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armazém, 1 banheiro masculino e 1 feminino na portaria, refeitório equipado de uso
comum do condomínio com 60 posições, tudo de acordo com as normas vigentes.
Telhado com telhas translucidas, com Iluminação natural e com lâmpadas de mercúrio.
Portas e Janelas: São 10 janelas de alumínio e vidros, 4 portas sendo 1 porta de acesso
com fechadura eletrônica, 1 porta de emergência, e 2 portas de aço para fechamento das
docas que permitem uma Ventilação adequada para o trabalho e acondicionamento dos
produtos. O Piso do Armazém é construído de concreto, com malha de aço, e com resina
e polimento, com capacidade de carga para 10.000 kg/ m2. 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. A unidade armazenadora possui portaria blindada, com portões
automáticos, sistema de proteção contra incêndio e outros sinistros, com 1 hidrante no
armazém e 1 no escritório; 4 extintores (gás-carbônico, espuma e de pó químico seco) de
fácil acesso em toda unidade armazenadora interna e externamente e alarme de incêndio.
Um reservatório de água com capacidade de 120 mil litros, exclusivo para os bombeiros
e outro reservatório de água com capacidade de 60 mil litros para abastecimento. Tudo
instalado de acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, obedecendo as
normais pertinentes e vigentes e aos produtos propostos a armazenar. Vigilância
terceirizada armada e monitoramento com câmeras 24 horas por dia. Sistema de controle
de acesso com identificação de visitantes, funcionários e veículos. Natureza das
Mercadorias Que se Propõe Receber em Depósito: A empresa se propõe a receber em
depósito carga geral e carga seca de mercadorias de terceiros; mercadorias nacionais e
estrangeiras nacionalizadas; não perigosa, não inflamável, e não agropecuária, ou que não
necessite de cuidados técnicos especiais. Equipamentos: 1 Empilhadeira Marca Komatsu a
gás, com capacidade de 2,5 toneladas, e 1 empilhadeira marca Skam, modelo EPR2000,
elétrica, com capacidade de 2,0 toneladas, 3 carrinhos hidráulicos, com capacidade de 2,5
toneladas, 252 posições porta paletes, com capacidade de 1,5 toneladas por posição, 20
computadores e 5 impressoras. Operações e Serviços: A atividade principal da empresa é
a de Armazéns Gerais, na guarda e conservação de mercadorias e a emissão de títulos
especiais, de acordo com o Decreto Federal nº 1.102 de 21 de novembro de 1903. As
operações nas dependências do Armazém serão de armazenagem, carga, descarga,
separação de mercadorias e emissão de warrants. Diadema - SP, 31 de maio de 2019.
MHE9 Logística Ltda - Hélio Cota Pacheco Junior - Sócio Administrador.

TARIFA REMUNERATÓRIA DE SERVIÇOS

A presente Tarifa Remuneratória de Serviços será praticada pela empresa
Matriz: MHE9 Logística Ltda, sociedade empresária limitada, com sede no Município de
Diadema, Estado de São Paulo, na Avenida Fagundes de Oliveira, nº 538, Galpão B-24,
Piraporinha - CEP: 09950-300. Com registro na JUCESP sob NIRE nº 35230739741, em
sessão de 26/09/2017, inscrita no CNPJ sob nº 28.736.063/0001-20 e Inscrição Estadual nº
286.525.535.116, e demais Filiais situadas no Brasil, que vierem requerer suas matrículas
como "Armazém Geral". Carga Geral: A presente Tarifa tem como base o período
quinzenal ou fração. Demais serviços e tipos de unidades ou fração de cobrança não
constantes nesta tarifa, somente serão praticados mediante o arquivamento da nova
tarifa na Junta Comercial do Estado de São Paulo -JUCESP. Tabela A - Armazenagens - 1.
Armazenagem R$ 38,00 o m² e a tonelada, e R$ 45,00 o palete Padrão Brasil(PBR); 2.
Movimentação Mecânica na Entrada e Saída R$ 12,00 o palete; 3. Movimentação Manual
na Entrada e Saída R$ 21,00 o palete; 4. Ad-Valorem 0,30% sobre o valor da mercadoria;
5. Emissão de Warrants R$ 1.000,00 por título; 6. Taxa Administrativa 10% sobre a fatura
dos serviços. Tabela B - Serviços Acessórios - 1. Transbordo por volume R$ 2,00, e R$
80,00 a Tonelada; 2. Etiquetagem R$ 1,00 a unidade, 3. Rotulagem R$ 0,90 a unidade, 4.
Shrink R$ 15,00 a unidade e Aplicação de Filme Stretch R$ 30,00 por palete. Condições
Gerais: a) O faturamento mínimo por período de 15 dias é de R$ 900,00; b) Os serviços
terão dois faturamento, todo dia 15 e 30 de cada mês, para pagamento em 10 dias após
a emissão da fatura. Diadema - SP, 31 de maio de 2019. MHE9 Logística Ltda - Hélio Cota
Pacheco Junior - Sócio Administrador.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE VIRGEM DA LAPA
EXTRATO DE ADESÃO

ADESÃO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE O INSS E A CONTAG.
REFERÊNCIA: Processo nº 35157.001047/2019-18. Termo de Adesão do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Virgem da Lapa ao Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre
o Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores
Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares (CONTAG) para requerimento de serviços
prestados pelo INSS na modalidade de atendimento a distância em nome dos
representados DO OBJETO: permitir que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Virgem da
Lapa, realize em favor dos seus representados, mediante autorização, o requerimento de
serviços do INSS, tais como solicitações de extratos previdenciários , na modalidade de
atendimento a distância, bem como preparação e instrução de requerimentos de
benefícios para posterior análise do INSS, a quem incumbe reconhecer ou não o direito dos
requerentes. DA VIGÊNCIA: este Termo de Adesão terá vigência máxima de sessenta
meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União ( DOU). DATA DE
ASSINATURA: 07 de junho de 2019. DOS SIGNATÁRIOS: Elias Ferreira Ramos, Gerente
Executivo do INSS em Teófilo Otoni - MG;

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

DESENVOLVIMENTO RURAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 6/2019 UASG - 926523

A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - SEAGRI/DF, torna público a abertura
de licitação do tipo (SRP), MENOR PREÇO GLOBAL, na modalidade de PREGÃO na forma
ELETRÔNICA, com previsão de abertura do certame para 27/06/2019, 09h00min,
horário de Brasília, Processo 00070-00000277/2019-08 (SEI). OBJETO: Contratação, por
meio do Sistema de Registro de Preços, de empresa especializada na prestação de
serviços continuados de terceirização de mão-de-obra de apoio às atividades
operacionais e administrativas, de caráter subsidiário (operador de máquinas agrícolas
e de terraplanagem, motorista - CNH categoria "D", carregador/estiva, tratador de
animais, vaqueiro, tratador de animais para piscicultura, auxiliar de jardinagem), para
atender a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural
do DF, conforme quantitativos e especificações contidas no Termo de Referência e
demais Anexos que integram o edital, com valor Total de R$ 7.566.976,20, (sete
milhões quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e setenta e seis reais e vinte
centavos). O Edital poderá ser retirado a partir da sua publicação no endereço:
www.comprasgovernamentais.gov.br. e portal da SEAGRI/DF, "Edital".

Brasília-DF, 12 de junho de 2019.
NATANAEL FELIX DOS SANTOS

Gerente de Licitações/Pregoeiro

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO
DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019

Processo SEI nº 00072-00000391/2019-73.
Tipo: Menor Preço por item. Objeto: Aquisição de material para implantação de
tecnologias sociais na área de segurança alimentar e nutricional, atividade de Piscicultura
e de uso rotineiro atendendo às demandas individuais e em visitas programadas nas
Unidades de Produção Familiar e na implantação de setenta quintais multifuncionais,
conforme especificações e quantidades constantes no Termo de Referência, Anexo I deste
Edital. Valor estimado: R$ 92.782,20 (noventa e dois mil setecentos e oitenta e dois reais
e vinte centavos). Programa de Trabalho: 20.606.6207.2173.0002. Fonte: 432. Prazo de
entrega: Conforme Termo de Referência. Recebimento das Propostas: até 26/06/2019 às
09h59min no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br UASG 926241. Data da Sessão
Pública: 26/06/2019 às 10h00min. Edital disponível no endereço descrito acima.

JOÃO DE DEUS ABREU SOARES
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO
AV I S O

CONCORRÊNCIA Nº 1/2018-SECOM

PROCESSO Nº 4000.000.186/2017
A Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal (SECOM), por

intermédio da Comissão Especial de Licitação, constituída para processar e julgar a
Concorrência em epígrafe, que visa a contratação de agência de propaganda para
prestação de serviços de publicidade à TERRACAP e suas subsidiárias, conforme Termo de
Cooperação nº 02/2018, celebrado em 28 de fevereiro de 2018, publicado no DODF nº 43,
de 05 de março de 2018, pág. 56; em observância ao disposto no item 19.3 do Edital,
convoca as licitantes interessadas para participarem da segunda sessão pública, a ser
realizada no dia 18 de junho de 2019, às 09h:30min, no Auditório da TERRACAP, sito no
Setor de Administração Municipal, Bloco F, Edifício TERRACAP, Brasília, DF.

Brasília-DF, 11 de junho de 2019.
PAULO PEREIRA DOS SANTOS

Presidente da Comissão Especial de Licitação
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AV I S O

PEDIDO DE PROPOSTA nº 15/2019/SEE-DF
A Subsecretária de Administração Geral/SEE-DF comunica aos interessados a

abertura da Dispensa de Licitação em caráter EMERGENCIAL, referente à Contratação de
empresa especializada em transporte de pessoas para prestação de serviço de transporte
escolar, em caráter emergencial, dos alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal,
residentes no Distrito Federal e matriculado nas Unidades Escolares na Região: "M" - Santa
Maria, por meio de veículos com motorista, monitor e gerente de operações II, conforme
especificação constante do Projeto Básico e seu ENCARTE A, nos itinerários residência-
escola e vice-versa, bem como nas atividades curriculares ou extracurriculares contidas nos
Projetos Políticos Pedagógicos das Instituições Educacionais, nos termos da Lei nº 8.666/93,
processo nº. 00080-00095640/2019-10, com o valor total estimado em R$ 817.344,00
(oitocentos e dezessete mil, trezentos e quarenta e quatro reais) para 180 (cento e oitenta)
dias. A data de abertura do procedimento emergencial fica agendada para ocorrer às
10h30min, com prazo de tolerância de 10h:30 min, do dia 17 de junho de 2019. Endereço:
Comissão Especial de Licitação, SBN QUADRA 02 BLOCO C SALA 105 - EDIFICIO PHENICIA -
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF. Os licitantes, na hora, dia e local fixados,

deverão entregar sua documentação e proposta em envelopes distintos numerados, Nº.01-
DOCUMENTAÇÃO e Nº.02- PROPOSTA DE PREÇOS, fechados, contendo, obrigatoriamente,

na parte externa e frontal, além da razão social do proponente, os seguintes dizeres:
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO - PEDIDO DE PROPOSTA Nº.15/2019-SEDF - CEL, DATA--/--/----, HORA--:--. O
edital e demais anexos deverá ser retirado no endereço acima em horário comercial ou no
site: http://www.se.df.gov.br/ na aba de acesso às informações.

Brasília-DF, 12 de junho de 2019.
JAIRO PEREIRA MARTINS

Presidente
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2019

PROCESSO Nº SEI - 00053-00059002/2018-81/CBMDF.
TIPO: Menor preço. OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar
manutenção corretiva e preventiva com fornecimento de peças e lubrificantes específicos
para duas aeronaves Air Tractor modelo AT 802 pertencentes ao CBMDF, conforme Edital
e anexos. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 1.502.465,57; PROGRAMA DE TRABALHO:
28.845.0903.00NR.0053; Elemento de Despesa: 33.90.30/33.90.39; FONTE DO RECURSO:
100 FCDF. O DICOA informa a ABERTURA da licitação, para o dia 27/06/2019 às 13:30h.
LOCAL: site: www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites
www.cbm.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481.

Brasília-DF, 12 de junho de 2019
Cel - Marcelo Teixeira Dantas

Diretor
POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2018

Processo SEI-GDF nº 0054-000732/2018.
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição no mercado interno de
instrumentos de menor potencial ofensivo e agentes químicos lacrimogêneos para
dotação do Batalhão de Policiamento de Choque - BPChoque e Batalhão de Operações
Especial - BOPE. Valor estimado: R$ 6.369.572,50 (seis milhões, trezentos e sessenta e
nove mil, quinhentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos). Tipo: Menor Preço.
Data limite para recebimento das propostas: Dia: 02.07.2019, às 14h (horário de
Brasília/DF). Elemento de Despesa: 3.3.90.30. Cópia do Edital se encontra no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br e em www.pm.df.gov.br.

Brasília-DF, 11 de junho de 2019.
STÉFANO ENES LOBÃO

Ordenador de Despesas
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