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acharem, puderem danificar as mercadorias já depositadas. Artigo 3º. A responsabilidade
pelas mercadorias em depósito cessará nos casos de alterações de qualidade
provenientes da natureza ou do acondicionamento daquelas, bem como por força maior.
Artigo 4º. Os depósitos de mercadorias deverão ser feitos por ordem do depositante, do
seu procurador ou do seu preposto e será dirigida à empresa, que emitirá um documento
especial (denominado Recibo de Depósito), contendo quantidade, especificação,
classificação, marca, peso e acondicionamento das mercadorias. Artigo 5º. As
indenizações prescreverão em três meses, contados da data em que as mercadorias
foram ou deveriam ter sido entregues, e serão calculadas pelo preço das mercadorias em
bom estado. Artigo 6º. O inadimplemento de pagamento de armazenagem acarretará
vencimento antecipado do prazo de depósito, com a adoção do procedimento previsto
no artigo 10 e parágrafos do Decreto nº 1.102/1903. Condições Gerais: Os seguros e as
emissões de warrants serão regidos pelas disposições do Decreto nº 1.102/1903. O
pessoal auxiliar e suas obrigações, bem como o horário de funcionamento dos armazéns
e também os casos omissos serão regidos pelos usos e costumes da praxe comercial,
desde que não contrários à legislação vigente. Arquivado na JUCESP na data 27/04/2022
sob n° de registro208.668/22-6.

. PRODUTO U N I DA D E QUANT PRAZO VALOR (R$) PERÍODO EXTRA 15
DIAS

. Armazenagem de Carbonato de sódio
(barrilha) a granel ou Sulfato de sódio a
granel

Kg apurar 30 dias 100,00/cada
1000Kg

15,00/cada 1000Kg

. Armazenagem de outros produtos a granel,
químicos ou não, sólidos e não perigosos

Kg apurar 30 dias 120,00/cada
1000Kg

20,00/cada 1000Kg

. Envasamento de Big Bags com produtos
químicos sólidos e não perigosos

Unidade apurar 30 dias R$ 30,00 N/A

. Envasamento de Sacos 50Kg com produtos
químicos sólidos não perigosos

Unidade apurar 30 dias R$ 50,00 N/A

. Envasamento de Sacos 20Kg com produtos
químicos sólidos não perigosos

Unidade apurar 30 dias R$ 50,00 N/A

TARIFAS REMUNERATÓRIAS
Seguros: Percentual cobrado sobre o pico mensal de estoques: ..... 0,30%

/1000kg; Taxas ad valorem: Percentual cobrado sobre o pico mensal de estoques: .....
0,20% /1000kg. Arquivado na JUCESP na data 27/04/2022 sob n° de registro208.668/22-
6.

MEMORIAL DESCRITIVO
QUALIFICAÇÃO: C.L.A. LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA. (filial), registrada na

Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 3590454988-6, inscrita no CNPJ nº
17.390.628/0003-05, localizada no endereço Av. Engenheiro Dr. Remo Correa da Silva,
n°451, Industrial, São Sebastião São Paulo - CEP 11609-500. CAPITAL: R$ 500.000,00
(Quinhentos mil reais). CAPACIDADE: A área de armazenagem do galpão é de 2.422,480
m² (metro quadrado) e 16.600 m³ (metro cúbico). COMODIDADE: A unidade
armazenadora apresenta condições satisfatórias no que se refere à estabilidade estrutural
e funcional, com condições de uso imediato. SEGURANÇA: de acordo com as normas
técnicas do armazém, consoante a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como
com os serviços propostos no regulamento interno e aprovados pelo profissional no
laudo técnico. NATUREZA E DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS: Mercadorias nacionais
ou estrangeiras já nacionalizadas, não perigosas, não inflamáveis, não líquidas, podendo
ser Carbonato de Sódio (barrilha), Sulfato de sódio, Ulexita ou outros produtos sólidos a
granel ou ensacados. DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS EQUIPAMENTOS DO ARMAZÉM
CONFORME O TIPO DE ARMAZENAMENTO: 2 Pás carregadeiras a diesel com capacidade
para 4m³ de carga, 1 empilhadeira a diesel com capacidade para 4 toneladas, 1 esteira
(correia transportadora) elétrica com capacidade para 100 toneladas/hora, 1 balança
rodoviária com capacidade para 80 toneladas. OPERAÇÕES E SERVIÇOS A QUE SE
PROPÕE: Recepção, armazenagem, expedição de mercadorias de terceiros e serviços
correlatos. Arquivado na JUCESP na data 27/04/2022 sob n° de registro208.668/22-6.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E

DESENVOLVIMENTO RURAL
AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 1/2022 - UASG 926523

TO Governo do Distrito Federal por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL -
SEAGRI/DF, torna público a ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA da licitação do tipo (SRP),
Menor Preço Unitário por item, na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA, com
previsão de abertura do certame para 20/05/2022, 09h30min, horário de Brasília,
PROCESSO SEI-GDF nº 00070-00003824/2021-13, realizado de acordo com a a Lei nº
10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente, com Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, não sendo aplicável a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, observado o art. 191
desta Norma, para fins de correções no Edital. OBJETO: Equipamentos de informática,
conforme condições, quantidades, exigências e o detalhamento descrito no item 3 do
Termo de Referência, Anexo I do Edital com valor Total estimado de 3.397.514,28 (três
milhões, trezentos e noventa e sete mil quinhentos e quatorze reais e vinte e oito
centavos). após os devidos ajustes o pregão será remarcado com nova data de abertura
tendo prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas. O
aviso de alteração e o Edital poderá ser retirado a partir da sua publicação no endereço:
www.comprasgovernamentais.gov.br. e portal da SEAGRI/DF, www.agricultura.df.gov.br,
" Ed i t a l " .

NATANAEL FÉLIX DOS SANTOS
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 10/2022

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
19/01/2022 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de serviços de Contact Center com adoção da
Plataforma Integrada de Gestão de Serviços Digitais e Engajamento com o cidadão
(Omnichannel), em modelo SaaS (Software as a Service), incluindo serviços técnicos de
Implantação, Suporte Técnico Operacional, Capacitação, Design e Automação de
Serviços sob demanda, destinados a Central de Relacionamento com o Cidadão, para
atender à SEEC-DF, conforme Anexo I do Edital Total de Itens Licitados: 00001 Novo
Edital: 06/05/2022 das 08h00 às 12h00 e de14h00 às 17h59. Endereço: Praça do Buriti,
Edf. Anexo do Pal. do Buriti, 5º Andar S/506 BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a
partir de 06/05/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 19/05/2022, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA
Pregoeiro

(SIDEC - 05/05/2022) 926939-00001-2022NE000001

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 36/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
25/04/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para eventual contratação de
empresa para o fornecimento de subscrições de licenças de uso do software Microsoft
Office 365 Enterprise pelo período de 36 (trinta e seis) meses, com suporte técnico do
fabricante, na modalidade Enterprise Agreement Subscription, conforme especificações e
condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital.

RITA DE CASSIA GODINHO DE CAMPOS
Pregoeira

(SIDEC - 05/05/2022) 926939-00001-2022NE000001
(Of. El. nº .)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
AVISO DE ALTERAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 13/2022 - (UASG 450432)

Processo: 00080-00070917/2021-16
O Presidente da Comissão de Licitação da Secretaria de Educação do GDF, vem,

comunicar a ALTERAÇÃO da data de abertura da Concorrência Nº 13/2022, que tem como
objeto a obra de construção de CEPI - Centro de Educação para Primeira Infância - TIPO 1,
do programa PRÓINFÂNCIA/FNDE, com área construída de 1.609,24m², em terreno de
4.633,75m², localizado na QN 07 AE 01, RA XXI, Riacho Fundo II/DF, para a data de
29/06/2022, por ter sido emitido novo projeto básico, pela área técnica, e gerado novo
edital.

Brasília, 5 de maio de 2022.
RENI FERNANDES
Diretor da DILIC

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 12/2022 - (UASG 450432)

Objeto: a obra de construção de CEPI - Centro de Educação para Primeira
Infância - TIPO 1, do programa PROINFÂNCIA/FNDE, com área construída de 1.637,64m²,
em terreno de 4.899,34m², localizado na QN 14E AE 01, RA XXI, Riacho Fundo II/DF. Valor
Estimado: R$ 7.084.855,45 (sete milhões, oitenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e
cinco reais e quarenta e cinco centavos). Processo n° 00080-00074796/2021-81.
Disponibilidade do Edital: 03/05/2022. Abertura 27/06/2022, às 10 horas, horário de
Brasília. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos:
www.comprasgovernamentais.gov.br e https://www.educacao.df.gov.br/pregao-
eletronico/.

Brasília, 5 de maio de 2022.
RENI FERNANDES

Presidente da Comissão

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2022 - (UASG 450432)

O Presidente da Comissão Especial de Licitação, comunica aos interessados a
abertura do PEP nº 01/2022. Objeto: Contratação Emergencial, por Dispensa de Licitação,
nos termos do inciso IV, Art. 24, da Lei 8.666/1993, de empresa especializada na prestação
de serviços de vigilância armada letal, não letal e supervisão motorizada, com
fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos nas Instituições Educacionais,
Unidades Orgânicas e Coordenações Regionais de Ensino da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal, nos postos atualmente abrangidos pelo contrato emergencial
nº 25/2021 (64866040) e 46/2021 (66319510). A licitação será dividida em 02 lotes. VALOR
ESTIMADO: R$ 84.953.081,56 (oitenta e quatro milhões, novecentos e cinquenta e três mil
oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Processo n°00080-00004576/2022-71.
Cadastro das propostas: a partir de 06/05/2022. O prazo limite para as entregas dos
envelopes será até às 10h da abertura da proposta dos seus respectivos lotes. Abertura das
propostas: para o Lote 01 ocorrerá às 10h do dia 18/05/2022 e para o Lote 02 ocorrerá às
10h do dia 19/05/2022, horário de Brasília. O Edital estará disponível no endereço
eletrônico: https://www.educacao.df.gov.br/licitacao-emergencial/.

Brasília, 5 de maio de 2022.
NIVALDO VIEIRA FÉLIX

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022

PROCESSO SEI Nº 00053-00017857/2022-11 - CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO:
Contratação de empresa para execução de serviço comum de manutenção preventiva e
corretiva com fornecimento de peças novas de produção original ou reposição original e
lubrificantes específicos para 31 (trinta e uma) viaturas tipo Auto Salvamento e Extinção
(ASE), marca ITURRI do CBMDF, conforme Edital e anexos. VALOR MÁXIMO DA
CONTRATAÇÃO: R$ 4.455.517,30; PROGRAMA DE TRABALHO: 28.845.0903.00NR.0053 ;
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 E 33.90.30; FONTE DO RECURSO: 100 FCDF. O DICOA
informa a ABERTURA da licitação para o dia 19/05/2022, às 13:30h. LOCAL: site:
www.gov.br/compras/pt-br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites
www.cbm.df.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3614.

Brasília-DF 5 de maio de 2022.
Renato de Souza Brandão - Cel. QOBM/Combatente.

Diretor

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2022 - SEE - SRP

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação para
atender às necessidades dos alunos das Escolas da Rede Estadual de Ensino da
Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Estado do Acre no âmbito da
Lei Nº 14.172.

A DIVISÃO DE PREGÃO torna público que fica suspenso o Processo
Licitatório acima mencionado, previamente marcado para o dia 06/05/2022 às 10h15
(Horário de Brasília), publicado no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial da União
Seção 3 e nos sites: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
por ausência de resposta de esclarecimento e alerta do Licon.

Rio Branco-AC, 4 de maio de 2022.
FABIANO DE OLIVEIRA SILVA BISPO

Pregoeiro
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