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SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2018

A Pregoeira torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, cujo objeto
consiste no Registro de Preços visando eventual aquisição de Óleos Lubrificantes para
atender as necessidades da frota de veículos da TCB, objetivando ressuprimento por um
período de 12 (doze) meses, conforme Edital, informando que foram vencedoras as em-
presas: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP, CNPJ: 27.614.905/0001-
08, para o item (10) com valor total de R$ 12.802,40 (doze mil oitocentos e dois reais e
quarenta centavos); ALMEIDA CASTRO SOLUÇÕES CORPORATIVAS, CNPJ:
27.782.312/0001-50, para os itens (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11 e 12) no valor total
de R$ 136.761,94 (cento e trinta e seis mil setecentos e sessenta e um e noventa e quatro
centavos). Processo: 095.000.133/2018. Demais informações no site: www.c o m p r a s n e t . g o v. b r
ou www.tcb.df.gov.br/licitacoes/

KARLA REGINA DA SILVA ROCHA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO TERMO AO CONTRATO Nº 10/2018
PROCESSO: 113-009822/2017 -PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO-
DAGEM DO DISTRITO FEDERAL e MAX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CAMINHÕES
LTDA. -FUNDAMENTO LEGAL: O presente instrumento tem por fundamento legal o
Pregão Eletrônico nº 02/2018-DMASE/DER-DF, devidamente homologado pelo senhor di-
retor geral do DER/DF, SEI 7806336.-OBJETO: O presente contrato tem por objeto a
aquisição de 03 (três) caminhões da marca FORD para transporte de servidores e materiais,
cabine e dimensões básicas: Cabine: caminhão para transporte de no mínimo 6 pessoas
(motorista mais 5 passageiros) todos com cinto de segurança, cor branca, podendo ser por
meio de cabine dupla ou simples com cabine suplementar - em caso de cabine dupla,
equipada com ar condicionado, em caso de cabine simples com cabine suplementar, a cabine
simples deverá ser equipada com ar condicionado e cabine suplementar com cli m a t i z a d o r,
com vidros laterais com abertura, portas laterais, escada antiderrapante e pintura na mesma
cor do caminhão. Dimensões: distância entre eixos de no mínimo 4.300 mm, PBT - peso
bruto total - homologado de no mínimo de 7.000 Kg. Carroceria: tradicional em madeira
(cumaru, roxão, maracatiara ou ipê), para transporte de cargas secas, com comprimento
máximo do balanço traseiro de 2.200 mm, com caixa de ferramentas, para-barros e tirantes
em aço ¾". Motor: movido a diesel, injeção direta, potência máxima maior que 150 CV (112
kW) e torque máximo maior que 45 kgf.m (441,3 Nm), obedecendo à legislação CONAMA
P7. Transmissão e embreagem: câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e 1 a ré, em-
breagem tipo disco a seco com assistência. Suspensão: dianteira e traseira com amor-
tecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora na dianteira. Eixos traseiros: do
tipo rodado duplo. Direção: Servoassistida hidráulica. Freios: Acionado a ar, duplo circuito
independente e três reservatórios de ar, ABS e freio de estacionamento independente do
circuito principal. Rodas e pneus: Rodas de aço estampado 6 x 17,5" e pneus radiais 215/75
R17,5". Sistema elétrico: 12 volts, baterias sem manutenção de no mínimo 80 Ah e al-
ternador de no mínimo 90A. Equipamentos do veículo: Tacógrafo aferido pelo INMETRO,
assoalho com tapetes de borracha, abastecimento de combustível inviolável, ar condicionado,
parachoque traseiro no padrão exigido pelo DENATRAN e todos os equipamentos obri-
gatórios previstos pelo CONTRAN, tudo conforme especificações do Anexo I do Pregão
Eletrônico nº 02/2017, e da Proposta da Contratada, SEI 8355094, que passam a integrar o
presente Termo. - O VALOR: O valor anual estimado total do presente contrato é de R$
500.000,01 (Quinhentos mil reais e um centavos). - VIGÊNCIA: 12(Doze) meses. - DATA
DA ASSINATURA: 19/06/2018. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º MÁRCIO BUZAR;
Pela Contratada: ADRIANA DO CARMO DE SOUSA.

AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2016

PROCESSO: 113.007.230/2016
O Pregoeiro torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº
049/2016, do Tipo Menor Preço, para contratação de empresa especializada em aplicação de
películas Cast automotivas nos equipamentos pertencentes à frota do DER-DF, conforme
especificação do anexo I do edital. Lote 1: FRACASSADO; Maiores informações podem ser
encontradas no sistema eletrônico, no site www.licitacões-e.com.br, sob o número de pes-
quisa 647058.

Brasília/DF, 13 de outubro de 2016
CAIO GUIMARÃES OLIVEIRA

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2018 (*)

Aquisição de material de Consumo - Solventes, conforme especificações e condições no
anexo I do edital, Processo SEI nº 0011300011331/2018-44. Data e horário para recebimento
das propostas: até 9h00min do dia 04 de julho de 2018, com valor estimado de R$
98.424,00.
Os respectivos editais poderão ser retirados exclusivamente nos endereços eletrônicos
www.der.df.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Demais informações no próprio edital.

Brasília/DF, 19 de junho de 2018
CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL

Diretora
__________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF
nº 115, de 19/06/2018, página 26.

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO N° 11/2018
Processo: 084.000.826/2016 - Partes: SEEDF X INSTITUTO EUVALDO LODI DO DIS-
TRITO FEDERAL - IEL/DF. Objeto: concessão de no mínimo 300 (Trezentas) vagas, por
ano, de estágios curriculares supervisionados não obrigatórios a estudantes da Rede Pública
de Ensino do Distrito Federal, regularmente matriculados em cursos de Educação Pro-
fissional de Nível Médio, do Ensino Médio, da Educação de Jovens e Adultos e a da
Educação Especial de Nível Médio, nos termos da Chamada Pública nº 02/2016 - S E E D F,
publicada no DODF nº 175, de 15/09/2016, página 68. Vigência: 60 (sessenta) meses a
contar da data de sua publicação. Assinatura: 14/06/2018. Assinantes P/SEEDF: Júlio Gre-
gório Filho. - P/ IEL/DF - Cláudio Rodrigues Tavares.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2018
UASG (450432)

Processo: 080.014.187/2016. Pregão Eletrônico nº 23/2017. Objeto: Aquisição de equi-
pamentos escolares, conforme descrições contidas no anexo I do Termo de Referência, para
atendimento dos Centros de Educação da Primeira Infância - CEPIs e demais Unidades de
Ensino de Educação Fundamental e de Ensino Médio da Rede Pública e Unidades Ad-
ministrativas durante o biênio 2017/2018, segundo especificações e condições estabelecidas
no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Assinatura da Ata: 04/06/2018.
Vigência: 12 meses a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária: INOVART
- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 12.308.936/0001-63, para o item 06
(BEBEDOURO ELÉTRICO CONJUGADO), com valor unitário de R$ 697,00 (seiscentos e
noventa e sete reais). A ata encontrar-se-á disponibilizada na integra para consulta, nesta
Secretaria de Estado de Educação, na SGAN 607 Projeções "D" sala 309 (telefone 3901-
2319), nos sites http://www.comprasnet.gov.br e http://www.se.df.gov.br

JOSEMAR SALVIANO DA SILVA
Presidente

COMISSÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL Nº 02/2018
O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal, TORNA PÚBLICO O AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL, com área útil apro-
ximadamente de 800 m² (oitocentos metros quadrados), sem considerar as áreas de circulação
horizontal e vertical (que deverá ser de no mínimo 10% da área útil), localizado na Região
Administrativa do GAMA/DF, conforme especificações contidas no Projeto Básico, que
atenda às necessidades básicas de uma Unidade Escolar - UE, com salas de aula apropriadas
para atender turmas de Educação Infantil, 02 e 03 anos, e ensino fundamental do 1º ao 5º
ano, além de áreas administrativas e pedagógicas que compõem a UE, (processo nº00080-
00084936/2018-24). A retirada do Projeto Básico e entrega de propostas comerciais deverão
ser feitas até as 17h00min do dia 29 de junho de 2018, no endereço SGAN (Av. L2 Norte)
607 Projeção D, sala 309. Brasília - DF A proposta deverá ser endereçada ao Presidente da
Comissão instituída pela portaria nº 184, de 23 de junho de 2016, no endereço supracitado.
O procedimento de contratação de locação de imóvel reger-se-á de acordo com a legislação
vigente. A Secretaria de Estado de Educação reserva-se ao direito de optar pela proposta que
melhor atender às suas necessidades operacionais. Caso o imóvel escolhido não esteja nas
características ideais especificadas pela SEDF, deverá o proprietário proceder às devidas
modificações no máximo em 30 (trinta) dias. O Projeto Básico poderá ser solicitado por meio
do e-mail pregao.sedf@gmail.com ou retirado no local.

JOSEMAR SALVIANO DA SILVA
Presidente da Comissão de Locação de Imóveis

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL Nº 03/2018
O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal, TORNA PÚBLICO O AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL, com área útil apro-
ximadamente de 800 m² (oitocentos metros quadrados), sem considerar as áreas de circulação
horizontal e vertical (que deverá ser de no mínimo 10% da área útil), localizado na Região
Administrativa do SÃO SEBASTIÃO/DF, conforme especificações contidas no Termo de
Referência, para instalação da Coordenação Regional de Ensino de São Sebastião da Se-
cretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF., (processo nº 00080-
00040656/2017-23). A retirada do Termo de Referência e entrega de propostas comerciais
deverão ser feitas até as 17h00min do dia 29 de junho de 2018, no endereço SGAN (Av. L2
Norte) 607 Projeção D, sala 309. Brasília - DF A proposta deverá ser endereçada ao
Presidente da Comissão instituída pela portaria nº 184, de 23 de junho de 2016, no endereço
supracitado. O procedimento de contratação de locação de imóvel reger-se-á de acordo com
a legislação vigente. A Secretaria de Estado de Educação reserva-se ao direito de optar pela
proposta que melhor atender às suas necessidades operacionais. Caso o imóvel escolhido não
esteja nas características ideais especificadas pela SEDF, deverá o proprietário proceder às
devidas modificações no máximo em 30 (trinta) dias. O Termo de Referência poderá ser
solicitado por meio do e-mail pregao.sedf@gmail.com ou retirado no local.

JOSEMAR SALVIANO DA SILVA
Presidente da Comissão de Locação de Imóveis

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL Nº 04/2018
O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal, TORNA PÚBLICO O AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL, com área útil apro-
ximadamente de 1.600,00 m² (mil e seiscentos metros quadrados), sem considerar as áreas de
circulação horizontal e vertical (que deverá ser de no mínimo 10% da área útil), localizado
na Região Administrativa da Estrutural, SIA, SCIA ou GUARÁ;/DF, conforme especi-
ficações contidas no Termo de Referência, para acomodar aproximadamente 800 (oitocentos)
estudantes do Ensino Fundamental - Anos Finais excedentes do telematrícula da Coor-
denação Regional de Ensino do Guará e estudantes oriundos da Coordenação Regional de
Ensino do Plano Piloto/Cruzeiro, (processo nº00080-00005038/2018-18). A retirada do Ter-
mo de Referência e entrega de propostas comerciais deverão ser feitas até as 17h00min do
dia 29 de junho de 2018, no endereço SGAN (Av. L2 Norte) 607 Projeção D, sala 309.
Brasília - DF A proposta deverá ser endereçada ao Presidente da Comissão instituída pela
portaria nº 184, de 23 de junho de 2016, no endereço supracitado. O procedimento de
contratação de locação de imóvel reger-se-á de acordo com a legislação vigente. A Secretaria
de Estado de Educação reserva-se ao direito de optar pela proposta que melhor atender às
suas necessidades operacionais. Caso o imóvel escolhido não esteja nas características ideais
especificadas pela SEDF, deverá o proprietário proceder às devidas modificações no máximo
em 30 (trinta) dias. O Termo de Referência poderá ser solicitado por meio do email-
pregao.sedf@gmail.com ou retirado no local.

JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO


