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Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO SDP Nº 02/2015.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, consi-
derando o escopo do Contrato de Empréstimo nº 1957-OC/BR e da Lei nº 8.666/93, ho-
mologa o resultado da Solicitação de Propostas nº 002/2015, processo nº 090.001668/2015,
que tem por objeto a Contratação de Serviços para Elaboração de Diretrizes para o Plano de
Mobilidade de Pedestres do Distrito Federal do Programa de Transporte Urbano do Distrito
Federal - PTU/DF ao Consórcio vencedor IDOM - IDOM, formado pelas empresas: IDOM
Ingeniería y Consultoría S.A.U., A 48/283964-3 (Espanha) e IDOM Consultora Ltda., CNPJ
n.º 03.062.164/0001-31, com o valor global de R$ 590.138,72 (quinhentos e noventa mil
cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos).

FÁBIO NEY DAMASCENO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO SDP Nº 03/2015.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, consi-
derando o escopo do Contrato de Empréstimo nº 1957-OC/BR e da Lei nº 8.666/93 ho-
mologa o resultado da Solicitação de Propostas nº 003/2015, processo nº 090.001667/2015,
que tem por objeto a Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Estudos
Técnicos visando a Avaliação, Readequação e Projeção das Ciclovias implantadas no Distrito
Federal ao Consórcio vencedor EBEI/ TRACTEBEL/LEME formado pelas empresas: EBEI
- Empresa Brasileira de Engenharia de Infraestrutura Ltda., inscrita no CNPJ nº
10.500.017/0001-61, TRACTEBEL Engineering, inscrita na Junta Comercial da Bélgica sob
o nº 0412 639 681 e LEME Engenharia Ltda., inscrita no CNPJ nº 33.633.561/0001-87, com
o valor global de R$ 882.937,00 (oitocentos e oitenta e dois mil novecentos e trinta e sete
reais)

FÁBIO NEY DAMASCENO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO SDP Nº 04/2015.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL consi-
derando o escopo do Contrato de Empréstimo nº 1957-OC/BR e da Lei nº 8.666/93, ho-
mologa o resultado da Solicitação de Propostas nº 004/2015, processo nº 090.002090/2015,
que tem por objeto a Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração e Execução de
Ações de Capacitação em Gestão de Transportes Públicos a profissionais servidores da
Secretaria de Estado de Mobilidade - SEMOB e das Co-executoras do Programa de Trans-
porte Urbano do Distrito Federal - PTU/DF ao Consórcio vencedor COMAP/ENGE-
MIND/MILLENIA/IMEP, formado pelas empresas: COMAP Consultoria, Marketing, Pla-
nejamento e Representações Ltda., CNPJ nº 65.010.415/0001-91, ENGEMIND Brasil Con-
sultoria e Representação Ltda., CNPJ nº 14.392.553/0001-41, MILLENIA Engenharia e
Consultoria Ltda., CNPJ nº 01.448.998/0001-54 e IMEP - Instituto e Mobilidade e Educação
Plano Ltda., CNPJ nº 02.718.891/0001-41, com o valor global de R$ 563.512,80 (Quinhentos
e sessenta e três mil quinhentos e doze reais e oitenta centavos).

FÁBIO NEY DAMASCENO

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017

O METRÔ-DF, através do Presidente da Comissão Especial de Licitação, torna pública a
realização da licitação para contratação de empresa para prestação de serviços visando a
Análise Estrutural e Investigações Geológicas e Geotécnicas para a Expansão da Linha 1 do
METRÔ-DF - Trecho Samambaia, conforme processo nº 097.000.285/2017. A presente
contratação terá vigência de 06 meses ao custo máximo estimado de R$ 497.822,62 a serem
desembolsados conforme cronograma físico financeiro nos termos do edital. PT
26.456.6216.3007.0003, ND 44.90.51, Fonte 232. Data e horário para recebimento dos
invólucros e abertura da documentação de habilitação: até às 10:00 do dia 06 de junho de
2017. Demais informações conforme Edital, que poderá ser retirado no endereço eletrônico
w w w. m e t r o . d f . g o v. b r.

DIEGO MONDINI DE SOUZA
Presidente da Comissão

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2017 - UASG 925046

O Pregoeiro comunica o resultado de julgamento do Pregão em epígrafe, cujo objeto refere-
se a contratação de empresa para fornecimento de materiais de bancada para guarnição e
equipagem do Laboratório de Inovação Metroviária do Metrô-DF, restando os lotes ad-
judicados às empresas: lote 5, 24.830.144/0001-33 - SUELY MUTTI FERRAMENTAS E
FERRAGENS ME ao valor global equalizado de R$ 1.631,70; e lotes 7 e 8,
22.860.881/0001-53 - ELIANA GALDINO SOARES COMPONENTES - ME aos valores
globais equalizados de R$ 23.210,10 e R$ 49.681,38,00, respectivamente. Os demais lotes, 1
a 4, 6 e 9 restaram fracassados por valor excessivo das propostas. O respectivo resultado
encontra-se disponível nos endereços eletrônicos www.metro.df.gov.br e w w w. c o m p r a s g o -
vernamentais.com.br. Processo nº 097.000.040/2017.

DIEGO MONDINI DE SOUZA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2013
PROCESSO: 113.006.849/2012 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO-
DAGEM DO DISTRITO FEDERAL e BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA. - OBJETO:
Renova o contrato para o próximo período devendo encerrar-se em 22/03/2018; O valor
estimado para o próximo período de vigência é R$ 120.653,84 (cento e vinte mil e seiscentos
e cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos). - DATA DA ASSINATURA: 21/03/2017
ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º HENRIQUE LUDUVICE; Pela Contratada: ANA
CRISTINA LAZZARO.

COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE

RESULTADO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017

Tornamos público que foi indeferido pelo Sr. Diretor Geral do DER/DF, o recurso interposto
pela empresa SOLUM ENGENHARIA LTDA EIRELI, no dia 12.05.2017, contra a sua
inabilitação, divulgada por esta Comissão, no Site do DER-DF, afixado no quadro de avisos
do DER-DF e publicado no Diário Oficial nº 92 de 16.05.2017, página 27, referente à
Tomada de Preços supracitada. Fica desde já marcada a abertura das propostas de preços,
para o dia 24.05.2017 às 10:00 horas, na sala de licitações no Edifício Sede DER/DF, caso
não seja interposto recurso.

Em 17 de maio de 2017
ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO

Presidente

AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2017

PROCESSO: 113.010.683/2016
O Pregoeiro torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº
022/2017, do Tipo Menor Preço, para contratação de empresa especializada para a prestação
de serviços de sistema de gerenciamento de atendimento, incluindo instalação, configuração,
testes de funcionamento, treinamento de usuários, manutenção preventiva e corretiva on-site
ou remota, com substituição de peças por peças originais e fornecimento de suprimentos,
inclusive papel para dispensadora de senhas, tudo conforme especificado no anexo I do
edital. EMPRESA: VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA., lote único: Serviço de
gerenciamento de atendimento, demais especificações conforme edital. Valor total: R$
57.880,00 (cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta reais). Maiores informações podem ser
encontradas no sistema eletrônico, no site www.licitacões-e.com.br, sob o número de pes-
quisa 668824.

Em 17 de maio de 2017
CAIO GUIMARÃES OLIVEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE REABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP)Nº 33/2014.

(UASG 450432)
O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica aos in-
teressados a reabertura do Pregão em epígrafe, que trata do Registro de Preços para eventual
contratação de empresa(s) especializada(s) em serviços continuados de manutenção, limpeza,
higiene e conservação das Instituições Educacionais e unidades orgânicas da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), conforme condições e especificações
contidas no Edital e seus anexos, anteriormente suspensa por força da Decisão nº
4.839/2016-TCDF e posteriormente autorizado o seu prosseguimento pela Decisão nº
927/2016-TCDF, ficando a data e horário marcada para abertura do certame às 10h30min do
dia 02 de junho de 2017. O Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico
www.comprasnet.gov.br, Informações referentes ao cadastro para participação e demais pro-
cedimentos serão obtidas através do endereço www.comprasnet.gov.br. Brasília - DF.

Em 18 de maio de 2017
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA VENDA DE IMÓVEIS
AVISO DE EDITAL Nº 04/2017-IMÓVEIS

A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -TERRACAP, Empresa Pública vinculada
à Secretaria de Economia e Desenvolvimento Sustentável, leva ao conhecimento dos in-
teressados que promoverá licitação pública em 22 de junho de 2017 para Venda de Imóveis
destinados a Comércio em Geral, Residência, Habitação Coletiva, Templo, Oficina, Indústria
em Geral, Prestação de Serviços e outros Imóveis situados em Brasília e demais cidades do
Distrito Federal, obedecidas as condições do Edital nº 04/2017-Imóveis, conforme processo
nº 111.0000455/2017, cujos exemplares e formulários de propostas de compra poderão ser
obtidos nas Agências do BRB - Banco de Brasília S/A e na Sede da TERRACAP, localizada
no SAM - Bloco "F" (próximo ao Palácio do Buriti), e na página eletrônica da TERRACAP
( w w w. t e r r a c a p . d f . g o v. b r / s i s t e m a s I n t e r n e t / G R C / u c / i m p r i m i r F o r m P a r t icipacao/). O depósito da
caução deverá ser efetuado até o dia 21 de junho de 2017 nas Agências do BRB - Banco de
Brasília S/A, para a conta caução da TERRACAP - CNPJ n.º 00.359.877/0001-73 - Banco
070 - Agência 121 - Conta nº 900.102-0 - tão somente por meio de depósito identificado,
transferência eletrônica - TED - ou pagamento do boleto expedido no sítio da Terracap, após
cadastramento da proposta on line, vedados depósitos não identificados, em cheques, ou
realizados em caixas eletrônicos. As propostas de compra deverão ser entregues, pessoal-
mente, entre 9 h e 10 h do dia 22 de junho de 2017 no Auditório do Edifício Sede da
Companhia, localizado no Bloco "F", Setor de Área Municipais - SAM, ou de maneira on-
line, por meio do endereço eletrônico www.terracap.df.gov/edital-de-licitacao-online, sendo
que e sua conferência e leitura dar-se-á após o encerramento da primeira etapa dos trabalhos
(recebimento das propostas). Em caso de eventuais dúvidas, informações complementares
poderão ser obtidas pelos telefones: (061) 3342.2013, 3342.2525, ou pessoalmente na Sede
da TERRACAP no horário das 7 h às 19 h.

Em 19 de maio de 2017
RODRIGO DE AZEVEDO E SILVA

Presidente


