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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2019
UASG (450432)

Processo: 00080-00029272/2017-50. Pregão Eletrônico nº 24/2018. Objeto: Aquisição de materiais para os
laboratórios de biologia e química das Unidades Escolares participantes do Programa de Fomento à
Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI, da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal - SEEDF, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP), conforme
especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Assinatura
da Ata: 07/05/2019. Vigência: 12 meses a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária
NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI, CNPJ nº 17.930.162/0001-21, para o item: 01 no
valor total de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais); para o item 02 no valor total de R$
14.000,00(quatorze mil reais); para o item 06 no valor total de R$ 3.400,00(três mil e quatrocentos reais)
e para o item 10 no valor total de R$ 14.000,00(quatorze mil reais). A ata encontrar-se-á disponibilizada
na íntegra para consulta, nesta Secretaria de Estado de Educação, no SBN Quadra 02, Bloco C, Edifício
Phenícia, sala 105, bem como, nos sites http://www.comprasnet.gov.br e htt p : / / w w w. s e . d f . g o v. b r.

DIEGO FERNANDEZ GOMES
Presidente

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2019
UASG (450432)

Processo: 00080-00029272/2017-50. Pregão Eletrônico nº 24/2018. Objeto: Aquisição de materiais para os
laboratórios de biologia e química das Unidades Escolares participantes do Programa de Fomento à
Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI, da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal - SEEDF, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP), conforme
especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Assinatura
da Ata: 07/05/2019. Vigência: 12 meses a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária CEHT
PAPELARIA P. E S. EIRELI, CNPJ nº 30.588.643/0001-69, para o item: 05 no valor total de R$ R$
4.851,00 (quatro mil oitocentos e cinquenta e um reais) e para o item 11 no valor total de R$ 5.499,00
(cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais). A ata encontrar-se-á disponibilizada na íntegra para
consulta, nesta Secretaria de Estado de Educação, no SBN Quadra 02, Bloco C, Edifício Phenícia, sala
105, bem como, nos sites http://www.comprasnet.gov.br e http://www.se.df . g o v. b r.

DIEGO FERNANDEZ GOMES
Presidente

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2019
UASG (450432)

Processo: 00080-00029272/2017-50. Pregão Eletrônico nº 24/2018. Objeto: Aquisição de materiais para os
laboratórios de biologia e química das Unidades Escolares participantes do Programa de Fomento à
Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral - EMTI, da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal - SEEDF, por meio de Sistema de Registro de Preços (SRP), conforme
especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Assinatura
da Ata: 07/05/2019. Vigência: 12 meses a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária
LABORDIDATICA MEDICAL EIRELI, CNPJ nº 53.519.021/0001-84, para o item: 04 no valor total de
R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A ata encontrar-se-á disponibilizada na íntegra para consulta, nesta
Secretaria de Estado de Educação, no SBN Quadra 02, Bloco C, Edifício Phenícia, sala 105, bem como,
nos sites http://www.comprasnet.gov.br e http://www.se.df.gov.br.

DIEGO FERNANDEZ GOMES
Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA PROCEDIMENTO
DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE N.º 02/2019 (*)

Dispõe sobre a solicitação de manifestação de interesse para a apresentação de projetos, levantamentos,
investigações e estudos para implantação, exploração, operação, manutenção e gerenciamento do sistema
de estacionamento rotativo pago de veículos em logradouros públicos e áreas pertencentes ao Distrito
Federal, na modalidade de concessão comum.
A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, por
intermédio do Secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, no uso das atribuições que lhe
confere o Decreto n.º 39.613, de 03 de janeiro de 2019, bem como do disposto na Ata de reunião do
Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas realizada em 11 de abril de 2019, resolve tornar público
o Edital de Chamamento para Procedimento de Manifestação de Interesse n.º 02/2019, o que o faz nos
termos das disposições abaixo explicitadas:
1. Por meio do presente Edital de Chamamento para Procedimento de Manifestação de Interesse N.º
02/2019, a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal solicita a manifestação de
interesse para a apresentação de projetos, levantamentos, investigações e estudos para implantação,
exploração, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago de
veículos em logradouros públicos e áreas pertencentes ao Distrito Federal, na modalidade de concessão
comum.
2. O escopo do projeto deverá obedecer ao disposto no Decreto n° 39.613/2019 e deverá considerar a
participação da iniciativa privada na realização de estudos de modelagem técnica, operacional, econômico-
financeira e jurídica referente à implantação, exploração, operação, manutenção e gerenciamento do
sistema de estacionamento rotativo pago de veículos em logradouros públicos e áreas pertencentes ao
Distrito Federal, na modalidade de concessão comum, tendo dentre seus objetivos o estímulo ao transporte
público e a ocupação eficiente dos espaços públicos.
3. As pessoas jurídicas que pretendam apresentar projetos, levantamentos, investigações e estudos,
deverão apresentar requerimento junto à SEMOB, na forma do art. 10 do Decreto n° 39.613/2019, em
meio físico e digital mediante protocolo em dias úteis de 8:00 às 12:00 horas e de 13:00 às 18:00 horas
no Anexo do Palácio do Buriti, 15º andar, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis a partir da data da
publicação deste Edital de Chamamento no Diário Oficial do Distrito Federal, contendo a seguinte
documentação:
I - qualificação completa, que permita a identificação da pessoa jurídica de direito privado, com razão
social, CNPJ, endereço sede, endereço eletrônico, telefones e representante legal;
II - documentos que comprovem a tríplice regularidade fiscal e trabalhista da pessoa jurídica de direito
privado interessada;
III - demonstração de experiência na realização de projetos, levantamentos, investigações e estudos para
parceria, nas modalidades concessão administrativa, patrocinada ou comum, por meio de documentos que
comprovem que o interessado já foi autorizado a estudar parceria e já entregou oficialmente os estudos
desenvolvidos a órgão competente;
IV- demonstração de experiência na operação de sistemas de estacionamento de veículos automotores, no
Brasil ou no exterior; e
V - declaração de transferência à administração pública dos direitos associados aos projetos,
levantamentos, investigações e estudos selecionados.

4. É permitida a associação de pessoas jurídicas para a apresentação, em conjunto, dos projetos,
levantamentos, investigações e estudos de que trata este Edital, hipótese em que deverá ser indicado o
responsável pela interlocução com a administração pública, sendo necessário a apresentação dos itens I e
II do item anterior referente a cada pessoa jurídica que componha o grupo.
5. A SEMOB autorizará os interessados que preencham os requisitos previstos no item 3 a apresentarem
os projetos, levantamentos, investigações e estudos, sendo que o Termo de Autorização, que conterá os
critérios de avaliação e seleção, será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal.
6. Os interessados terão o prazo de até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da publicação do
termo de autorização, para apresentarem os projetos, levantamentos, investigações e estudos, cujo valor
máximo para eventual ressarcimento não poderá ultrapassar dois e meio por cento do valor total estimado
aos investimentos necessários à implementação do empreendimento.
7. Os direitos autorais sobre as informações, projetos, levantamentos, investigações, estudos e demais
documentos solicitados serão cedidos pelo interessado participante à Secretaria de Estado de Transporte e
Mobilidade do Distrito Federal, podendo, caso selecionados, ser utilizados incondicionalmente pelo órgão
ou entidade licitante, ainda que seja diversa ou desvinculada desta Pasta.
8. A solicitação de projetos, levantamentos, investigações e estudos, de que trata este Edital de
Chamamento, será por este regida, sem prejuízo de eventuais diretrizes ou instruções complementares, e
os casos omissos serão sanados pelo disposto no Decreto n° 39.613/2019.
9. Os procedimentos estabelecidos neste Edital e os atos praticados pelos respectivos interessados não
gerarão qualquer forma de ônus para o Governo do Distrito Federal.

Brasília, 2 de maio de 2019
VALTER CASIMIRO SILVEIRA

Secretário

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF n° 82, de 3
de maio de 2019, página 51.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE PRIMEIRA APOSTILA AO CONTRATO Nº 04/2019
PROCESSO: 00113-00025355/2018-81; ESPÉCIE: 1° Apostila ao Contrato nº 004/2019, publicado no
DODF nº 32, de 14/02/2019, pág. 28; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 24.614.151/0001-06; CONTRATADA: AJL
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 32.913.725/0001-67; OBJETO: Incluir na CLÁUSULA
SÉTIMA - DA DOTAÇÃO, Fonte de Recursos: 100; EMBASAMENTO LEGAL: Inciso I, § 8º, art. 65 da
Lei nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA: 06/05/2019; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR
JÚNIOR.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2019
PROCESSO: 00113-00027328/2018-42; ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 18/2019;
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL,
CNPJ 24.614.151/0001-06; CONTRATADA: LEÃO SERVIÇOS GERAIS DE CONSERVAÇÃO E
LIMPEZA LTDA, CNPJ 10.952.035/0001-84; OBJETO: Fornecimento e Instalação de 17.500m²
alambrado direcionador para passagem de fauna ao Valor unitário de R$ 54,73/m²; LOTE VENCIDO 01;
EMBASAMENTO LEGAL: Edital de Pregão Eletrônico nº 102/2018, Lei nº 8.666/93; DATA DE
ASSINATURA: 06/05/2019; VIGÊNCIA: de 06/05/2019 até 06/05/2020; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12
meses; VALOR: R$ 957.775,00 (novecentos e cinquenta e sete mil e setecentos e setenta e cinco reais);
Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Eng. CRISTIANO ALVES CAVALCANTE;
Pela CONTRATADA: JOÃO BOSCO AMARO DA SILVA JUNIOR.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2019
PROCESSO: 00113-00032396/2018-23; ESPÉCIE: Contrato nº 32/2019; CONTRATA N T E :
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 24.614.151/0001-
06; CONTRATADA: NB DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
EIRELI - ME, CNPJ 20.425.201/0001-48; OBJETO: aquisição de material permanente de 5 (cinco)
martelo demolidor industrial, marca BOSCH - GSH 16-28; EMBASAMENTO LEGAL: Edital de Pregão
Eletrônico nº 007/2019, Lei nº 8.666/93; DATA DE ASSINATURA: 02/05/2019; VIGÊNCIA: de
02/05/2019 até 02/05/2020; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses; VALOR: R$ 26.200,00 (vinte e seis mil
e duzentos reais); NOTA DE EMPENHO: 2019NE00693, de 06/05/2019, no valor de R$ 26.200,00 (vinte
e seis mil e duzentos reais), na modalidade Global; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão sob a
responsabilidade do DER/DF; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Eng. MURILO
DE MELO SANTOS; Pela CONTRATADA: ELIANDRO RODRIGUES DE MORAIS.

EXTRATO DO SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2017
PROCESSO: 0113-004511/2015; ESPÉCIE: 7° Termo Aditivo ao Contrato nº 038/2017, Publicado no
DODF nº 207, de 27/10/2017, pág. 31; CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 24.614.151/0001-06; CONTRATADA: CF SANTO S
TERRAPLENAGEM EIRELLI-ME, CNPJ 04.802.482/0001-54; OBJETO: Fica reativado e prorrogado o
prazo de vigência e de execução do Contrato nº 38/2017, a partir do dia 19/04/2019, por mais 120 (cento
e vinte) dias, devendo-se expirar em 17/08/2019; EMBASAMENTO LEGAL: Inciso I, art. 57 da Lei nº
8.666/93; DATA DE ASSINATURA: 22/04/2019; VIGÊNCIA: de 19/04/2019 até 17/08/2019; PRAZO DE
EXECUÇÃO: 120 dias; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Termo
Aditivo correrão à conta do orçamento do DER/DF para o exercício de 2019, a ser emitido posteriormente;
Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Eng. CRISTIANO ALVES CAVALCANTE;
Pela CONTRATADA: CHARLES FRANSHOART DOS SANTOS.

AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2019
PROCESSO: 00113-00025752/2018-52

O Pregoeiro torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2019, do Tipo
Menor Preço, para aquisição de material de consumo - lona plástica, tudo conforme especificado no anexo
I do edital. EMPRESA: LICITOP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP - Lote 1: Lona plástica preta,
especificações, conforme Edital. Valor total: R$ 8.839,94 (oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e
noventa e quatro centavos). Maiores informações podem ser encontradas no sistema eletrônico, no site
www.licitacões-e.com.br, sob o número de pesquisa 757517.

Brasília/DF, 07 de maio de 2019.
CAIO GUIMARÃES OLIVEIRA

AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2019
PROCESSO: 00113-00000820/2019-51

O Pregoeiro torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 009/2019, do Tipo
Menor Preço, para aquisição de material de consumo - Estopa de limpeza, tudo conforme especificado no
anexo I do edital. EMPRESA: LICITOP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - EPP - Lote 1: Lona plástica
preta, especificações, conforme Edital. Valor total: R$ 2.999,85 (dois mil, novecentos e noventa e nove


