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Diário Oficial do Distrito Federal - Suplemento

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E HABITAÇÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO Nº 11/2012

Processo:0146-000603/2011; Partes: O Distrito Federal, CNPJ nº 00.394.601/0001-26, por meio da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, representada por RICARDO
AUGUSTO DE NORONHA, na qualidade de Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos da Secretaria
de Estado Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, com competência prevista no art. 1º do
Decreto n.º 35.224, de 13 de março de 2014, que dá nova redação ao art. 29, aos incisos III, V e ao parágrafo
2º, do Decreto nº 29.590, de 09 de outubro de 2008, bem como considerando o disposto no art. 2, inciso XI, do
Decreto nº 37.516, de 26 de julho de 2016, e LUCIA BITTAR E FILHOS HOTELARIA LTDA., CNPJ nº
08.322.213/0001-41 e LUCIA BITTAR E FILHOS ENGENHARIA LTDA., ambas estabelecidas nesta
Capital, resolvem ADITAR o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso nº 011/2012, celebrado em 16 de
maio de 2012, publicado no DODF nº 100, de 23/05/2012, página 49. DO OBJETO: O aditamento objetiva
transferir a Concessão de Direito Real de Uso das Áreas contíguas ao imóvel localizado no Lote "B", destinado
a creche, da QI-05 , do SHI/SUL - Brasília/DF a ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRACAO DE
IMOVEIS LTDA, CNPJ: 03.019.181/0001-96, neste ato representada por MARCOS NABUT, brasileiro,
casado em regime de separação de bens, comerciante, portador do RG nº 428.927 expedida pela SSP/DF e
inscrito no CPF/MF sob o nº 185.624.771-68, na qualidade de Administrador, que subscreverá o presente ato.
DO VALOR: A Concessionária pagará, anualmente, até o dia 31 de janeiro de cada ano, a título de preço
público, o valor de R$ 72,36 (Setenta e Dois Reais e Trinta e Seis Centavos), referente às áreas de Solo,
correspondente a 0,0020% (vinte centésimos por cento) do valor da área situada fora dos limites do lote (artigos
25 a 28 do Decreto nº 29.590/2008), conforme avaliação memória de Cálculo (Documento SEI nº 21797222).
O pagamento do preço público poderá ser efetuado em até 3 (três) vezes, corrigido conforme disposto na Lei
Complementar nº 435/2001, desde que a parcela não seja inferior a R$ 68,00 (sessenta e oito reais). No caso de
atraso no pagamento do preço público descrito no item 2.1, o valor do débito, corrigido monetariamente, será
acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de juros moratórios legalmente previstos. O preço estipulado será,
anualmente, reajustado por índice adotado em lei ou, na falta de previsão específica, pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC. A Concessionária obriga-se a informar aos adquirentes das unidades autônomas
acerca da responsabilidade pelo pagamento do preço público disposto nos itens anteriores. DA RESCISÃO: O
contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante decisão fundamentada em parecer técnico de órgão
competente ou em legislação específica, observado o interesse público, sem que seja necessário qualquer tipo
de ressarcimento ao concessionário. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e
condições do Termo Aditivo e do Contrato em referência. DATA DE ASSINATURA: 01 de outubro de 2019.
SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: RICARDO AUGUSTO DE NORONHA, na qualidade de
Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos da Secretaria de Estado Desenvolvimento Urbano e
Habitação do Distrito Federal e pela Concessionária: MARCOS NABUT, na qualidade de Administrador.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
AVISOS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

A FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA torna público aos interessados a prorrogação de prazo
para apresentação das propostas para exploração comercial de exposição de brinquedos infantis (cama elástica,
pula-pula, tobogã, piscina de bolinhas e futebol de sabão), destinados ao evento de comemoração ao Dia das
Crianças, no dia 12 de outubro de 2019. O recebimento das propostas será até o dia 11 de outubro de 2019, às
16h, no protocolo da FJZB, localizado na Avenida das Nações, Via L4 Sul, Brasília - DF, o objeto está sendo
tratado no processo nº 00196-00001269/2019-91, e os interessados deverão retirar o Edital na Assessoria de
Planejamento e Parcerias da FJZB ou no endereço eletrônico: www.zoo.df.gov. b r.

A FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA torna público aos interessados a prorrogação de prazo
para apresentação das propostas para autorização de uso de área pública voltado à oferta de alimentação
diversificada por meio da prestação de serviços ambulantes com ponto fixo, com quaisquer interessados e em
atendimento ao interesse público, visando atender às necessidades da Fundação Jardim Zoológico de Brasília -
FJZB, no evento de comemoração ao Dia das Crianças, no dia 12 de outubro de 2019. O recebimento das

propostas será até o dia 10 de outubro de 2019, às 18h, no protocolo da FJZB, localizado na Avenida das
Nações, Via L4 Sul, Brasília - DF, o objeto está sendo tratado no processo nº 00196-00001283/2019-94, e os
interessados deverão retirar o Edital na Assessoria de Planejamento e Parcerias da FJZB ou no endereço
eletrônico: www.zoo.df.gov.br.

ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES
Diretora-Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 3/2019

(UASG 926210)
Objeto: Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de computadores portáteis (notebook) , incluindo
em cada equipamento o sistema operacional Windows 10 Pro 64 Bits na modalidade OEM, NOVOS e EM
PRIMEIRO USO, abrangendo garantia de funcionamento on-site pelo período de 36 (trinta e seis) meses, a fim
de atender as demandas da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Social - SEADS - SEDES/DF,, conforme
especificações e condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, no valor global estimado R$ 591.837,60
(quinhentos e noventa e um mil oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), prazo de vigência contratual
12 (doze) meses, com data e horário marcado para abertura do certame às 11 horas do dia 23 de outubro de 2019,
objeto do procedimento administrativo nº 00431-00002991/2018-87 . O Edital poderá ser retirado
exclusivamente no endereço eletrônico https://www.comprasgovernamentais.gov.br, Informações referentes ao
cadastro para participação e demais procedimentos serão obtidas através do endereço
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. Brasília/DF.

Brasília/DF, 9 de outubro de 2019
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

Pregoeiro

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 7/2019

(UASG 926210)
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de
equipamento de solução de telefonia VOIP conforme normas técnicas definidas pela ANATEL, abrangendo
garantia de funcionamento on-site pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições e especificações
constantes neste Termo de Referência e seus anexos, afim de atender as demandas da SEDES/DF. O sistema
deverá ser composto de: Central Privada de Comutação Telefônica (CPCT) do Tipo PABX Digital e IP
(transmissão de voz sobre dados via rede), controlado por programa armazenado (CPA-T), equipada com

aparelhos telefônicos, equipamentos de alimentação elétrica, tarifação, bilhetagem, gerenciamento;
equipamentos periféricos; "software"com licenciamento na modalidade de licença perpétua, Acessórios,
Documentação Técnica, Catálogos, Testes e Treinamento, conforme especificações e condições estabelecidas
no Edital e seus Anexos, no valor global estimado de R$ 1.509.815,12 (um milhão, quinhentos e nove mil
oitocentos e quinze reais e doze centavos), prazo de vigência contratual 12 (doze) meses, com data e horário
marcado para abertura do certame às 11 horas do dia 22 de outubro de 2019, objeto do procedimento
administrativo nº 00431-00003305/2018-95. O Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço
eletrônico https://www.comprasgovernamentais.gov.br, Informações referentes ao cadastro para participação e
demais procedimentos serão obtidas através do endereço https://www.compr a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r.

Brasília/DF, 9 de outubro de 2019
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 4/2019

(UASG 926210)
O Pregoeiro da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, comunica aos interessados que após
abertura do Pregão Eletrônico SRP nº 04/2019, Processo: 00431-00007557/2019-74, que trata do Registro de
preços para eventual aquisição de bens de consumo, itens de higiene e vestuário, para compor 8.650 Kits
Natalidade, em atendimento ao Benefício Eventual - Auxílio Natalidade, na modalidade bens de consumo,
instituído pela Lei nº 5.165 publicada em 5 de setembro de 2013 conforme especificações e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos, sagraram-se vencedoras para as empresas: lote 01 - G8 ARMARINHOS
LTDA, CNPJ/CPF: 14.232.132/0001-53, no valor global de R$ 2.636.520,00 (dois milhões, seiscentos e trinta
e seis mil e quinhentos e vinte reais) e Lote 02 - FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS
LTDA, CNPJ/CPF: 68.858.539/0001-10, no valor global de R$ 441.080,80 (quatrocentos e quarenta e um mil,
oitenta reais e oitenta centavos).O Resultado encontra-se disponível nos sites
www.comprasgovernamentais.gov.br, e www.sedes.df.gov.br.

Brasília/DF, 9 de outubro de 2019
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 4/2019

(UASG 926210)
O PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO
FEDERAL, tendo em vista a homologação dos lotes 01 e 02 do Pregão Eletrônico SRP nº 04/2019, que
trata do Registro de preços para eventual aquisição de bens de consumo, itens de higiene e vestuário, para
compor 8.650 Kits Natalidade, em atendimento ao Benefício Eventual - Auxílio Natalidade, na modalidade
bens de consumo, instituído pela Lei nº 5.165 publicada em 5 de setembro de 2013 conforme especificações
e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, objeto do Processo nº 00431-00007557/2019-74,
CONVOCA as empresas: G8 ARMARINHOS LTDA, CNPJ/CPF: 14.232.132/0001-53 e FUTURA
COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ/CPF: 68.858.539/0001-10, que tiveram
respectivamente os lote 01 e 02 do pregão em epígrafe homologados em seu favor, a comparecer a Unidade
de Licitações/SUAG-SEDES/DF, localizada no SEPN 515 Bloco A Edifício Banco do Brasil , sala 200 -
CEP 70770-501 - Asa Norte/Brasília - DF, no período de, 10, 11 e 14 de outubro de 2019 no horário de 10h
às 12h e das 14h às 17h para assinatura da Ata de Registro de Preços.

Brasília/DF, 9 de outubro de 2019
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 6/2019

(UASG 926210)
O Pregoeiro da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, comunica aos interessados que após
abertura do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2019, Processo nº 00431-00008016/2017-00, que trata do Registro de
preços para eventual contratação de serviços técnicos especializados no planejamento, organização,
desenvolvimento, implantação e execução continuada de atividades de atendimento, suporte técnico remoto e
presencial a usuários de soluções Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) conforme especificações e
condições estabelecidas no Edital e seus anexos, sagrou-se vencedora do lote único a empresa: IOS
INFORMATICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA, CNPJ/CPF: 38.056.404/0001-70, no valor global
de R$ R$ 1.010.000,00 (um milhão e dez mil reais).O Resultado encontra-se disponível nos sites
www.comprasgovernamentais.gov.br , e www.sedes.df.gov.br.

JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 6/2019

(UASG 926210)
O PREGOEIRO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO
FEDERAL, tendo em vista a homologação do lote único do Pregão Eletrônico SRP nº 06/2019, que trata do
Registro de preços para eventual contratação de serviços técnicos especializados no planejamento,
organização, desenvolvimento, implantação e execução continuada de atividades de atendimento, suporte
técnico remoto e presencial a usuários de soluções Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) conforme
especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, objeto do Processo nº 00431-
00008016/2017-00, CONVOCA a empresa IOS INFORMATICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA,
CNPJ/CPF: 38.056.404/0001-70, que teve o lote único do pregão em epígrafe homologado em seu favor, a
comparecer a Unidade de Licitações/SUAG-SEDES/DF, localizada no SEPN 515 Bloco A Edifício Banco do
Brasil , sala 200 - CEP 70770-501 - Asa Norte/Brasília - DF, no período de, 10, 11 e 14 de outubro de 2019
no horário de 10h às 12h e das 14h às 17h para assinatura da Ata de Registro de Preços.

JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019
Processo: 020-00006760/2019-74. Objeto: Contratação de serviços de interconexão entre a sede da PGDF e
seus escritórios no edifício da Codeplan, contemplando o fornecimento de itens de informática (comutador,
rack, dentre outros) e a realização de serviços correlatos (instalação de fibra óptica e seus derivados, instalação
de tomadas e pontos de redes, dentre outros), de acordo com as especificações e condições descritas no Termo
de Referência, Anexo I do edital. Tipo de Licitação: Menor preço. Valor estimado: R$ 78.256,70. Dotação
orçamentária: UG - 120901/12901 - Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal; PT -
03.126.6003.1471.0034; ND-44.90.52 e 44.90.39; Fonte: 370. O respectivo edital poderá ser retirado no
endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. Código UASG: 926121. Cadastramento das
propostas no citado site até a data e horário fixados para a abertura da licitação: às 10h00min do dia 23 de
outubro de 2019, horário de Brasília. Informações: (61) 3342-1086. Brasília, 08 de outubro de 2019.

CLEONICE NERI DOS SANTOS
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO - SRP
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019

Processo: 020-00029605/2018-45. Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de notebooks com
garantia de 60 (sessenta) meses, de acordo com as especificações e condições descritas no Termo de Referência,
Anexo I do edital. Tipo de Licitação: Menor preço. Valor estimado: R$ 1.535.578,72. O respectivo edital poderá
ser retirado no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. Código UASG: 926121.
Cadastramento das propostas no citado site até a data e horário fixados para a abertura da licitação: às
10h00min. do dia 25 de outubro de 2019, horário de Brasília. Informações: (61) 3342-1086. Brasília, 08 de
outubro de 2019.

CLEONICE NERI DOS SANTOS
Pregoeira
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Realce


