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NOTIFICADO: ZAIDE SOUZA OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 573.716.441-15, autuado pelo Processo
Administrativo nº 2017/007864, "Violação do hidrômetro", data da autuação: 08/12/2016, localidade:
QR 513 CJ 08 C 15 - Samambaia, da decisão pela defesa de V.Sa. junto à Caesb, que decidiu pelo
não provimento da defesa interposta e manutenção da multa aplicada no valor de R$ 286,00 (duzentos
e oitenta e seis reais).
NOTIFICADO: KATIA ROSE DO COUTO CHAGAS, CPF/CNPJ nº 671.120.052-72, autuado pelo
Processo Administrativo nº 2018/002103, "Intervenção indevida no ramal predial", data da autuação:
17/05/2017, localidade: COND BURITIS CH 02 CJ G LT 45 - Ceilândia II, da decisão pela defesa
de V.Sa. junto à Caesb, que decidiu pelo não provimento da defesa interposta e manutenção da multa
aplicada no valor de R$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais).
NOTIFICADO: BERNADETE DA MATA RIBEIRO, CPF/CNPJ nº 553.614.555-04, autuado pelo
Processo Administrativo nº 2018/000310, "Violação do hidrômetro", data da autuação: 22/06/2017,
localidade: SHSN R N HORIZ R 12 CJ E LT 15 - Ceilândia II, da decisão pela defesa de V.Sa. junto
à Caesb, que decidiu pelo não provimento da defesa interposta e manutenção da multa aplicada no
valor R$ 293,00 (duzentos e noventa e três reais).
NOTIFICADO: AZENATE FLORENTINA FERREIRA, CPF/CNPJ nº 874.225.301-20, autuado pelo
Processo Administrativo nº 2018/000421, "Intervenção indevida no ramal predial", data da autuação:
06/06/2017, localidade: SHA CH 46 LT 17 - Arniqueira, da decisão pela defesa de V.Sa. junto à
Caesb, que decidiu pelo não provimento da defesa interposta e manutenção da multa aplicada no valor
R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais).
NOTIFICADO: ROMILDA ALVES MOTA, CPF/CNPJ nº 885.332.121-00, autuado pelo Processo
Administrativo nº 2018/000259, "Intervenção indevida no ramal predial", data da autuação:
04/05/2017, localidade: NR TAQUARA Q 08 C 12A - Planaltina, da decisão pela defesa de V.Sa.
junto à Caesb, que decidiu pelo não provimento da defesa interposta e manutenção da multa aplicada
no valor R$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais).
NOTIFICADO: ELSA CORREIA DE ALMEIDA, CPF/CNPJ nº 258.707.501-72, autuado pelo
Processo Administrativo nº 2017/005559, "Intervenção indevida no ramal predial", data da autuação:
17/02/2017, localidade: SHPS Q 401 CJ D LT 03 - Ceilândia II, da decisão pela defesa de V.Sa. junto
à Caesb, que decidiu pelo não provimento da defesa interposta e manutenção da multa aplicada no
valor R$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais).
NOTIFICADO: WALYSON TIXEIRA DA SIVLA, CPF/CNPJ nº 044.733.151-50, autuado pelo
Processo Administrativo nº 2018/006959, "Qualquer intervenção indevida nas instalações públicas de
esgotos sanitários ou danos às mesmas", data da autuação: 21/09/2017, localidade: VSJ Q 33 CJ A
C 29 - Brazlândia, da decisão pela defesa de V.Sa. junto à Caesb, que decidiu pelo não provimento
da defesa interposta e manutenção da multa aplicada no valor R$ 7.480,00 (sete mil e quatrocentos
e oitenta reais).
NOTIFICADO: JOSE LAZARO, CPF/CNPJ nº 605.818.671-49, autuado pelo Processo Administrativo
nº 2018/006759, "Lançamento indevido de águas industriais, óleos e gorduras à rede pública", data da
autuação: 25/09/2017, localidade: QNN 01 CJ D C 22 - Ceilândia, da decisão pela defesa de V.Sa.
junto à Caesb, que decidiu pelo não provimento da defesa interposta e manutenção da multa aplicada
no valor R$ 1.253,75 (um mil e duzentos e cinquenta e três reais e setenta e cinco centavos).
NOTIFICADO: JADERSON LACERDA LIMA, CPF/CNPJ nº 015.996.461-02, autuado pelo Processo
Administrativo nº 2018/007192, "Não cumprimento das determinações, por escrito, do pessoal
autorizado para fazer a inspeção nas instalações internas de", data da autuação: 20/02/2018, localidade:
VSJ Q 48 CJ B LT 01/139 C 02 - Brazlândia, da decisão pela defesa de V.Sa. junto à Caesb, que
decidiu pelo não provimento da defesa interposta e manutenção da multa aplicada no valor R$ 147,50
(cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).
NOTIFICADO: FRANCINETE FARIAS RIBEIRO, CPF/C NPJ nº 561.471.121-04, autuado pelo
Processo Administrativo nº 2017/006158, "Qualquer intervenção indevida nas instalações públicas de
esgotos sanitários ou danos às mesmas", data da autuação: 22/03/2017, localidade: QNQ 01 CJ 01 LT
04 - Ceilândia, da decisão pela defesa de V.Sa. junto à Caesb, que decidiu pelo não provimento da
defesa interposta e manutenção da multa aplicada no valor R$ 2.860,00 (dois mil e oitocentos e
sessenta reais).
NOTIFICADO: MINAS - FABRICA DE ROUPAS LTDA, CPF/CNPJ nº 26.450.007/0001-07, autuado
pelo Processo Administrativo nº 2017/008536, "Qualquer intervenção indevida nas instalações públicas
de esgotos sanitários ou danos às mesmas", data da autuação: 20/06/2017, localidade: SIGA Q 07 LT
780 -Gama, da decisão pela defesa de V.Sa. junto à Caesb, que decidiu pelo não provimento da defesa
interposta e manutenção da multa aplicada no valor R$ 7.410,00 (sete mil e quatrocentos e dez
reais).
NOTIFICADO: VALDICO HIPOLITO DA COSTA, CPF/CNPJ nº 103.311.008-60, autuado pelo
Processo Administrativo nº 2018/002176, "Violação do hidrômetro", data da autuação: 09/05/2017,
localidade: Q 01 CJ O LT 62 - Itapoã, da decisão pela defesa de V.Sa. junto à Caesb, que decidiu
pelo não provimento da defesa interposta e manutenção da multa aplicada no valor de R$ 286,00
(duzentos e oitenta e seis reais).
NOTIFICADO: MARIA MARCIA PAES LANDIM SILVA, CPF/CNPJ nº 226.173.701-78, autuado
pelo Processo Administrativo nº 2018/000678, "Intervenção indevida no ramal predial", data da
autuação: 25/07/2017, localidade: COND V N PETRO Q 01 MOD D LT 06 - Mestre D'armas, da
decisão pela defesa de V.Sa. junto à Caesb, que decidiu pelo não provimento da defesa interposta e
manutenção da multa aplicada no valor de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais).
CARLOS AUGUSTO LIMA BEZERRA
Presidente
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AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 048/2019
O Pregoeiro 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 peças e acessórios originais/genuínas para compressores Atlas Copco, da forma que se segue:
Empresa ATLAS COPCO BRASIL LTDA, CNPJ: 57.029.431/0001-06, vencedora do item 1 com o valor
total de R$ 252.472,28, representando 9,00% de desconto sobre os preços unitários constantes do Pedido de
Aquisição (PA) da Caesb.
PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 102/2019
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 a contratação de empresa
especializada para fornecimento de lanche para atender a clientela dos cursos, seminários, treinamentos,
encontros de áreas, eventos de qualidade de vida, cerimônias, realizados para a CAESB em locais prédeterminados no âmbito do Distrito Federal., da forma que se segue: Empresa XAVIER LIMA COMERCIAL
EIRELI, CNPJ:26.418.988/0001-05, vencedora do item 1 com o valor total de R$ 180.000,00.
NARA MAGALHÃES DA SILVA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 103/2019
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 a Contratação de empresa
especializada em serviços de criação, diagramação, formatação e produção da cartilha Ciclo do Saneamento
na Caesb, da forma que se segue: Empresa SEIKE & MONTEIRO LTDA, CNPJ: 11.184.290/0001-97,
vencedora do item 1 com o valor total de R$ 33.000,00.
NARA MAGALHÃES DA SILVA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 114/2019
O Pregoeiro 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 ácido cítrico, da forma que se segue: Empresa WORLDTECH COMERCIAL E SERVIÇOS
EIRELI - ME, CNPJ: 02.784.924/0001-51, vencedora dos itens 1 e 2 com o valor total de R$ 426.920,00.
ELISA TEREZINHA HAMMES

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo SEI nº: 00094-00005871/2018-19. Com fulcro no Artigo 86, do Decreto nº 32.598 de 15/12/2010, que
estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal,
com as alterações promovidas pelo Decreto nº 39.014, de 26 de abril de 2018, e ainda, consoante às justificativas
apresentadas nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, autorizo a realização da despesa,
a emissão da nota de empenho e o respectivo pagamento, no valor total de R$ 5.729,33 (cinco mil, setecentos e
vinte e nove reais e trinta e três centavos), em favor da empresa CONNECTA SERVIÇOS GRÁFICOS E
DISTRIBUIÇÃO LTDA, referente à diferença de reajuste no percentual de aproximadamente 4,56% (quatro
vírgula, cinquenta e seis por cento) pelo IPCA - IBGE para o período acumulado de 12 meses, relativamente ao
período de 13 de outubro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, conforme Notas Fiscais nº 439, 440 e 441. A
despesa correrá à conta do Programa de Trabalho: 15.122.6001.8517.9762 - Manutenção de Serviços
Administrativos Gerais, na Fonte de Recursos 100 - Ordinário Não Vinculado, na Natureza da Despesa 33.90.92
- Exercícios Anteriores, que apresenta disponibilidade orçamentária suficiente para liquidar o valor
supramencionado, conforme Portaria nº 164, de 13 de maio de 2019 (DODF nº 91, de 16/05/2019) e demais
informações prestadas Gerência de Orçamento e Finanças/DIAFI/PRESI/SLU, contidas no mencionado
processo. Brasília, 07 de junho de 2019. Felix Angelo Palazzo, Diretor-Presidente.
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018
Processo: 0094-000905/2016. Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) para os seguintes
serviços: coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, inclusive em áreas de difícil acesso; coleta
seletiva; coleta manual de entulhos, coleta mecanizada de entulhos, varrição manual de vias e logradouros
públicos, varrição mecanizada de vias e logradouros públicos; operação das unidades de transbordo e
serviços complementares (limpeza e lavagem de vias, equipamentos e bens públicos; catação de materiais
soltos em vias públicas e áreas verdes; frisagem e pintura mecanizada de meios-fios; e limpeza de póseventos); além da caracterização dos resíduos sólidos por meio dos estudos gravimétricos; instalação de
LEV (Local de Entrega Voluntária); instalação de contêineres semienterrados; instalação de
lixeiras/papeleiras em diversos pontos do DF; implantação de equipamentos de rastreamento e
monitoramento das rotas via satélite, nas Regiões Administrativas do Distrito Federal, urbanas e rurais,
distribuídas por Lotes 1, 2 e 3, 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:
VALOR AMBIENTAL LTDA - CNPJ 07.026.299/0001-00, para o Lote 1 no valor total quinquenal de R$
681.652.999,80 (seiscentos e oitenta e um milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil novecentos e noventa
e nove reais e oitenta centavos); SUSTENTARE SANEAMENTO S/A - CNPJ. 17.851.447/0001-77, para
o Lote 2, no valor total quinquenal de R$ 454.999.899,60 (quatrocentos e cinquenta e quatro milhões,
novecentos e noventa e nove mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta centavos); e CONSITA
TRATAMENTO DE RESIDUOS S/A - CNPJ 16.565.111/0001-85, para o Lote 3, no valor total quinquenal
de R$ 574.887.669,00 (quinhentos e setenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e sete mil seiscentos e
sessenta e nove reais), perfazendo um valor global para o certame de R$ 1.711.540.568,40 (um bilhão,
setecentos e onze milhões, quinhentos e quarenta mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta
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, 07 de junho de 2019
NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

