelopes de propostas do Processo nº 00060-
00205356/2017-71, realizada por meio de sessão em 02 de agosto de 2018, cujo objeto é a
contratação de empresa para a execução da obra de 01 (uma) Unidade Básica de Saúde para
07 equipes, localizada no empreendimento Parque do Riacho, na quadra QS 09 Conjunto 01
Lote 01, Riacho Fundo II, conforme os projetos técnicos, especificações, serviços e or-
çamento contidos nos anexos do Edital, em atendimento à Política Habitacional do Governo
do Distrito Federal, na qual se sagrou vencedores a empresa Primecon Construtora Ltda,
CNPJ nº 07.945.776/0001-23- 1. E.: I0.401.943-3, com o valor total ofertado de R$
6.176.037,16(seis milhões e cento e setenta e seis mil trinta e sete reais e dezesseis centavos).
A partir da publicação deste resultado, dar-se-à o inicio do prazo de Recurso, o qual terá
vigência de 09/08/2018 até o dia 15/08/2018 às 18:00hs, em ato continuo, o inicio do prazo
das contrarrazões iniciará em 16/08/2018 até 22/08/2018 às 18:00hs, bem como o prazo de
decisão da CPL que iniciará em 22/08/2018 até o dia 29/08/2018, podendo este, ser pror-
rogado por conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Brasília/DF, 08 de agosto de 2018.
CLAYLTON FERREIRA ARAGÃO

Presidente da Comissão

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela Portaria nº
44, de 22 de maio de 2018, publicada no DODF Nº 101, de 28 de maio de 2018, para apurar
os fatos noticiados nos autos do Processo Administrativo nº 394-000.036/2017, no uso de
suas atribuições e nos termos do disposto no artigo 248, § 1º, da Lei Complementar nº 840,
de 23 de dezembro de 2011, INTIMA, pelo presente Edital, o Sr. GESIEL MIGUEL DA
SILVA, ex-Administrador Regional do Itapoã, tendo em vista as tentativas frustradas de
intimação nos endereços constante dos autos e por se encontrar em local incerto e não
sabido, para, na forma do disposto no art. 248, §2º, da Lei Complementar nº 840 / 2 0 11 ,
apresentar DEFESA ESCRITA, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir da data da publicação
deste Edital, na sala 921, Anexo do Palácio do Buriti, Secretaria de Estado das Cidades,
sendo-lhe assegurado vista dos autos neste local, em dias úteis, no horário das 08h00 às
12h00 e das 14h00 às 18h00. A ausência de apresentação de defesa escrita no prazo
estipulado no presente edital implicará na decretação de revelia e a consequente designação
de defensor dativo. A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar encontra-se instalada
no endereço acima mencionado, podendo ser contatada no telefone: 3313-5921 e endereço
eletrônico: samuel.santos@cidades.df.gov.br.

SAMUEL ARAUJO DIAS DOS SANTOS

SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIÁRIO URBANO

E APOIO ÀS CIDADES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2018 - SAMA/SECID
1. O Distrito Federal, por intermédio da Secretaria Adjunta de Mobiliário Urbano e Apoio às
Cidades, da Secretaria de Estado das Cidades, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto nº 37.625 de 15 de setembro de 2016, com fundamento na Lei nº 1.217, de 08
de outubro de 1996, na Decisão nº 131/2003 do Tribunal de Contas do Distrito Federal -
TCDF, no Decreto nº 17.079, de 28 de dezembro de 1995, na Ordem de Serviço nº 08, de
02 de janeiro de 2018 da Administração Regional do Plano Piloto, torna pública a realização
de convocação para cadastramento de vendedores ambulantes e posterior sorteio para tra-
balharem no evento denominado 2ª CATARINAFEST a serem realizados nas datas, horários
e na forma e condições estabelecidas neste Edital.
2. DO OBJETO
2.1. O presente Edital tem por objeto convocar todos os interessados em exercer a atividade
de vendedor do comércio ambulante no evento denominado 2ª CATARINAFEST a com-
parecerem no atendimento da Secretaria Adjunta de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades,
da Secretaria de Estado das Cidades, localizada no Estádio Mané Garrincha, Portão 05, das
09:00h às 17:00h, nos dias indicados neste edital, para atualização cadastral, preenchimento
de requerimento e entrega de documentos, com o intuito de participação de sorteio das vagas
a serem autorizadas para os eventos na forma da planilha:

Número de Autoriza-
ções
(por dia de evento)

Número de Autoriza-
ções
(por categoria)

Data do evento Local do evento

35 35 barracas de 17 a
26/08/2018

Pavilhão Sarah Kubitschek - Parque
da Cidade

2.2. Serão disponibilizadas, no total de 35 (trinta e cinco) autorizações para o comércio por
vendedor ambulante no evento 2ª CATARINAFEST, na forma constante exposta na tabela no
item 2.1.
2.2.1. A autorização será válida para todos os dias do evento, do dia 17 à 26 de agosto de
2018, conferida ao interessado.
2.3. As ações previstas neste Edital não implicam em qualquer ônus financeiro para o
Distrito Federal.
2.4. A descrição detalhada sobre a convocação, realização do sorteio e forma de exercício da
atividade de vendedor ambulante nos eventos citados no item 2.1 está discriminada neste
Edital, os quais deverão ser minuciosamente observados pelos interessados.
3. DOS PRAZOS
Os prazos para a realização do objeto deste edital serão executados, conforme tabela abai-
xo:

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

shirley.santos
Realce


