
FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
CENTRO DE COMPRAS

 
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 43/2020 - UASG 926334
A Fundação Hemocentro de Brasília torna público o resultado de Julgamento do Pregão
Eletrônico nº 43/2020, cujo objeto foi a contratação de empresa especializada para
fornecimento de insumos, com disponibilização de equipamentos em modalidade de
comodato, para realização de exames de hemostasia no Laboratório de Hemostasia da
Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), de acordo com as condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Edital. Processo nº 00063-00001373/2019-18. Foi declarada
vencedora para o grupo, a empresa STAGO BRASIL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS, CNPJ nº 22.260.124/0002-20, no valor global de R$
265.824,91 (duzentos e sessenta e cinco mil oitocentos e vinte e quatro reais e noventa e
um centavos). Maiores informações podem ser obtidas, sem ônus, no sítio:
www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.fhb.df.gov.br, ou no endereço: Setor
Médico Hospitalar Norte-SMHN, Quadra 03, Conjunto A, Bloco 03, Asa Norte – CEP
70710-908 – Brasília/DF.

HENRIQUE SANJIRO YUZUKI FARIAS
Chefe

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 45/2020 - UASG 926334

A Fundação Hemocentro de Brasília torna público o resultado de julgamento Pregão
Eletrônico nº 45/2020, para contratação de empresa especializada no fornecimento de
insumos e serviços de Controle de Qualidade Interno para os exames NAT realizados pela
Fundação Hemocentro de Brasília (FHB), de acordo com as condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Processo nº 00063-00002876/2020-44.
Restou fracassado na fase de julgamento, pois, a única participante não encaminhou as
amostras previstas no edital.Maiores informações podem ser obtidas, sem ônus, no sítio:
www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.fhb.df.gov.br, ou no endereço: Setor
Médico Hospitalar Norte-SMHN, Quadra 03, Conjunto A, Bloco 03, Asa Norte – CEP
70710-908 – Brasília/DF.

HENRIQUE SANJIRO YUZUKI FARIAS
Chefe

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO FINAL DO PREGÃO ELETRÔNICO
SRP Nº 49/2020 - UASG 926334

A Fundação Hemocentro de Brasília torna público o resultado de Julgamento do Pregão
Eletrônico nº 49/2020, cujo objeto foi a escolha da proposta mais vantajosa para Registro
de Preços visando a eventual aquisição de insumos para quantificação das células-tronco
hematopoéticas e para a realização de prova cruzada com finalidade de transplante de
órgãos, pela Fundação Hemocentro de Brasília, de acordo com as condições, quantidades
e exigências estabelecidas no Edital. Processo nº 00063-00003664/2020-84. Foram
declaradas vencedoras: para os itens 1, 2, 3, 6 e 7, a empresa BECKMAN COULTER DO
BRASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LABORATÓRIO LTDA,
CNPJ nº 42.160.812/0006-59, no valor global de R$ 46.870,00 (quarenta e seis mil
oitocentos e setenta reais); para o item 4, a empresa INOPAT IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 07.440.995/0001-50, no valor global de R$ 1.160,00
(um mil cento e sessenta reais). Os itens 8 e 9, restaram cancelados por inexistência de
proposta, e, o item 5, restou fracassado, por valor de lance maior que o valor estimado
para a licitação. Maiores informações podem ser obtidas, sem ônus, no sítio:
www.comprasgovernamentais.gov.br ou www.fhb.df.gov.br, ou no endereço: Setor
Médico Hospitalar Norte-SMHN, Quadra 03, Conjunto A, Bloco 03, Asa Norte – CEP
70710-908 – Brasília/DF.

HENRIQUE SANJIRO YUZUKI FARIAS
Chefe

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

 
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2020
O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica aos
interessados que após abertura do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2020, Processo SEI nº
00080-00153714/2019-40, que trata da aquisição de gêneros alimentícios perecíveis
Hortifrutis - Abacaxi Pérola, Banana Nanica, Laranja Pera, Maçã Gala, Mamão Formosa,
Melancia, Melão Amarelo, Batata Inglesa, Alho Branco e Cebola Nacional - por meio de
Registro de Preços para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-
DF), conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus
Anexos, sagrou-se vencedora a empresa: BARBOSA & OLIVEIRA COMERCIO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA – CNPJ: 05.326.844/0001-40, para o item 1 no valor
unitário de R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos), item 3 no valor unitário de R$ 2,75
(dois reais e setenta e cinco centavos), item 6 no valor unitário de R$ 4,95 (quatro reais e
noventa e cinco centavos), item 8 no valor unitário de R$ 2,50 (reais e cinquenta
centavos), item 10 no valor unitário de R$ 1,60 (um real e sessenta centavos), item 12 no

valor unitário de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos), item 14 no valor unitário de R$
3,23 (três reais e vinte e centavos), item 16 no valor unitário de R$ 16,98 (dezesseis reais
e noventa e oito centavos), item 18 no valor unitário de R$ 2,66 (dois reais e sessenta e
seis centavos), item 20 no valor unitário de R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete
centavos), item 22 no valor unitário de R$ 2,81 (dois reais e oitenta e um centavos), item
25 no valor unitário de R$ 4,98 (quatro reais e noventa e oito centavos), item 27 no valor
unitário de R$ 2,84 (dois reais e oitenta e quatro centavos), item 29 no valor unitário de
R$ 1,60 (um reais e sessenta centavos), item 31 no valor unitário de R$ 2,97 (dois reais e
noventa e sete centavos), item 33 no valor unitário de R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete
centavos), item 35 no valor unitário de R$ 16,99 (dezesseis reais e noventa e nove
centavos), item 37 no valor unitário de R$ 2,67 (dois reais e sessenta e sete centavos),
item 39 no valor unitário de R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete centavos), item 41 no
valor unitário de R$ 2,81 (dois reais e oitenta e um centavos), item 44 no valor unitário
de R$ 4,97 (dezesseis reais), item 46 no valor unitário de R$ 2,84 (dois reais e oitenta e
quatro reais), item 48 no valor unitário de R$ 1,60 (um real e sessenta centavos), item 50
no valor unitário de R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete centavos), item 52 no valor
unitário de R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete centavos), item 54 no valor unitário de R$
16,99 (dezesseis reais e noventa e nove centavos), item 56 no valor unitário de R$ 2,67
(dois reais e sessenta e sete centavos), item 58 no valor unitário de R$ 2,97 (dois reais e
noventa e sete centavos), item 60 no valor unitário de R$ 2,81 (dois reais e oitenta e um
centavos), item 63 no valor unitário de R$ 4,96 (quatro reais e noventa e seis centavos),
item 65 no valor unitário de R$ 2,84 (dois reais e oitenta e quatro centavos), item 67 no
valor unitário de R$ 1,60 (um real e sessenta centavos), item 69 no valor unitário de R$
2,97 (dois reais e noventa e sete centavos), item 71 no valor unitário de R$ 2,97 (dois
reais e noventa e sete centavos), item 73 no valor unitário de R$ 16,99 (dezesseis reais e
noventa e nove centavos), item 75 no valor unitário de R$ 2,67 (dois reais e sessenta e
sete centavos), perfazendo o valor total da licitação de R$ 35.958.172,83 (trinta e cinco
milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e três
centavos). Quanto aos itens 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36,
38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 64, 66, 68, 70, 72, 74 e 76 que eram
destinados a cota reservada, por terem sido fracassados, foi garantido a empresa
supracitada o direito de assunção aos itens mencionados em conformidade com o subitem
5.7.1 do edital. Quantos aos itens 5, 24, 43 e 62, foram declarados fracassados, sem a
possibilidade de aproveitamento, tendo em vista que se destinava exclusivamente a
participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, não sendo possível a
aplicabilidade do subitem 5.7.1 do edital. O Resultado encontra-se disponível nos sites
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.se.df.gov.br.

Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2021
DIEGO FERNANDEZ GOMES

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 07/2021 - (UASG 450432)

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no DODF e DOU de
27/01/2021 foi alterado. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios não perecíveis - Biscoito tipo Amanteigado, Biscoito tipo Maisena, Biscoito
tipo Rosquinha de Coco e Biscoito tipo Cream Cracker - para o Programa de Alimentação
Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições estabelecidas
no Edital e seus Anexos. Total de Itens: 08- Valor total estimado: R$ 7.786.151,20 (sete
milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e cinquenta e um reais e vinte centavos).
Cadastro das Propostas: a partir de 09/02/2021. Abertura das Propostas: 24/02/2021, às 10
horas, horário de Brasília. O novo Edital estará disponível nos endereços eletrônicos:
www.comprasgovernamentais.gov.br e http://www.se.df.gov.br/pregao-eletronico-sistema-
de-registro-de-precos/.

Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2021
REGINA RODRIGUES PORTO

Pregoeira

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 

AVISOS DE ABERTURA
CONCORRÊNCIA Nº 01/2021

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados a abertura procedimento licitatório em
epígrafe, cujo objeto é contratação de empresa especializada para obra de Construção de
Escola Classe, a ser localizada na Praça de Atividades 05, lote 05, Jardins Mangueiral, São
Sebastião – DF; em terreno de 5.017,67 m² cercado por muro e gradil metálico e
edificação com 2.750,88 m² de área construída, em 2 (dois) pavimentos, com rampas e
escadas, 14 salas de aula, auditório, sala de leitura, auditório, teatro de arena, cozinha
industrial e refeitório, salas administrativas, laboratórios, bicicletário, guarita,
estacionamento, parque infantil, reservatório de águas pluviais e área verde, além de um
ginásio poliesportivo com vestiário - padrão FNDE - com 994,08 m² de área construída,
referente ao processo n.º 00080-00003566/2020-57. Valor estimado de R$ 8.246.140,47
(oito milhões, duzentos e quarenta e seis mil, cento e quarenta reais e quarenta e sete
centavos), o prazo de execução é de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias corridos (14
meses), contados a partir da expedição da Ordem de Serviço pela Subsecretaria de
Infraestrutura e Apoio Educacional e/ou Diretoria de Engenharia (DIRED). A Vigência
Contratual é de 1300 (um mil e trezentos) dias corridos, contados a partir da data da
assinatura do Contrato. Os recursos financeiros correrão por conta do Programa de
Trabalho: 12.368.6221.3982.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR- REDE
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PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL - OCA, natureza de despesa 4.4.90.51, fontes
100 e 103. A data de abertura do procedimento fica definida para ocorrer no dia
16 de março de 2021 às 10h00min. Os arquivos contendo o edital e demais
arquivos necessários para participação no certame poderão ser retirados
diretamente no site http://www.educacao.df.gov.br/concorrencias/ ou no
endereço SBN Quadra 02 bloco C, sala térreo - recepção, Edifício Phenícia,
mediante entrega de 01 (um) DVDs ou Pen Drive lacrado. Os autos ficam com
vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2021
JAIRO PEREIRA MARTINS

Presidente da Comissão

CONCORRÊNCIA Nº 02/2021
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados a abertura procedimento
licitatório em epígrafe, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA OBRA DE construção de Centro de Ensino Médio
localizado na Quadra 01/02, Área Especial 04, Paranoá Parque, RA VII – Paranoá -
DF, terreno com 10.726,785 m² cercado por muro e gradil metálico sobre mureta,
projeto de edificação térrea com área construída de 4.691,15 m² e 20 salas de aula,
estacionamento interno descoberto para 31 vagas de veículos, guarita, bicicletário,
quadra poliesportiva coberta, cozinha industrial, refeitório, banheiros, vestiários,
salas administrativas, laboratórios de química, física, biologia e informática, sala de
professores, depósito de gêneros, salas de servidores, cozinha e copa de professores,
referente ao processo n.º 00080-00008717/2020-63. Valor estimado de R$
9.626.179,10 (nove milhões, seiscentos e vinte e seis mil, cento e setenta e nove
reais e dez centavos), o prazo de execução é de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias
corridos (14 meses), contados a partir da expedição da Ordem de Serviço pela
Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional e/ou Diretoria de Engenharia
(DIRED). A Vigência Contratual é de 1440 (um mil e quatrocentos e quarenta) dias
corridos, contados a partir da data da assinatura do Contrato. Os recursos financeiros
correrão por conta do Programa de Trabalho: 12.368.6221.3982.0001 -
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR- REDE PÚBLICA- DISTRITO
FEDERAL - OCA, natureza de despesa 4.4.90.51, fontes 100 e 103. A data de
abertura do procedimento fica definida para ocorrer no dia 16 de março de 2021 às
14h00min. Os arquivos contendo o edital e demais arquivos necessários para
participação no certame poderão ser retirados diretamente no site
http://www.educacao.df.gov.br/concorrencias/ ou no endereço SBN Quadra 02 bloco
C, sala térreo - recepção, Edifício Phenícia, mediante entrega de 01 (um) DVDs ou
Pen Drive lacrado. Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2021
JAIRO PEREIRA MARTINS

Presidente da Comissão

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
 

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 09/2019
Processo 00080-00038728/2017-72 - Partes: SEEDF X ASSOCIAÇÃO DE CENTRO DE
TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESPECIAL – CETEFE. Objeto: a
prorrogação da vigência do Acordo de Cooperação nº 09/2019 por mais 36 (trinta e seis)
meses, a contar de 06/11/2021 até 05/11/2024. Ficam mantidas as demais condições
pactuadas no instrumento cuja vigência é prorrogada por meio deste Aditivo. Assinatura:
01/02/2021. Assinantes: Pela SEEDF: TIAGO CORTINAZ DA SILVA. Pela
ASSOCIAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
ESPECIAL – CETEFE: RÔMULO JUNIO SOARES.

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO INTEGRADA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS
 

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020

Processo: 00050-00012112/2018-64. TIPO: Menor Preço. Modo de disputa: Aberto.
OBJETO: Aquisição de tecidos, grampeador, fita crepe, jogo de curvas, papel, rodos,
sacaria, gráficos, materiais escolares, barbantes, pincéis, quadro branco, apagador, kit de
maquiagem, chapas de madeira, atadura, gesso, cola branca, camiseta, spray, luvas, telas
para serigrafia e lanterna tática para atender ao Programa Picasso Não Pichava da SSPDF.
nos termos do artigo 22 do Decreto 10.024/2019, recepcionado pelo Decreto distrital nº
40.205/2019, comunica a suspensão da abertura deste certame para retificação no Termo
de Referência, em função de pedidos de esclarecimentos. Oportunamente será divulgada
nova data de abertura na forma da Lei.

Brasília/DF,08 de fevereiro de 2021
AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL

 
EDITAL Nº 10, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021

CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS
DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL -CFP/QPPMC

RESULTADO DA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DA POLÍCIA
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas no inciso VI do artigo 1º da Portaria PMDF nº 670 de 3 de junho de 2009, em
conformidade com o disposto na Lei Distrital nº 4.949, de 15 de outubro de 2012, e em
face de acórdão judicial, torna público o resultado da etapa de avaliação psicológica para
candidato do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com
graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de
Praças Policiais Militares Combatentes - QPPMC, convocado para a sua realização por
intermédio do Edital nº 175, de 29 de dezembro de 2020, conforme a seguir.
1 DO CANDIDATO CONSIDERADO RECOMENDADO
1.1 Candidato que compareceu à etapa de avaliação psicológica e foi considerado
recomendado, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato.
1.1.1 Cargo: Soldado Policial Militar do Quadro de Praças Policiais Militares
Combatentes - QPPMC - Sexo Masculino (código 101): 197144375, FELLIPE
MATHEUS DA CUNHA GONÇALVES (sub judice, Processo nº 0703904-
97.2019.8.07.0018).
2 DOS RECURSOS
2.1 Tendo em vista o resultado positivo na etapa de avaliação psicológica, conforme
indicado no subitem 1.1, fica o candidato dispensado do prazo recursal, tornando-se o
resultado acima definitivo para esta etapa.

ANDRÉ DI LAURO RIGUEIRA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SUBCOMANDO GERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO,
LOGÍSTICA E FINANCEIRA

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES
 

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2021

Processo: 00053-00040530/2020-81 - CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Aquisição
de 8 (oito) barcos de alumínio tipo escaler para o CBMDF, conforme Edital e anexos. O
DICOA informa: 1) a ADJUDICAÇÃO pelo Pregoeiro do objeto do item único à empresa
DORANICE BRAGA DE MENEZES, CNPJ: 26.606.992/0001-99, com o valor total de
R$ 60.000,00; e, 2) a HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação, com fulcro no inciso
VI, art. 13, do Dec. Fed. nº 10.024/19. Inf.: (61) 3901-3614.

HÉLIO PEREIRA LIMA
Diretor

POLÍCIA CIVIL
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2021
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002 – EXECUÇÃO DE OBRAS

Processo: 00006910/2020-15 – PARTES: Distrito Federal/Polícia Civil X G.C.E S/A.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Contrato de Repasse 880280/2018-MJS/CAIXA, do
Edital de Concorrência nº 01/2020-PCDF (48774297-SEI), do Projeto Básico (47430605-
SEI), da Proposta da Empresa (52960444, 52960486, 52960595, 52961501, 52961536,
52961607, 52961676, 52961733, 52961766, 52961800, 52961843, 52961889, 52961923,
52961972, 52962029, 52962049, 52962069, 52962097, 52962139, 52962171, 52962285,
52962305, 52962337, 52962449, 52962470, 52962483, 52962535, 52962558, 52962582,
52962599, 52962635, 52962659 - SEI), da Lei nº. 8.666/93 e alterações introduzidas
pelas Leis n.º 8.883/94, n.º 9.648/98, Lei n.º 10.973, de 02.12.2004, e da Lei nº 12.440, de
07.07.2011, Decreto nº. 26.851, de 30 de maio de 2006, e suas alterações posteriores, Lei
Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações posteriores, Lei 6.112/2018,
Decreto nº 40.388/2020, e demais legislações complementares. OBJETO: O Contrato
tem por objeto a execução da obra de Construção do Instituto de Medicina Legal da
Polícia Civil do Distrito Federal, em terreno situado no SPO, Lote 23, Conjunto A,
Brasília/DF. VALOR TOTAL: R$ 34.866.736,81 (trinta e quatro milhões, oitocentos e
sessenta e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 24105; Programa de Trabalho:
06.181.6217.3097.5827; Natureza da Despesa: 449051. Fonte de Recursos: 132. NOTA
DE EMPENHO: 2021NE00023. Data de Emissão: 27/01/2021. Valores: R$
22.213.910,00 (vinte e dois milhões, duzentos e treze mil, novecentos e dez reais).
Modalidade: Global. PROCEDÊNCIA DOS RECURSOS: Lei Orçamentária do Distrito
Federal nº 6.778, de 06/01/2021, advindos da Contrapartida e do Contrato de Repasse nº
880.280/2018, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a
serem alocadas nos orçamentos seguintes. PRAZO DE VIGÊNCIA: O Contrato terá
vigência de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias corridos, contados de sua assinatura,
permitida a prorrogação conforme art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. DATA DE
ASSINATURA: 05/02/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Robson Candido da
Silva, na qualidade de Delegado-Geral. Pela contratada: Paulo Maia Koshiba, na
qualidade de Representante Legal.
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administrativa contendo, escritórios funcional e administrativo, sala de reunião, banheiros
com vestiários masc./fem.; OPERAÇÕES E SERVIÇOS: Armazenagem de mercadorias de
terceiros em geral, logística, distribuição e demais serviços inerentes à guarda e
conservação de mercadorias de terceiros recebidos em depósito, bem como a emissão de
Conhecimento de Depósito e Warrant de que se trata o Artigo 15º do Decreto Federal
1.102 de 21//1/1903 e na forma prevista no Regulamento Interno e na Tarifa
Remuneratória registradas na Junta Comercial do Estado de São Paulo. CONCLUSÃO: A
unidade armazenadora apresenta condições satisfatórias e aprovadas no que se refere à
estabilidade estrutural e funcional, com condições de uso imediato para a prática de
Armazém Geral regulamentada pelo Decreto Federal 1.102/1903. Vargem Grande
Paulista/SP, 18 de janeiro de 2021. Teodoro João Basler Filho - Sócio Administrador.
JUCESP Registro nº 68.428/21-2 em 02/02/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária
Geral.

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

DESENVOLVIMENTO RURAL
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2021

(LICITAÇÃO EXCLUSIVA E COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS)
O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA

AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL -
SEAGRI/DF torna público que SUSPENDERÁ a licitação do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO
POR ITEM, na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA, com previsão de abertura do
certame para 09/02/2021, às 09h30m. Processo nº 00070-00000953/2020-79 (SEI).
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática, conforme condições, quantidades,
exigências e o detalhamento descrito no item 3 do Termo de Referência, Anexo I do Edital,
bem como descrição, características, prazos, condições e demais obrigações e informações
constante, com valor Total estimado de R$ 221.287,99 (duzentos e vinte e um mil,
duzentos e oitenta e sete reais e um noventa e nove centavos).

Após decidido as alterações do Termo de Referência será publicado nova data
de abertura e novo Edital com o mínimo de 08 (oito) dias úteis pra novas propostas.

O AVISO DE SUSPENSÃO poderá ser retirado a partir da publicação no Portal
www.comprasgovernamentais.gov.br ou no portal da SEAGRI-DF, "Licitação", a partir da sua
divulgação.

NATANAEL FÉLIX DOS SANTOS
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA LPN Nº 1/2021 - SDE/DF

PROJETO BR-L 1076 - SDE-DF/BID
PROCIDADES - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL - AD ES
Concorrência LPN nº 001/2021 - SDE/DF - do tipo empreitada por preço unitário, para
contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução das obras
de complementação da infraestrutura de esgoto, nos conjuntos X e Y, da ADE Setor de
Múltiplas Atividades do Gama/DF (ADE AMA do Gama) e de construção de interceptor de
esgoto, com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. - processo
n.º 0370-000231/2017 - valor estimado da contratação: R$ 1.055.388,20 (um milhão
cinquenta e cinco mil trezentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) - Programa de
Trabalho 22.661.6207.5021.0001 - Modernização e Melhoria da Infraestrutura das Áreas de
Desenvolvimento Econômico do DF, PROCIDADES /DF, natureza de despesa 4.4.90.51, Obras
e Instalações - fonte 136 - Prazo de Execução: 90 (noventa) dias corridos - Prazo de
Vigência do contrato: 170 (cento e setenta) dias corridos - Data e horário de realização da
licitação: 02 de março de 2021 - às 10:30 horas (horário de Brasília).

A Comissão Especial de Licitação da SDE torna público aos interessados a
abertura da licitação acima na data e horário indicados, na sede desta SDE, no endereço
Setor Comercial Norte, Quadra 02, Bloco "C", N° 900, 2º andar - Asa Norte - Brasília - DF.

O edital e seus anexos deverão ser retirados conforme instruções contidas
exclusivamente no endereço eletrônico site: http://www.sde.df.gov.br//, na página
principal, aba "licitações", bem como, para acesso a outras informações acerca do referido
certame.

Brasília-DF, 29 de janeiro de 2021.
VALTER DE CERQUEIRA JUNIOR

Presidente da Comissão Especial de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
AVISO DE ALTERAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 7/2021 - (UASG 450432)

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no DODF e DOU
de 27/01/2021 foi alterado. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios não perecíveis - Biscoito tipo Amanteigado, Biscoito tipo Maisena, Biscoito
tipo Rosquinha de Coco e Biscoito tipo Cream Cracker - para o Programa de Alimentação
Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições estabelecidas no
Edital e seus Anexos. Total de Itens: 08- Valor total estimado: R$ 7.786.151,20 (sete
milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e cinquenta e um reais e vinte centavos).
Cadastro das Propostas: a partir de 09/02/2021. Abertura das Propostas: 24/02/2021, às
10 horas, horário de Brasília.

O novo Edital estará disponível nos endereços eletrônicos:
www.comprasgovernamentais.gov.br e http://www.se.df.gov.br/pregao-eletronico-sistema-
de-registro-de-precos/.

Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021.
REGINA RODRIGUES PORTO

Pregoeira

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2021

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, comunica aos interessados a abertura procedimento licitatório em epígrafe, cujo
objeto é contratação de empresa especializada para obra de Construção de Escola Classe,
a ser localizada na Praça de Atividades 05, lote 05, Jardins Mangueiral, São Sebastião - DF;
em terreno de 5.017,67 m² cercado por muro e gradil metálico e edificação com 2.750,88
m² de área construída, em 2 (dois) pavimentos, com rampas e escadas, 14 salas de aula,
auditório, sala de leitura, auditório, teatro de arena, cozinha industrial e refeitório, salas
administrativas, laboratórios, bicicletário, guarita, estacionamento, parque infantil,
reservatório de águas pluviais e área verde, além de um ginásio poliesportivo com vestiário
- padrão FNDE - com 994,08 m² de área construída, referente ao processo n.º 00080-
00003566/2020-57. Valor estimado de R$ 8.246.140,47 (oito milhões, duzentos e quarenta
e seis mil, cento e quarenta reais e quarenta e sete centavos), o prazo de execução é de
426 (quatrocentos e vinte e seis) dias corridos (14 meses), contados a partir da expedição
da Ordem de Serviço pela Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio Educacional e/ou
Diretoria de Engenharia (DIRED). A Vigência Contratual é de 1300 (um mil e trezentos) dias
corridos, contados a partir da data da assinatura do Contrato. Os recursos financeiros
correrão por conta do Programa de Trabalho:12.368.6221.3982.0001 - CONSTRUÇÃO DE
UNIDADE ESCOLAR- REDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL - OCA, natureza de despesa

4.4.90.51, fontes 100 e 103. A data de abertura do procedimento fica definida para ocorrer
no dia 16 de março de 2021 às 10h00min. Os arquivos contendo o edital e demais
arquivos necessários para participação no certame poderão ser retirados diretamente no
site http://www.educacao.df.gov.br/concorrencias/ ou no endereço SBN Quadra 02 bloco
C, sala térreo - recepção, Edifício Phenícia, mediante entrega de 01 (um) DVDs ou Pen
Drive lacrado. Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.

CONCORRÊNCIA Nº 2/2021

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, comunica aos interessados a abertura procedimento licitatório em epígrafe, cujo
objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE construção de Centro
de Ensino Médio localizado na Quadra 01/02, Área Especial 04, Paranoá Parque, RA VII -

Paranoá - DF, terreno com 10.726,785 m² cercado por muro e gradil metálico sobre
mureta, projeto de edificação térrea com área construída de 4.691,15 m² e 20 salas de
aula, estacionamento interno descoberto para 31 vagas de veículos, guarita, bicicletário,
quadra poliesportiva coberta, cozinha industrial, refeitório, banheiros, vestiários, salas
administrativas, laboratórios de química, física, biologia e informática, sala de professores,
depósito de gêneros, salas de servidores, cozinha e copa de professores, referente ao
processo n.º 00080-00008717/2020-63. Valor estimado de R$ 9.626.179,10 (nove milhões,
seiscentos e vinte e seis mil, cento e setenta e nove reais e dez centavos), o prazo de
execução é de 426 (quatrocentos e vinte e seis) dias corridos (14 meses), contados a partir
da expedição da Ordem de Serviço pela Subsecretaria de Infraestrutura e Apoio
Educacional e/ou Diretoria de Engenharia (DIRED). A Vigência Contratual é de 1440 (um
mil e quatrocentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do
Contrato. Os recursos financeiros correrão por conta do Programa de Trabalho:
12.368.6221.3982.0001 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR- REDE PÚBLICA- DISTRITO
FEDERAL - OCA, natureza de despesa 4.4.90.51, fontes 100 e 103. A data de abertura do
procedimento fica definida para ocorrer no dia 16 de março de 2021 às 14h00min. Os
arquivos contendo o edital e demais arquivos necessários para participação no certame
poderão ser retirados diretamente no site http://www.educacao.df.gov.br/concorrencias/
ou no endereço SBN Quadra 02 bloco C, sala térreo - recepção, Edifício Phenícia, mediante
entrega de 01 (um) DVDs ou Pen Drive lacrado. Os autos ficam com vistas franqueadas aos
interessados.

Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021.
JAIRO PEREIRA MARTINS
Presidente da Comissão

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2020 - SRP

O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica
aos interessados que após abertura do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2020, Processo SEI nº
00080-00153714/2019-40, que trata da aquisição de gêneros alimentícios perecíveis
Hortifrutis - Abacaxi Pérola, Banana Nanica, Laranja Pera, Maçã Gala, Mamão Formosa,
Melancia, Melão Amarelo, Batata Inglesa, Alho Branco e Cebola Nacional - por meio de
Registro de Preços para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF),
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência e seus Anexos,
sagrou-se vencedora a empresa: BARBOSA & OLIVEIRA COMERCIO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - CNPJ: 05.326.844/0001-40, para o item 1 no valor unitário
de R$ 2,70 (dois reais e setenta centavos), item 3 no valor unitário de R$ 2,75 (dois reais
e setenta e cinco centavos), item 6 no valor unitário de R$ 4,95 (quatro reais e noventa
e cinco centavos), item 8 no valor unitário de R$ 2,50 (reais e cinquenta centavos), item
10 no valor unitário de R$ 1,60 (um real e sessenta centavos), item 12 no valor unitário
de R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos), item 14 no valor unitário de R$ 3,23 (três reais
e vinte e centavos), item 16 no valor unitário de R$ 16,98 (dezesseis reais e noventa e oito
centavos), item 18 no valor unitário de R$ 2,66 (dois reais e sessenta e seis centavos), item
20 no valor unitário de R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete centavos), item 22 no valor
unitário de R$ 2,81 (dois reais e oitenta e um centavos), item 25 no valor unitário de R$
4,98 (quatro reais e noventa e oito centavos), item 27 no valor unitário de R$ 2,84 (dois
reais e oitenta e quatro centavos), item 29 no valor unitário de R$ 1,60 (um reais e
sessenta centavos), item 31 no valor unitário de R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete
centavos), item 33 no valor unitário de R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete centavos),
item 35 no valor unitário de R$ 16,99 (dezesseis reais e noventa e nove centavos), item
37 no valor unitário de R$ 2,67 (dois reais e sessenta e sete centavos), item 39 no valor
unitário de R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete centavos), item 41 no valor unitário de R$
2,81 (dois reais e oitenta e um centavos), item 44 no valor unitário de R$ 4,97 (dezesseis
reais), item 46 no valor unitário de R$ 2,84 (dois reais e oitenta e quatro reais), item 48
no valor unitário de R$ 1,60 (um real e sessenta centavos), item 50 no valor unitário de
R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete centavos), item 52 no valor unitário de R$ 2,97 (dois
reais e noventa e sete centavos), item 54 no valor unitário de R$ 16,99 (dezesseis reais e
noventa e nove centavos), item 56 no valor unitário de R$ 2,67 (dois reais e sessenta e
sete centavos), item 58 no valor unitário de R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete centavos),
item 60 no valor unitário de R$ 2,81 (dois reais e oitenta e um centavos), item 63 no valor
unitário de R$ 4,96 (quatro reais e noventa e seis centavos), item 65 no valor unitário de
R$ 2,84 (dois reais e oitenta e quatro centavos), item 67 no valor unitário de R$ 1,60 (um
real e sessenta centavos), item 69 no valor unitário de R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete
centavos), item 71 no valor unitário de R$ 2,97 (dois reais e noventa e sete centavos),
item 73 no valor unitário de R$ 16,99 (dezesseis reais e noventa e nove centavos), item
75 no valor unitário de R$ 2,67 (dois reais e sessenta e sete centavos), perfazendo o valor
total da licitação de R$ 35.958.172,83 (trinta e cinco milhões, novecentos e cinquenta e
oito mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e três centavos). Quanto aos itens 2, 4, 7,
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57,
59, 61, 64, 66, 68, 70, 72, 74 e 76 que eram destinados a cota reservada, por terem sido
fracassados, foi garantido a empresa supracitada o direito de assunção aos itens
mencionados em conformidade com o subitem 5.7.1 do edital. Quantos aos itens 5, 24, 43
e 62, foram declarados fracassados, sem a possibilidade de aproveitamento, tendo em
vista que se destinava exclusivamente a participação de Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, não sendo possível a aplicabilidade do subitem 5.7.1 do edital. O
Resultado encontra-se disponível nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.se.df.gov.br.

Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021.
DIEGO FERNANDEZ GOMES

Pregoeiro
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-
N OV AC A P

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 015/2020 - DECOMP/DA

Comunicamos aos interessados na Concorrência nº 015/2020 - DECOMP/DA -
processo nº 00110-00001782/2020-72, que a Comissão Permanente de Licitação da
NOVACAP, com a corroboração da área técnica demandante, após análise das propostas de
preços das concorrentes, decidiu pelas desclassificações da empresa SOBRADO
CONSTRUÇÕES LTDA e dos consórcios REQUALIFICAÇÃO VIA MN1 (composto pelas
empresas: MRM Construtora Ltda/SHOX do Brasil Construções Ltda) e CONSÓRCIO ETERC-
EPCCON (composto pelas empresas: Eterc Engenharia Ltda/Epccon Construções S/A), por
não atenderem ao item 7.2, letra "k" do Edital e pela classificação do CONSÓRCIO HP
(composto pelas empresas: Construtora LDN Ltda/AMC Engenharia e Construção Ltda), na
forma do Edital.
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