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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE 138/2019-CAESB

PROCESSO: 092.001920/2019. OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais plásticos,
rígidos e flexíveis para redes de água e esgoto (adaptador, anel, bucha, entre outros). CRITÉRIO DE
JULGAMENTO: Menor Preço DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE
TRABALHO: 17.122.6001.8517/6977; NATUREZA DE DESPESA: 339030; Código de Aplicação:
12.403.402.200-0. FONTE DE RECURSO: Próprios da Caesb, CÓDIGO: 11.101.000.000-3. PRAZO
DE ENTREGA: 30 dias. ABERTURA: 14/06/2019, às 09 horas no site www.comprasne t . g o v. b r
(UASG: 974200) INFORMAÇÕES: 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 31/05/2019.
Fone: (61) 3213-7230, E-mail: licitacao@caesb.df.gov.br.

SILVIO SANTOS GONÇALVES SOARES
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 139/2019

COTA RESERVADA (ME/EPP/MEI). PROCESSO: 092.002102/2019. OBJETO: Registro de preços
para aquisição de materiais em aço para adutoras e redes de água (arruelas, buchas, juntas, parafusos
e outros). CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO:
22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: 17.122.6001.8517/6977; NATUREZA DE DESPESA:
33.90.30; Código de Aplicação: 12.403.402.200-0. FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios,
CÓDIGO: 11.101.000.000-3. ENTREGA: 30 dias. VIGÊNCIA: 365 dias. ABERTURA: 17/06/2019, às
09 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 Licitações, a partir do dia 31/05/2019.
Fone: (61) 3213-7340, E-mail: licitacao@caesb.df.gov.br.

NARA MAGALHÃES DA SILVA
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 140/2019-CAESB

PROCESSO: 092.002402/2019. OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de
limpeza, tratamento da água e manutenção geral de piscinas, subdivididas em 03 (três) tipos de
manutenção, contemplando: limpeza das piscinas por meio da sanitização e desinfecção através de
cloro, substituição de piso cerâmico, pedras e revestimento, manutenção da casa de máquinas e
equipamentos, abrangendo as bombas d'agua, quadro elétrico, aquecedores solar e elétrico,
rebobinamento de motores elétricos e pintura, incluindo a cloração, aquecimento e filtros de água,
além do fornecimento de todo material químico necessário para limpeza, manutenção e funcionamento
diário das piscinas do Projeto Golfinho. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço; DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: 17.244.6211.2782.0001;
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39; Código de Aplicação: 12.407.403.310-0. FONTE DE
RECURSO: Recursos Próprios, CÓDIGO: 11.101.100.000-7. VIGÊNCIA: 365 dias. ABERTURA:
24/06/2019, às 09 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 Licitações, a partir do
dia 31/05/2019. Fone: (61) 3213-7340, E-mail: licitacao@caesb.df.gov.br.

NARA MAGALHÃES DA SILVA
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE 141/2019

PROCESSO: 092.001123/2019. OBJETO: Registro de preços para aquisição de materiais plásticos,
rígidos e flexíveis para redes de água (PEAD), como conexão de reparo, curva, joelho, luva, redução,
TÊ e outros. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO:
22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: 17.122.6001.8517/6977; NATUREZA DE DESPESA:
339030; Código de Aplicação: 12.403.402.200-0. FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios,
CÓDIGO: 11.101.000.000-3. VIGÊNCIA: 12 meses. ABERTURA: 12/06/2019, às 09 horas no site
www.comprasnet.gov.br (UASG: 974200). INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos encontram-se
disponíveis nos sites: www.caesb.df.gov.br - menu Licitações ou www.comprasnet.gov.br, a partir do
dia 31/05/2019. Fone: (61) 3213- 7130, E-mail: licitacao@caesb.df.gov.br.

SILVIO SANTOS GONÇALVES SOARES
Pregoeiro

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2019

Processo: 00094-00000314/2019-92 Objeto: Aquisição de material de expediente (capa encadernação,
cola, pincel de quadro e pen drive) visando o abastecimento das diversas unidades desta Autarquia
e manter os estoques do almoxarifado, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo
de Referência constante do Anexo I deste Edital.
A Pregoeira do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal torna público aos interessados que as
empresas a seguir foram declaradas vencedoras do certame, sendo-lhes adjudicado e homologado
objeto: RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ 30.735.649/0001-11, para itens 1 e 2, no
valor total de R$ 372,00 (trezentos e setenta e dois reais); LICITOP COMERCIO E SERVIÇO
EIRELI EPP - CNPJ 21.822.463/0001-09, para o item 3, no valor total de R$ 300,00 (trezentos reais);
LADO C COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO HOME OFFICE EIRELI - CNPJ 30.435.225/0001-31, para
os itens 4, 5 e 7, no valor total de R$ 1.639,00 (um mil seiscentos e trinta e nove reais); e PRISMA
PAPELARIA EIRELI - CNPJ 28.076.288/0001-05, para o item 6, no valor total de R$ 1.169,40 (um
mil cento e sessenta e nove reais e quarenta centavos), perfazendo um valor global para o certame
de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais). Os autos encontram-se com vista franqueada
aos interessados na sede do SLU/DF, localizada no Setor Comercial Sul - Qd.08 - Bl. B50 Ed.
Venâncio 2.000, 6º andar Brasília/DF. Demais informações no site www.compr a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r
ou pelo telefone: (61) 3213-0200, no horário de 9h às 12h e das 14h às 17h.

Brasília/DF, 30 de maio de 2019
NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA

Pregoeira

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019

Processo: 00094-00000290/2019-71Objeto: Aquisição de material de construção (cabo elétrico; ferro
para construção; rolo de pintura), visando às reformas futuras de diversas unidades desta Autarquia
e manter os estoques do almoxarifado, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo
de Referência constante do Anexo I deste Edital.
A Pregoeira do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal torna público aos interessados que as
empresas a seguir foram declaradas vencedoras do certame, sendo-lhes adjudicado e homologado
objeto: FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - 28.128.604/0001-37, para item 1, no valor
total de R$ 748,00 (setecentos e quarenta e oito reais); LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI

EPP - CNPJ 21.822.463/0001-09, para o item 2, no valor total de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta
e um reais); COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES CAVALHEIROS LTDA -
21.875.005/0001-38, para o item 3, no valor total de R$ 114,20 (cento e quatorze reais e vinte
centavos), perfazendo um valor global para o certame de R$ 1.403,20 (um mil quatrocentos e três
reais e vinte centavos). Os autos encontram-se com vista franqueada aos interessados na sede do
SLU/DF, localizada no Setor Comercial Sul - Qd.08 - Bl. B50 Ed. Venâncio 2.000, 6º andar
Brasília/DF. Demais informações no site www.comprasgovernamentais.gov.br ou pelo telefone: (61)
3213-0200, no horário de 9h às 12h e das 14h às 17h.

Brasília/DF, 30 de maio de 2019
NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA

Pregoeira

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Processo: 00094-00013341/2018-44; Interessado: Serviço de Limpeza Urbana - SLU/DF; Assunto:
aplicação de penalidade; à vista das instruções contidas nos autos e com fulcro nos inciso I do artigo 87
da Lei nº 8.666/1993 e art. 2º, inciso I do Decreto nº 26.851, de 30/05/2006, aplico à Cooperativa de
Reciclagem Ambiental do Distrito Federal e Entorno - COOPERDIFE, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 10.664.038/0001-12, a penalidade de ADVERTÊNCIA, pelo o descumprimento
do item 10.15 do Contrato nº 38/2018. Publique no Diário Oficial do Distrito Federal. Cristina de Saboya
Gouveia Santos - Diretora.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO

EDITAL PARA CONHECIMENTOS DE TERCEIROS
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, FAZ SABER aos interessados, que a AGÊNCIA
DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL - TERRACAP, Empresa Pública, com sede
nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o n° 00.359.877/0001-73, na qualidade de proprietária de uma
gleba de terras, denominada "Quadra 10 do Setor Habitacional Arniqueira - SHAr", conforme croqui
de localização abaixo, propôs a regularização fundiária da referida área, cujo Projeto de Urbanismo
de Regularização de Parcelamento - URB - RP nº 001/17 e Memorial Descritivo de Regularização de
Parcelamento - MDE- RP nº 001/17, encontram-se disponíveis para acesso externo no âmbito do
Processo SEI-GDF n.º 00390-00003118/2019-43, aos interessados, para, querendo, apresentar
impugnação no prazo de 30 (trinta) dias corridos, com início em 05/06/2019 e término em 04/07/2019.
Para obtenção do acesso ao processo SEI acima referido o interessado deverá observar os seguintes
procedimentos:
1 - Preencher e enviar o Cadastro de Usuário Externo na Plataforma SEI/GDF pelo link
h t t p s : / / s e i . d f . g o v. b r / s e i / c o n t r o l a d o r _ e x t e r n o . p h p ? a c a o = u s u a r i o _ e xterno_enviar_cadastro&acao_origem=
usuario_externo_avisar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=10. (Esse registro é realizado uma única
vez, individualmente para cada interessado).
2 - Após cadastro acessar a plataforma do SEI pelo link
h t t p s : / / s e i . d f . g o v. b r / s e i / c o n t r o l a d o r _ e x t e r n o . p h p ?
acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=10, imprimir, assinar e entregar na
Coordenação de Apoio Administrativo da Subsecretaria de Parcelamento e Regularização Fundiária da
SEDUH - COAP/UAJ/SUPAR/SEDUH, sito à SCS, Quadra 06, Lotes 13/14, Bloco A, 1º andar, a
declaração de concordância e veracidade juntamente com a apresentação de cópia do documento de
identificação original com foto e o número do processo eletrônico sobre o qual se deseja obter acesso
- SEI-GDF n.º 00390-00003118/2019-43.
3 - A COAP/UAJ/SUPAR/SEDUH validará o acesso (individualmente) e fará a disponibilização ao
interessado na plataforma do SEI.
4 - As eventuais impugnações deverão ser entregues na COAP/UAJ/SUPAR/SEDUH, sito à SCS,
Quadra 06, Lotes 13/14, Bloco A, em via impressa e assinada ou mídia contendo o pedido de
impugnação devidamente assinado em formato PDF (colorido).
5 - A não manifestação no referido prazo, será interpretado como concordância ao croqui abaixo
apresentado.
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