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unidos, mas separáveis à vontade, denominamos conhecimento de depósito e warrant,
em que constarão as designações, para sua validade, e identificações nos termos da
legislação vigente, devendo, ambos, serem assinados por um fiel depositário do
armazém e por sócio da empresa depositária, podendo este último ser representado
por procurador. 2.2. Prazo: 2.2.1. O prazo de depósito será de 6 meses a contar da
data da entrada da mercadoria no armazém, podendo ser prorrogado livremente por
acordo entre as partes. 2.2.2. Vencido o prazo de depósito, a mercadoria reputar-se-
á abandonada e o armazém geral dará aviso ao depositante, marcando o prazo de 8
dias improrrogáveis para a retirada da mercadoria contra a entrega do recibo ou dos
títulos emitidos. 2.2.3. Findo este prazo, que correrá do dia em que o aviso for
registrado no correio, o armazém geral mandará vender a mercadoria por corretor ou
leiloeiro, em leilão público, anunciado com antecedência de três dias pelo menos,
observando-se as disposições do art. 28, §§ 3º, 4º, 6º e 7º do decreto lei 1.102 de
1.903. 2.3. Seguro: 2.3.1. O Armazém fará em seu nome seguro das mercadorias
depositadas, e em caso de sinistro será indenizado pelo valor declarado na apólice,
tendo que ressarcir o depositante conforme preço de mercado na data de sinistro. 2.4.
Restrições Legais: 2.4.1. O Armazém não pode estabelecer preferência entre os
depositantes a respeito de qualquer serviço. 2.4.2. O Armazém não pode emprestar ou
fazer, por conta própria ou alheia, qualquer negociação sobre os títulos que emitir. 2.5.
Horário de funcionamento: 2.5.1. As mercadorias deverão ser manuseadas em dias
úteis no horário comercial das 8h00m às 17h00m. 2.6. Responsabilidade: 2.6.1. O
Armazém é responsável pela mercadoria depositada, obrigando-se ao ressarcimento
indenizatório caso ocorram danos inerentes à má conservação, manipulação e sinistro
ocorrido durante a vigência do contrato de armazenagem. 2.6.2. O direito de
indenização prescreve em 3 meses, contados do dia em que a mercadoria foi ou devia
ser entregue. 2.7. Inadimplência: 2.7.1. O Armazém tem o direito de retenção para
garantia do pagamento das armazenagens e despesas com a conservação e com as
operações, benefícios e serviços prestados às mercadorias, a pedido do dono; dos
adiantamentos feitos com fretes e seguro, e das comissões e juros, quando as
mercadorias lhes tenham sido remetidas em consignação. 2.7.2. O Inadimplemento do
pagamento da armazenagem ou serviços acarretará o vencimento antecipado do prazo
de depósito e se adotarão os procedimentos previstos nos itens 2.2.2. e 2.2.3. 3.
DISPOSIÇÕES GERAIS: 3.1. Os seguros e emissões, circulação e extinção dos títulos
emitidos pela empresa, bem como os casos omissos neste regulamento, serão regidos
pelas disposições do Decreto Federal 1.102 de 21/11/1903.

TARIFA REMUNERATÓRIA

. Serviço Descrição Base de Cálculo Tarifa R$

. Armazenagem Armazenagem por período

de 30 dias ou fração. Tonelada 54,60

. M² 49,14

. Seguro Seguro contra danos às

mercadorias (período de 15 dias) "Ad Valorem" 0,20%

. Movimentação Mercadoria Paletizada Tonelada 35,15

. Mercadoria não paletizada M³ 75,92

. Tonelada 70,13

. Paletização Paletização de mercadorias M³ 13,50

. Tonelada 30,00

. Outros Serviços Embalagem ou reebalagem Por Milheiro 780,00

. Lonamento e deslonamento de veículos Por Milheiro 115,00

. Valores extraordinários a serem cobrados para operações realizadas fora do expediente de funcionamento (08h00m às 17h00m
de segunda a sexta feira)

. Conferência Conferência De Mercadorias Hora 23,20

. Movimentação Operação De Empilhadeira Hora 25,40

Concordia - SC, 13 de Abril de 2020. KOTHE LOGISTICA LTDA - MARCOS
ALEXANDRE PINTO VARELAS - Procurador. JUCESC Nº do Arquivamento Tarifa:
20204338174; Nº do Arquivamento Regulamento Interno: 20204340942.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2020

O Subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal comunica aos interessados, que o recebimento de proposta e
documentação para a Dispensa de Licitação, em epígrafe, fica adiada para o dia 19 de maio
de 2020 até as 15h30min, motivado por adequações no Termo de Referência que não
afetarão a formulação de proposta. O Edital e seus anexo poderão ser retirado
exclusivamente no endereço eletrônico http://www.se.df.gov.br/dispensa-de-licitacao/
Informações referentes ao cadastro para participação e demais procedimentos serão
obtidas através do email suag@se.df.gov.br . Os autos ficam com vistas franqueadas aos
interessados.

Brasília-DF, 14 de maio de 2020.
LEONARDO HENRIQUE CAMPOS G. PINTO

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 61/2020 - UASG 974002

Nº Processo: 196000002552019. Objeto: A fim de atender às demandas dos diversos
órgãos que compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal, a Subsecretaria de
Compras Governamentais - SCG/SEGEA/SEEC operacionalizará licitação no sistema
Comprasnet, cujo objeto é Registro de Preços para aquisição de materiais de coudelaria e
zootecnia (tesoura, cânula para sexagem, clicker, focinheira, corda, peitoral, apito
ultrassônico e corada), para atender as necessidades da Fundação Jardim Zoológico de
Brasília .. Total de Itens Licitados: 20. Edital: 15/05/2020 das 08h00 às 11h59 e das 14h00
às 17h59. Endereço: Praça do Buriti, Edf. Anexo do Pal. do Buriti, 5º Andar S/506, Brasília
- BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/974002-5-00061-2020.
Entrega das Propostas: a partir de 15/05/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 28/05/2020 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.
Informações Gerais: A fim de atender às demandas dos diversos órgãos que compõem a
estrutura administrativa do Distrito Federal. .

EDMAR FIRMINO LIMA
Pregoeiro

(SIASGnet - 14/05/2020) 974002-00001-2020NE000004

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

AV I S O

JULGAMENTO DE RECURSOS
LICITAÇÃO FECHADA LF 002/2019-CAESB (PROSSEGUIMENTO)

PROCESSO nº 092.006128/2018, OBJETO: Contratação de 01 (uma) agência de
propaganda para a prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de
atividades realizadas integradamente que tenham por objeto o estudo, o planejamento, a
conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão
da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de
divulgação, com o intuito de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação,
de difundir ideias, princípios, iniciativas, produtos e/ou serviços ou instruções ou de
informar o público em geral. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Melhor combinação de técnica e
preço. A Caesb, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, constituída
para processar e julgar a Licitação em epigrafe, TORNA PÚBLICO, que a Comissão Especial
de Licitação - CEL, constituída para julgar as propostas técnicas da presente licitação,
analisou os recursos administrativos apresentados pelas licitantes: Grito Propaganda Eireli,
IComunicação Integrada Eireli - EPP e Cálix Serviços de Publicidade e Propaganda Ltda; e a
Contrarrazão da Ampla Serviços de Propaganda e 33TEXPublicidade Ltda; e JULGOU não
haver motivos para alteração de nenhuma das pontuações conquistadas pelas licitantes
participantes do certame, mantendo-se, assim, todas as notas auferidas na 2ª sessão da
licitação, ocorrida no dia 21/02/2020. Por ser eminentemente técnico o julgamento da CEL,
a CPL e o Presidente da Caesb, acolheram a referida decisão.

EDSON MIRANDA BEZERRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 211/2019

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
05/05/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Registro de preços para eventual
aquisição de material permanente - Telefone IP, conforme as especificações estabelecidas
neste Termo de Referência, visando atender demandas da Secretaria de Estado de
Infraestrutura - SEINFRA.

MARIA DULCENIR LINHARES DE SOUZA
Pregoeira

(SIDEC - 14/05/2020) 925307-02017-2020NE600300

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO Nº 183/2019

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 0022284-0/2019.
, publicada no D.O.U de 29/01/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa
para aquisição de materiais permanentes (freezers, fogoes, geladeiras, ventiladores dentre
outros) para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e
Esportes, no municipio de Rio Branco, solicitado através do oficio nº 207 GAB - A DJ / S E E
Novo Edital: 15/05/2020 das 08h00 às 12h00 e de12h01 às 17h59. Endereço: Estrada do
Aviário, 927. Aviário. - RIO BRANCO - ACEntrega das Propostas: a partir de 13/03/2020 às
08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 27/05/2020, às 10h30 no
site www.comprasnet.gov.br.

MARIA ODALIS RUIZ GADELHA
Pregoeira

(SIDEC - 14/05/2020) 925307-00217-2020NE600300
(Of. El. nº .)
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 211/2019

CPL 03 - SEINFRA
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 03 torna público que fica

suspenso o Pregão acima mencionado, marcado para o dia 15/05/2020 às 10h30min
(Horário de Brasília), conforme o Aviso de Licitação publicado no Diário Oficial do Estado
Nº. 12.791 Pág. 16, no Diário Oficial da União Seção 3 Nº 84 Pág. 133 ambos do dia
05/05/2020, e na internet no Através dos sites www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br ou
www.comprasnet.gov.br.

Rio Branco AC, 14 de Maio de 2020.
MARIA DULCENIR LINHARES DE SOUZA

Pregoeira
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 76/2020

CPL 01 - SESACRE
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de Agenciamento

viagens terrestres interestaduais e intermunicipais, compreendendo reservas, emissão,
remarcação, cancelamento, endosso, entrega de bilhetes ou de ordens de passagens à
Secretaria de Estado de Saúde, em âmbito nacional.

Fonte de Recursos: 100 (Recursos Próprios - Ordinários) e 400 (Transferências
de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS de origem da União).

Retirada do Edital: 15/05/2020 à 26/05/2020
Através dos sites www.ac.gov.br e www.licitacao.ac.gov.br.
Data da Abertura: 27/05/2020 às 10h30min, em função de retificação no

edital.

Rio Branco AC, 14 de Maio de 2020.
ANTONIA JUCILENE OLIVEIRA DE MORAIS

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 95/2020

CPL 01 - SESACRE
Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar, para atender as demandas do

estado do Acre, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
Fonte de Recursos: 100 (Recursos Próprios - Ordinários) e 400 (Transferências

de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS de origem da União).
Retirada do Edital: 15/05/2020 à 26/05/2020
Através dos sites www.ac.gov.br e www.licitacao.ac.gov.br.
Data da Abertura: 27/05/2020 às 09h00min, conforme preâmbulo no Edital.

Rio Branco AC, 14 de Maio de 2020.
VALDEMIR JANUÁRIO DE ALMEIDA

Pregoeiro

Felipe
Marcador de texto



Felipe
Retângulo


