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AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2017

Processo: 094.001057/2015 Objeto: Contratação de Empresa para construção de um Ponto de
Entrega Voluntária - PEV - para organização e armazenamento provisório dos materiais
recebidos na Cidade de Ceilândia/DF - RA IX, Setor M, QNM 27, lote C, conforme a
quantidade e as especificações estabelecidas neste Edital e em seus anexos.
A Pregoeira do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal torna público aos in-
teressados que a empresa JL NETO ENGENHARIA EIRELI - ME - CNPJ 18.045.782/0001-
40, foi declarada vencedora do certame em epígrafe pelo valor total de R$ 163.000,00 (cento
e sessenta e três mil reais), sendo-lhe adjudicado e homologado o objeto em referência. 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. Outras
informações poderão ser obtidas nos telefones 3213-0200 ou 3213-0201, no horário de 9h00
às 12h00 e das 14h00 às 17h00.

Brasília/DF, 27 de dezembro de 2017
CARLA PATRICIA B. RAMOS

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2017

Processo: 094.00005033/2017-64 - SEI-GDF Objeto: Contratação de empresa de engenharia
para execução dos serviços comuns de adequação de instalações elétricas compreendendo,
montagem de infraestrutura em eletrocalha e eletroduto, lançamento de fiação elétrica,
instalação de quadro de alimentação de cargas e os possíveis reparos nas instalações exis-
tentes nos galpões alugados pelo GDF, visando colocar em perfeito funcionamento os equi-
pamentos elétricos necessários à prática triagem de coleta seletiva, conforme a quantidade, as
especificações e localidades distribuídas em Lotes 1, 2, 3, 4 e 5, estabelecidas neste Edital e
seus anexos.
A Pregoeira do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal torna público aos in-
teressados o resultado do Pregão Eletrônico em referência, conforme a seguir: Lotes 1, 3 e
4, no valor total de R$ 47.341,34 (quarenta e sete mil, trezentos e quarenta e um reais e trinta
e quatro centavos), a empresa FC MULTISERVICE LTDA-ME, CNPJ 09.602.208/0001-55 e
os Lotes 2 e 5, no valor total de R$ 55.300,00 (cinquenta e cinco mil e trezentos reais) a
empresa CWF INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA-EPP, CNPJ nº 10.632.953/0001-26,.
sendo-lhes adjudicado e homologado o objeto em referência. 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. Outras informações poderão ser
obtidas no telefone 3213-0200, no horário de 9h às 12h e das 14h às 17h

Brasília/DF, 28 de dezembro de 2017
CARLA PATRICIA B. RAMOS

Pregoeira

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2017

Processo: 094.000750/2017 Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de
serviço comum de engenharia para reforma de um CTRS com aquisição e instalação de
esteira - para o manejo dos resíduos sólidos urbanos, oriundos de descarte de resíduos
domiciliares ou a eles assemelhados (papéis, plásticos, metais, entre outros), que compreende
a recepção dos resíduos sólidos urbanos para triagem, prensagem, enfardamento, arma-
zenamento e comercialização com disposição adequada dos rejeitos descartados, conforme a
quantidade e as especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.
A Pregoeira do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal torna público aos in-
teressados que a empresa EDILSON JANUARIO TEIXEIRA -ME - CNPJ:
12.058.887/0001-58, foi declarada vencedora do certame em epígrafe pelo valor total de R$
673.990,00 (seiscentos e setenta e três mil, novecentos e novena reais), sendo-lhe adjudicado
e homologado o objeto em referência. 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. Outras informações poderão ser obtidas nos telefones
3213-0200 ou 3213-0201, no horário de 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.

Brasília/DF, 27 de dezembro de 2017.
CARLA PATRICIA B. RAMOS

Pregoeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2018

Objeto: Contratação de serviços técnicos para elaboração do inventário florestal da área de
regularização de interesse social - aris Por do Sol. Data e horário para recebimento das
propostas: Até 09:59 do dia 12 de janeiro de 2018. O respectivo edital poderá ser retirado no
endereço www.comprasnet.gov.br e www.codhab.df.gov.br. Processo nº 392.004.357/2017
CODHAB/DF. Informações referentes ao certame, por meio do site ou por telefone: (61)
3214.1830.

Em 28 de dezembro de 2017
CLAYLTON FERREIRA ARAGÃO

Presidente Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO

TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA
DE CHAMAMENTO PÚBLICO

A Administração Regional do Lago Norte, com base no art. 24, inciso IV, do Decreto n°
37.843/2016, torna público o extrato da justificativa da dispensa de Chamamento Público por
não envolver doação de bens, formalização de comodato e compartilhamento de recursos
patrimoniais, visando a formalização de parceria, mediante Acordo de Cooperação, a ser
celebrado com o INSTITUTO OCA DO SOL, visando a união de esforços para ampliar o
processo de conscientização da preservação dos recursos naturais da Serrinha do Paranoá por
meio do projeto " Trilhas Ecológicas e Núcleo Gerador de Combate à Incêndios Florestais na
Serrinha do Paranoá", por meio da gestão e planejamento das eco trilhas e da brigada de
combate à incêndios florestais, mapeamento e reflorestamento das nascentes, recuperação de
áreas degradadas e realização de cursos e oficinas para promover a formação de agentes
ambientais. MARCOS WOORTMANN-Administrador Regional.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E

ESGOTAMENTO SANITÁRIO Nº 03/2016
Processo: 141.001.102/2016; Partes: DF/ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PI-
LOTO - RA-I x COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FE-
DERAL - CAESB; Fundamento Legal: art. 25, caput, art. 57, inciso II, e art. 62, § 3º, inciso
II, todos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; nas Leis nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nas Leis Distritais nº 3.365, de 16 de junho de
2004, e 442, de 10 de maio de 1993, no Decreto do GDF nº 26.590, de 23 de fevereiro de
2006; Objeto: Prestação, de forma contínua, dos serviços públicos de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e outros serviços para as dependências do Espelho D'água - Quadra
308 Sul. Dotação Orçamentária: U.O 59.103; Programa de Trabalho: 04122600185179760;
Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recurso: 100; Modalidade: Estimativo; Nota de
Empenho: 2017NE00298; Data da assinatura: 12/12/2017; Prazo de Vigência: O presente
contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura; Signatários: Pelo
Distrito Federal: GUSTAVO CARVALHO AMARAL, Administrador Regional do Plano
Piloto - RA-I e pela Contratada: Diretor Financeiro e Comercial, MARCELO ANTO N I O
TEIXEIRA PINTO, e o Superintendente de Comercialização substituto, DIEGO REZENDE
FERREIRA.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 09/2017,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 10/2010

Processo: 131.000.400/2017; Das Partes: DF/RAII e CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA
DE BRASÍLIA, CNPJ 00.070.698/0001-11; Fundamento Legal: Dispensa de Licitação ba-
seada no Art. 24, inciso VIII da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, conforme justificativa através
do Parecer nº 111/2017-ASTEC/RA II, sendo executado de forma indireta, sob o regime de
empreitada por preço global, sendo permitida a realização de subcontratação até o limite de
85% (oitenta e cinco por cento) do valor contratado, nos termos das normas de vigência que
regem as prestações de serviços da contratada, respeitadas as demais proposições dos Arts 6º
e 10 da Lei nº 8.666/93; Do Objeto: Execução de obra de iluminação pública, com-
preendendo a instalação de 30 (trinta) braços pesados (2853x60mm) com luminárias e
lâmpadas VSAP 250Watts; Remoção de 20 (vinte) braços leves (1000x25mm) com qualquer
luminária em rede aérea; Retirada de 12 (doze) braços pesados (2853x48mm) ou
(2853x60mm) e meio-pesados (1400x48mm) com qualquer luminária em rede aérea; Subs-
tituição de 12 (doze) luminárias e lâmpadas VSAP 250Watts, instaladas em qualquer braço
de rede aérea; Execução de 10 (dez) vãos de Baixa tensão - BT (sem poste) , de 40
(quarenta) metros, na área rural do Gama-DF, especificamente na Rua Chiara, situada no
entroncamento com a Avenida São Francisco, Ponte Alta Norte, Gama-DF. O valor total do
Contrato é de R$ 116.000,82 (Cento e dezesseis mil reais e oitenta e dois centavos), sob Nota
de Empenho nº 2017NE00296. Data de Emissão da Nota de Empenho: 21/11/2017; Da
Dotação Orçamentária: 59104, Programa de Trabalho: 15.752.6210.1836.0062. Natureza da
Despesa: 44.90.51, Fonte de Recursos: 100. Sob o Evento nº 400091, na modalidade Es-
timativo; Da Vigência: Prazo de Execução da Obra: 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir de 45 (quarenta e cinco) dias corridos após o recebimento da Nota de
Empenho; Prazo de Vigência do Contrato será de 12 (doze) meses a partir da data de
assinatura; Data de Assinatura: 18/12/2017; Signatários: Pelo DF/RAII, MARIA ANTÔNIA
RODRIGUES MAGALHAES, na qualidade de Administradora Regional do Gama e pela
contratada: LENER SILVA JAYME, na qualidade de Diretor Presidente e PAULO AFONSO
TEIXEIRA MACHADO, na qualidade de Diretor Técnico.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Administradora Regional do Gama, autoriza a realização da despesa por DISPENSA DE
LICITAÇÃO com fundamentação legal no art. 24, inciso VIII da Lei nº 8.666/93, processo
nº 131.000.400/2017, cujo objeto é contratação da Companhia Energética de Brasília - CEB,
para a execução de obra de iluminação pública, compreendendo a instalação de 30 (trinta)
braços pesados (2853x60mm) com luminárias e lâmpadas VSAP 250Watts; Remoção de 20
(vinte) braços leves (1000x25mm) com qualquer luminária em rede aérea; Retirada de 12
(doze) braços pesados (2853x48mm) ou (2853x60mm) e meio-pesados (1400x48mm) com
qualquer luminária em rede aérea; Substituição de 12 (doze) luminárias e lâmpadas VSAP
250Watts, instaladas em qualquer braço de rede aérea; Execução de 10 (dez) vãos de Baixa
tensão - BT (sem poste) , de 40 (quarenta) metros, área rural do Gama-DF, especificamente
na Rua Chiara, situada no entroncamento com a Avenida São Francisco, Ponte Alta Norte,
Gama-DF, consoante especifica o Projeto Básico (fls. 08 a 10) e Proposta às fls. 03 e Parecer
nº 111/2017-ASTEC/RAII, às fls. 32 a 35, sob Nota de Empenho nº 2017NE00296, emitida
em 21/11/2017, no valor de R$ 116.000,82 (cento e dezesseis mil reais e oitenta e dois
centavos), na modalidade Estimativo, Evento: 400091, Fonte 100, Natureza da Despesa
449051, Unidade Orçamentária 59.104, sob os Programas de Trabalho
15.752.6210.1836.0062, conforme consta nos autos do processo. RATIFICO o ato, nos
termos do art. 26, da Lei nº 8.666/93 e determino a publicação no DODF, para que se adquira
a necessária eficácia. MARIA ANTÔNIA RODRIGUES MAGALHÃES.

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES


