
17.122.8209.8517/6977; NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30; Código de Aplicação: 
12.403.402.200-0. FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios, CÓDIGO: 
11.101.000.000-3. ENTREGA: 30 dias. VIGÊNCIA: 365 dias. ABERTURA: 03/06/2020, 
às 09 horas no site www.comprasnet.gov.br (UASG: 974200). INFORMAÇÕES: O edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites: www.caesb.df.gov.br e 
www.comprasnet.gov.br – menu Licitações, a partir do dia 20/05/2020. Fone: (61) 3213-
7575, E-mail: licitacao@caesb.df.gov.br.

ELISA TEREZINHA HAMMES
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 110/2020

PROCESSO: 092.007973/2020. OBJETO: Registro de preços para aquisição de tubos em 
PEAD para redes de água e esgoto. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço; 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: 
17.122.8209.8517/6977; NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30; Código de Aplicação: 
12.403.402.200-0. FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios, CÓDIGO: 
11.101.000.000-3. ENTREGA: 30 dias. VIGÊNCIA: 365 dias. ABERTURA: 03/06/2020, 
às 09 horas no site www.comprasnet.gov.br (UASG: 974200). INFORMAÇÕES: O edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites: www.caesb.df.gov.br e 
www.comprasnet.gov.br – menu Licitações, a partir do dia 20/05/2020. Fone: (61) 3213-
7479, E-mail: licitacao@caesb.df.gov.br.

DIEGO PIRINEUS PATTI
Pregoeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO FECHADA LF Nº 002/2019 (PROSSEGUIMENTO)

PROCESSO: 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, torna público, o 
resultado do Julgamento Final das Propostas, na forma do item 15 do edital, em ordem 
decrescente de pontuação, abrindo-se prazo de 05 (cinco) dias úteis (de 20/05/2020 a 
26/05/2020) para a interposição de recursos, conforme disposto no artigo 82 do RILC e 
Item 22 do Edital em epígrafe. Licitantes classificadas para a próxima etapa da licitação:

 

Empresa Licitante Nota Final

AV Comunicação e Marketing Ltda 103,04

DeBrito Propaganda Ltda 100,83

Ampla Serviços de Propaganda e Publicidade Ltda 93,41

Cafeína Comunicação e Marketing Eireli 74,67
EDSON MIRANDA BEZERRA

Presidente da Comissão

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

 
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 842/2020 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. Partes: CEB Distribuição S/A e 
a KV Lux Média e Alta Tensão de Materiais Elétricos - EIRELI. Processo SEI nº 00310-
00005125/2019-78, regido pelo Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios 
da CEB Distribuição S.A. – RILC. Data de Assinatura: 18/05/2020. Objeto: Aquisição de 
lâmpadas de LED pelo registro de preços. Vigência: 04 (quatro) meses. Valor: R$ 59.124,70. 
Assinaturas: pela CEB Distribuição: Edison Antonio Costa Britto Garcia e Graziela Maria 
Fernandes das Neves; e pela Contratada: Rodrigo Marcatti Britto.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO 
BRASIL

ASSESSORIA DE CADASTRO E LICITAÇÕES
 

AVISOS DE DECLARAÇÃO DE VENCEDOR
Comunicamos aos interessados no Procedimento Licitatório Eletrônico nº 007/2019 – 
ASCAL/PRES, que após finalizado o exame e verificada a aceitabilidade da proposta de 
preços e documentação, na forma do Instrumento Convocatório, fica declarada vencedora 
do Lote 02 a empresa WM PAISAGISMO URBANISMO E COMÉRCIO EIRELI ME – 
ME – CNPJ 20.830.895/0001-07, com o valor total de R$ 436.500,00 - processo nº 
00112.00024328/2019-08. Fica aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis. Contatos: 
(061) 3403-2321 ou (061) 3403- 2322 e email ascal@novacap.df.gov.brl

Brasília/DF, 19 de maio de 2020
DELCIMAR PIRES MARTINS

Chefe da ASCAL/PRES

AVISOS DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 002/2020 – ASCAL/PRES - do tipo menor preço – por lote, 
objetivando a contratação pelo Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO 
DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL, de empresas para

Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura Urbana (geométrico/terraplenagem, 
drenagem, pavimentação, sinalização, calçadas e meio fio) e OAE (travessias), na Região 
Administrativa do Sol Nascente – RA XXXII, pela SODF, no Distrito Federal, 
devidamente especificado no Termo de Referência e no Edital e seus anexos - Valor 
estimado R$ 2.105.221,36 – processo nº 00110-00000632/2020-41. Data e horário da 
licitação: 22 de junho de 2020 – às 09: 00h. A NOVACAP realizará o certame na Sala de 
Licitações da ASCAL/PRES, sito no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco “A1” - 1º 
andar – Conjunto Sede da Companhia, em Brasília – DF. O Edital e seus anexos poderão 
ser retirados exclusivamente no site www.novacap.df.gov.br. Contatos: (061) 3403-2321 
ou (061) 3403-2322 e email ascal@novacap.df.gov.br

Comunicamos aos interessados no Procedimento Licitatório Eletrônico nº 009/2019 – 
ASCAL/PRES, que após finalizado o exame e verificada a aceitabilidade da proposta de 
preços e documentação, na forma do Instrumento Convocatório, fica declarada vencedora 
do Lote 03 a empresa CONSTRUTORA PREMIUM E SERVIÇOS GERAIS EIRELI – 
ME – (C M L BRAGA CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS) - CNPJ 18.695.016/0001-21, 
com o valor total de R$ 3.679.003,64 - processo nº 00112.00033628/2018-99. Fica aberto 
o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis. Contatos: (061) 3403-2321 ou (061) 3403- 2322 
e email ascal@novacap.df.gov.br.

Brasília/DF, 19 de maio de 2020
DELCIMAR PIRES MARTINS

Chefe da ASCAL/PRES

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
 

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA Nº 02/2019
A Comissão Especial de Licitação-CEL, instituída pela Portaria-SECOM/DF, nº. 29, de 5 de 
junho de 2019, no uso de suas atribuições, torna público aos interessados que as licitantes 09-
Digital Consultoria e Publicidade Ltda e 13-Monumenta Comunicação e Estratégias Sociais 
Ltda interpuseram recursos administrativos tempestivos. Fica assim aberto o prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados a partir da presente publicação para as licitantes, caso queiram, 
apresentarem impugnações diante dos recursos interpostos nos termos do item 19.3 do edital 
e § 3º do art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. A integra dos Recursos acima referenciados 
encontram-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico: 
http://www.comunicacao.df.gov.br/concorrencia-02-2019/, podendo ainda, ser solicitada 
cópia por meio do e-mail secom.ccdigital@buriti.df.gov.br. A(s) eventual(is) 
impugnação(ões) aos recursos interpostos deverá(ão) ser protocolada(s) no endereço 
constante do item 5.1 do edital, ou seja, no Setor de Protocolo da Secretaria de Estado de 
Comunicação do Distrito Federal, situado na Praça do Buriti, Anexo do Palácio do Buriti, 16º 
andar, sala 1610-Brasília/DF - CEP: 70.075.900, Telefone: 0xx(61) 3961.4509, nos dias 
úteis, de 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h. Continuam franqueadas vistas ao processo, 
devendo o interessado solicitar acesso ao processo no Sistema Eletrônico de Informações-
SEI por meio do e-mail secom.ccdigital@buriti.df.gov.br. Processo SEI n.º: 04000-
00000184/2019-12.

Brasília/DF, 19 de maio de 2020
FABIO PAIXÃO DE AZEVEDO

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE 
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

SECRETARIA EXECUTIVA
 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00238
PROCESSO: 00150-0000001843/2020-52. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE 
CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 
03.658.028/0001-09 e a Empresa ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO 
E DISTRIBUICÃO, CNPJ nº 00.474.973/0001-62. Do Objeto: Despesa com empresa 
jurídica de direito constituído para Arrecadação de Direitos Autorais s/ execução pública/ 
utilização de composições musicais, durante os "BLOCOS DE CARNAVAL 2020", dos 
projetos selecionados através do edital de seleção do FAC nº 08/2019. Prazo: 10 dias. Valor: 
R$ 328.818,42 (Trezentos e vinte e oito mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e dois 
centavos). Da Classificação Orçamentária: UO 16101; Gestão: 00001. Programa de Trabalho 
nº 13392621928150001; Fonte 100000000, Natureza de Despesa 339039; Modalidade: 
Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 18 de maio de 2020.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO: 0150-00001543/2019-30. TERMO DE FOMENTO Nº 02/2019. 
INTERESSADO: ACESSO - Associação Cultural de Estudos Sociais e Sustentabilidade 
Organizada - CNPJ 12.772.072/0001-36. Solicitamos manifestação ao Ofício 22/2020 - 
SECEC/SUAG/DGPC/GPC do responsável, a Srª. VERÔNICA DIANO BRAGA para 
que entre em contato com a Gerência de Prestação de Contas/DGPC/SUAG, da Secretaria 
de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, por meio do E-mail: 
gpc.suag@cultura.df.gov.br, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data desta publicação, 
para tratar de assuntos relacionados à prestação de contas do Termo de Fomento nº 
02/2019, que tinha como objetivo "48° Aniversário de Ceilândia". Publique-se.

Brasília/DF, 18 de maio de 2020
TIAGO RODRIGO GONÇALVES
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4.1.2 Aprovar depois de examinados e discutidos, o relatório anual e as contas da
administração, bem como as demonstrações financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, os quais foram publicados em 24 de março de
2020 no Diário do Comércio, na página 17, e no "Diário Oficial do Estado de Minas Gerais",
nas páginas 29 e 30. 4.1.3 Consignar, em cumprimento ao disposto pelo artigo 132, inciso
II da Lei nº 6404/76, que em razão do prejuízo apurado no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, fica prejudicada a deliberação a respeito da destinação dos
resultados e da distribuição de dividendos. 4.2. Em Assembleia Extraordinária: 4.2.1
Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia em forma de sumário nos
termos do art. 130 e seus §§, da Lei nº 6.404/76. 4.2.2 Fixar o montante global da
remuneração anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2020 no
montante proposto pelas acionistas presentes, que rubricado e autenticado pela mesa, fica
arquivado na Companhia como doc. 1. 4.2.3 Aprovar o aumento do capital social da
Companhia no valor de R$ 3.915.000,00 (três milhões, novecentos e quinze mil reais),
passando o capital social da Companhia de R$ 1.788.927,00 (um milhão, setecentos e
oitenta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais) para R$ 5.703.927,00 (cinco milhões,
setecentos e três mil, novecentos e vinte e sete reais), sendo este aumento realizado
mediante a emissão 3.915.000 (três milhões, novecentas e quinze mil) novas ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 (um
real) por ação. 4.2.4 Todas as 3.915.000 (três milhões, novecentas e quinze mil) ações
ordinárias, nominativas, e sem valor nominal, ora emitidas, serão integralmente subscritas
pela acionista Energisa S.A., conforme boletim de subscrição constante do Anexo I a esta
ata, e serão integralizadas mediante a capitalização do saldo de Adiantamentos para
Futuro Aumento de Capital - AFAC da Energisa S.A. registrados na Companhia até 31 de
dezembro de 2019, no valor total de R$ 3.915.000,00 (três milhões, novecentos e quinze
mil reais). 4.2.5 Consignar que a acionista Energisa Soluções S.A., ao final subscrita,
manifestou expressamente e em caráter irrevogável a renúncia ao seu direito de
preferência para a subscrição das novas ações de emissão da Companhia. 4.2.6 Em função
das deliberações acima, alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a
vigorar com a seguinte redação: "Art. 5º. O capital social da Companhia, inteiramente
subscrito e integralizado, é de R$ 5.703.927,00 (cinco milhões, setecentos e três mil,
novecentos e vinte e sete reais), dividido em 5.703.927 (cinco milhões, setecentos e três
mil, novecentas e vinte e sete) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal."
4.2.7 Aprovar a criação do cargo de Diretor de Geração e a consequente reforma do artigo
13 e 16 do Estatuto Social que passarão a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 13 - A
Diretoria será composta de um Diretor Presidente, um Diretor Administrativo, um Diretor
de Geração e um Diretor sem designação específica, todos residentes no País, acionistas ou
não, eleitos e destituíveis pela Assembléia Geral, com mandato por 3 (três) anos, podendo
ser reeleitos. Findos, normalmente, os mandatos, permanecerão em seus cargos até a
investidura dos novos Diretores eleitos." "Artigo 16 - Ao Diretor de Geração competirá a
gestão das atividades de geração de energia da Companhia, a elaboração de estudos
técnicos e de viabilidade econômico-financeira de projetos de geração de energia,
envolvendo aspectos de engenharia, ambientais e de construção. Compete, ainda, o
acompanhamento e a coordenação dos trabalhos de construção dos projetos de geração,
a coordenação da operação e manutenção de usinas e a gestão dos contratos de
prestadores de serviço, além da atuação junto aos órgãos reguladores do setor elétrico e
ambiental para o licenciamento, implantação e operação dos projetos. Ao Diretor sem
designação específica competirá a elaboração de estudos e análises econômico-financeiras
de projetos de investimento." 4.2.8 Eleger para os cargos de membros da Diretoria da
Companhia, todos com mandato até 30 de abril de 2023, os Srs. (i) Geraldo César Mota,
brasileiro, casado, M-758.625, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº
298.253.936-53, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com
escritório na Av. Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.290-240
como Diretor Presidente; (ii) Maurício Perez Botelho, brasileiro, casado, engenheiro,
portador da carteira de identidade nº 04.066.824-6, expedida pelo IFP, e do CPF
738.738.107-00, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, com escritório na Av.
Pasteur, nº 110, 6º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.290-240, como Diretor Administrativo;
(iii) Alexandre Nogueira Ferreira, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de
identidade nº 6929633, expedida pelo SSP - MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.042.606-
23, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av.
Pasteur, nº 110, 6º andar, Botafogo, CEP 22.290-240, como Diretor; e (iv) Gabriel Mussi
Moraes, brasileiro, solteiro, engenheiro elétrico, portador da carteira de identidade nº
133295477, expedida pelo IFP - RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 104.684.287-04, residente
e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Av. Pasteur, nº 110,
6º andar, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, no cargo de Diretor de Geração. 4.2.9 Os Diretores
eleitos, que tomaram posse neste ato, declaram que (i) não estão impedidos por lei
especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé
pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos, conforme previsto no § 1º do art. 147 da Lei das S.A.; (ii) não
estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão
de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de
companhia aberta, conforme estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei das S.A.; (iii) atendem
ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei das S.A.; (iv)
não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na
forma do inciso I do § 3º do art. 147 da Lei das S.A.; (v) não têm nem representa interesse
conflitante com o da Companhia, na forma do inciso II do § 3º do art. 147 da Lei das S.A.;
e (vi) não são pessoas expostas politicamente, conforme definição prevista na
regulamentação aplicável; consoante Docs. 2 que, numerados e autenticados pela mesa,
ficam arquivados na Companhia. 4.2.10 Aprovar, em decorrência da deliberação acima, a
consolidação do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a redação
constante do Anexo II a esta ata, autenticado pela Mesa. 4.2.11 Aprovar a alteração dos
jornais nos quais a Companhia realiza as publicações ordenadas pela Lei das S/A, passando
as publicações legais a ocorrerem nos seguintes jornais (i) Diário Oficial da União; e (ii)
Diário do Comércio de Minas Gerais. 5. Aprovação e Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foi a presente ata lavrada, e depois lida, aprovada e assinada por todos os
presentes. as) Maurício Perez Botelho - Presidente; as) Jaqueline Mota F. Oliveira -
Secretária; Acionistas: as) Energisa S.A. - Acionista representada pelo Mauricio Perez
Botelho; as) Energisa Soluções S.A. - Acionista representada pelos Administradores
Maurício Perez Botelho e Geraldo Cesar Mota. Confere com o original que se acha lavrado
no livro de Atas das Assembleias Gerais da Energisa Geração - Usina Maurício S.A .
Cataguases, 30 de abril de 2020. Jaqueline Mota F. Oliveira - Secretária. Certifico que o ato,
assinado digitalmente, da empresa ENERGISA GERAÇÃO - USINA MAURÍCIO S/A, de NIRE
3130009598-3 e protocolado sob o número 20/268.434-2 em 13/05/2020, encontra-se
registrado na JUCEMG sob o número 7836001, em 14/05/2020. Certifica o registro, a
Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim.

MAURÍCIO PEREZ BOTELHO
Presidente

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

AV I S O
CONCORRÊNCIA Nº 2/2019-CEL-SECOM/DF

A Comissão Especial de Licitação-CEL, instituída pela Portaria-SECOM/DF, nº. 29,
de 5 de junho de 2019, no uso de suas atribuições, torna público aos interessados que as
licitantes 09-Digital Consultoria e Publicidade Ltda e 13-Monumenta Comunicação e
Estratégias Sociais Ltda interpuseram recursos administrativos tempestivos.

Fica assim aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da presente
publicação para as licitantes, caso queiram, apresentarem impugnações diante dos recursos
interpostos nos termos do item 19.3 do edital e § 3º do art. 109 da Lei Federal nº
8.666/93.

A integra dos Recursos acima referenciados encontram-se à disposição dos
interessados no endereço eletrônico: http://www.comunicacao.df.gov.br/concorrencia-02-
2019/, podendo ainda, ser solicitada cópia por meio do e-mail
secom.ccdigital@buriti.df.gov.br.

A(s) eventual(is) impugnação(ões) aos recursos interpostos deverá(ão) ser
protocolada(s) no endereço constante do item 5.1 do edital, ou seja, no Setor de Protocolo
da Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal, situado na Praça do Buriti,
Anexo do Palácio do Buriti, 16º andar, sala 1610-Brasília/DF - CEP: 70.075.900, Telefone:
0xx(61) 3961.4509, nos dias úteis, de 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 18:00h.

Continuam franqueadas vistas ao processo, devendo o interessado solicitar
acesso ao processo no Sistema Eletrônico de Informações-SEI por meio do e-mail
secom.ccdigital@buriti.df.gov.br. Processo SEI n.º: 04000-00000184/2019-12.

Brasília-DF, 19 de maio de 2020
FABIO PAIXÃO DE AZEVEDO

Presidente da CEL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
RESULTADO DE JULGAMENTO

LICITAÇÃO FECHADA Nº 2/2019

PROCESSO nº 092.006128/2018,
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, torna
público, o resultado do Julgamento Final das Propostas, na forma do item 15 do edital, em
ordem decrescente de pontuação, abrindo-se prazo de 05 (cinco) dias úteis (de 20/05/2020
a 26/05/2020) para a interposição de recursos, conforme disposto no artigo 82 do RILC e
Item 22 do Edital em epígrafe. Licitantes classificadas para a próxima etapa da licitação:
Empresa Licitante - Nota Final: AV. Comunicação e Marketing Ltda - 103,04; DeBrito
Propaganda Ltda - 100,83; Ampla Serviços de Propaganda e Publicidade Ltda - 93,41 e
Cafeína Comunicação e Marketing Eireli - 74,67

EDSON MIRANDA BEZERRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020

PROCESSO Nº SEI - 00053-00022845/2020-47/CBMDF. TIPO: Menor preço.
Aquisição de materiais de consumo para a realização de exames de endoscopia

e colonoscopia no complexo da Policlínica Médica do CBMDF, conforme Edital e anexos. O
DICOA informa a ADJUDICAÇÃO pelo Pregoeiro, do objeto da licitação do item 02 à
empresa CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI, CNPJ: 01.402.400/0001-96, com o valor total de
R$ 61.939,96, e do item 04 à empresa ADUNA Comércio, Importação e Exportação de
Produtos Hospitalares Eireli, CNPJ: 10.814.203/0001-75, com o valor total de R$ 1.500,00 e
a HOMOLOGAÇÃO do certame com fulcro no Inciso VI do art. 13 e art. 45 do Dec.
10.024/19, Inf.: (61) 3901-3481.

Brasília-DF, 18 de maio de 2020
Hélio Pereira Lima - Ten-Cel. QOBM/Combatente

Diretor
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020 - UASG 926142

Nº Processo: 5500073472201982. Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) para Motociclistas, bota de cano alto, para uso dos agentes de trânsito do
Departamento de Trânsito do Distrito Federal no desempenho de suas atividades na
DIRPOL, de acordo com as especificações, quantidades e demais condições exigências
estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos, constantes do ANEXO A do Ed i t a l . .
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 20/05/2020 das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00.
Endereço: Sam Lote a Bloco b Sala 106 - Ed. Sede, Asa Norte - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/926142-5-00012-2020. Entrega das Propostas:
a partir de 20/05/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
02/06/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

FELIPE DANIEL NONATO DA SILVA ARAUJO
Pregoeiro

(SIASGnet - 18/05/2020) 926142-37574-2020NE000107
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020

Processo nº 00052-00003404/2020-74.
Aquisição de 112 (cento e doze) veículos automotores, tipo sedan médio,

descaracterizados, com motorização com potência de, no mínimo 140 CV, gasolina e etanol
(flex) para a Polícia Civil do Distrito Federal, conforme especificações e condições
estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. TIPO: Menor Preço.
Valor estimado da licitação: R$ 10.303.086,08 (dez milhões, trezentos e três mil, oitenta e
seis reais e oito centavos). Natureza de Despesa: 4.4.90.52. Fonte 132 e 390. Programa de
Trabalho 06.181.6217.1569.0002 - Desenvolvimento dos Programas Nacionais de Segurança
Pública do Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 24105 - Polícia Civil do Distrito Federal
(CONVÊNIOS Nºs 891220/2019 e 891866/2019). UASG 926015. Prazo de entrega: 120 dias
corridos. Data limite do recebimento das propostas: 05 de junho de 2020, às 14 horas. O
Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido no site www.comprasnet.gov.br ou
www.pcdf.df.gov.br ou ainda na Comissão Permanente de Licitação, localizada no SPO,
Conjunto A, Lote 23, Edifício da Direção Geral, 3º Andar, Complexo da PCDF, Br a s í l i a - D F,
nos dias úteis, das 12h às 18h30min, através de mídia, a qual deverá ser fornecida pelo
interessado. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Brasília, 18 de maio de 2020.
CRISTINA JANE LETIERI

Pregoeira
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