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mil, noventa reais e noventa e sete centavos), em favor da empresa Cooperativa dos Caminhoneiros COOPERCAM - LTDA, CNPJ nº 26.469.494/0001-41, referente ao Contrato nº
104/2014 - Região de Planaltina. A despesa correrá à conta dos Programas de Trabalho
12.361.6221.4976.0002 e 12.362.6221.4976.9534, Fonte 103, Natureza de Despesa 3.3.90.92,
observados os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 5.950/2017 e contemplada
na (PPA 2016-2019), Lei nº 5.602/2015. Isaias Aparecido da Silva - Subsecretário de
Administração Geral.
Processo: 0463-000497/2017. Com fulcro nos artigos 30 e 86 do Decreto nº 32.598/2010 e
suas alterações, e consoante às informações apresentadas nos autos do processo em epígrafe
nos Documentos SEI nº 3640376; 4135346; 4285319; 3640225; 4134804 e 4285076, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor total de R$ 761.685,96 (setecentos e sessenta e um mil
seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos), em favor da empresa Oliveira
Transportes e Turismo LTDA, CNPJ nº 07.525.475/0001-40, referente ao Contrato nº
24/2017 - Região do Gama. A despesa correrá à conta dos Programas de Trabalho
12.361.6221.4976.0002 e 12.362.6221.4976.9534, Fonte 103, Natureza de Despesa 3.3.90.92,
observados os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 5.950/2017 e contemplada
na (PPA 2016-2019), Lei nº 5.602/2015. Isaias Aparecido da Silva - Subsecretário de
Administração Geral.
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018
O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica aos interessados que após abertura do Pregão Eletrônico nº 03/2018, Processo nº 080.005201/2017,
que trata do Registro de Preços de Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (arroz
branco polido, amido de milho, biscoito amanteigado, biscoito cream cracker, biscoito maisena, canjica pré-cozida, composto lácteo café com leite, extrato de tomate, farinha de
mandioca, farinha láctea, leite em pó, macarrão parafuso, óleo de soja, rosquinha de coco, e
tempero completo), por meio de Registro de Preços, para o Programa de Alimentação
Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sagrou-se vencedora a empresa: PASTIFICIO SELMI S/A CNPJ: 03.647.755/0001-70 para o item 05 com o valor total de R$ R$ 1.515.630,00. O
Resultado encontra-se disponível nos sites www.comprasnet.gov.br, e www.se.df.gov.br.
Brasília/DF, 16 de março de 2018
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2016
(UASG 450432)
O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação comunica aos interessados a Reabertura da
fase de aceitação do pregão em epígrafe, em atendimento Decisão nº 19/2018- P/AT - TCDF.
A sessão pública será reaberta no dia 20/03/2018 às 13h. O acompanhamento da sessão do
referido pregão poderá ser realizado por qualquer cidadão através do site www.comprasgovernamentais.gov.br.
Brasília/DF, 16 de março de 2018
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA
Pregoeiro
COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO
O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE REGISTRO
DE PREÇOS, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a homologação dos itens do Pregão Eletrônico SRP nº 03/2018, que trata do Registro de Preços
visando a Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis (arroz branco polido, amido de
milho, biscoito amanteigado, biscoito cream cracker, biscoito maisena, canjica pré-cozida,
composto lácteo café com leite, extrato de tomate, farinha de mandioca, farinha láctea, leite
em pó, macarrão parafuso, óleo de soja, rosquinha de coco, e tempero completo), por meio
de Registro de Preços, para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAEDF), conforme especificações e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, objeto dos
Processos nº 080.005201/2017, CONVOCA a empresa PASTIFICIO SELMI S/A - CNPJ:
03.647.755/0001-70, que teve o item 05 do pregão em epígrafe homologado em seu favor, a
comparecer a Comissão Permanente de Licitação/SUAG-SEDF, localizada no SGAN Quadra.
607 Projeções "D", Sala 309 - Anexo II da SEDF. - Asa Norte/Brasília - DF, no período de
19 a 21 de março de 2018, no horário de 10h às 12h e das 14h às 17h, para assinatura da
Ata de Registro de Preços.
Brasília/DF, 16 de março de 2017
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA,
DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Nº 53, segunda-feira, 19 de março de 2018

CONVITE À APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2957/OC-BR. PROJETO BID (BR-L-1076)
PROCIDADES - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DO DISTRITO FEDERAL - ADEs
Nome do Processo de Seleção
ESTUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DAS ADEs DO DISTRITO FEDERAL PARA
ANÁLISE ESTÁTICA COMPARATIVA ESTABELECIDA EM 2008.
Referência - Componente II - Programa de Atração de Investimentos.
O Distrito Federal recebeu um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), e pretende utilizar parte destes fundos para efetuar pagamentos de despesas elegíveis
relacionadas com o PROCIDADES - Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito
Federal.
Parte dos recursos será utilizada para contratar uma empresa de consultoria para: elaboração
de Estudo sobre as Áreas de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal ADEs - DF,
tendo como base outro estudo realizado em 2008. Tal consultoria formulará uma análise
estática comparativa entre os estudos realizados em 2008 e o atual estudo a ser realizado em
2018. A previsão para essa contratação será durante um período estimado de 11 (onze)
meses.
Os serviços de consultoria ("Serviços") contemplam a elaboração e formulação da estática
comparativa, além da atualização de dados sobre as ADEs e avaliação dos aspectos de
desenvolvimento econômico dessas regiões. É fundamental para tanto que sejam considerados elementos relativos a evolução do espaço urbano se o modelo de incentivo, aplicado
ao desenvolvimento econômico nas ADEs, alcançou o propósito de ampliação da oferta
descentralizada de trabalho no Distrito Federal.
Novo instrumento de coleta de dados socioeconômico deverá ser elaborado e aplicado nas
empresas que estavam presentes em 2008 (primeiro levantamento) e que ainda atuam (2017)
na mesma atividade econômica na ADE. O estudo recomendará ações e intervenções necessárias para potencializar o desenvolvimento, a ocupação e as atividades existentes nas
ADEs, ou se for o caso a transição do antigo para o novo modelo contemplado no projeto de
lei do Zoneamento Ecológico e Econômico - ZEE-DF e no Plano Distrital de Atração de
Investimentos - PDAI.
Serão contempladas pelo Programa as Áreas de Desenvolvimento Econômico - ADEs:
Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião, Núcleo Bandeirante, Santa Maria, Centro
Norte Ceilândia, Materiais de Construção Ceilândia, Polo JK, Setor de Indústria Ceilândia,
Setor de Múltiplas Atividades do Gama, Setor de Expansão Econômica de Sobradinho, Setor
Placa da Mercedes.
A Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia SEDICT/DF convida empresas e/ou instituições de consultoria elegíveis para apresentar sua
manifestação de interesse em prestar os serviços citados. As empresas e/ou instituições
interessadas deverão fornecer informações que indiquem que são qualificadas e possuem
experiência para executar os Serviços (mediante a apresentação do portfólio por meio de
folhetos, brochuras, devendo constar a descrição de serviços similares realizados, experiência
em condições semelhantes, disponibilidade de profissionais da equipe técnica com conhecimentos necessários, mediante apresentação de curriculum vitae).
A lista curta pode ser formada, exclusivamente, por empresas nacionais. As empresas serão
selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos nas Políticas para Seleção e
Contratação de Consultores Financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento GN 2350-9 e está aberta a todas as empresas elegíveis, conforme definido nestas políticas.
As empresas poderão associar-se com outras empresas na forma de uma joint venture ou por
meio de subcontrato para melhorar as suas qualificações. Para efeito de formação da lista
curta, a nacionalidade de uma empresa é a do país em que está legalmente constituída ou
incorporada e, no caso de joint venture, será considerada a nacionalidade da empresa
designada como representante.
A empresa será selecionada de acordo com o Método de Seleção Baseada na Qualidade e
Custos (SBQC), definido nas Políticas.
Ressalte-se que os custos do material entregue serão suportados exclusivamente pelas empresas, bem como que a manifestação não gera direito de contratação futura e nem obriga o
Poder Público a realizar a contratação (Decreto n.º8.428/2015).
Maiores informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de expediente,
de 09h00 às 17h00: As Manifestações de Interesse deverão ser entregues na forma escrita,
(pessoalmente, por correio, por fax ou por correio eletrônico/e-mail) até as 17:00 (dezessete
horas) do dia 02/03/2017.
Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento, Inovação, Ciência e Tecnologia do
Distrito Federal - SEDICT/DF
SILVIO PERFEITO
Presidente Substituto da Comissão Especial de Licitação
Local: Setor Bancário Norte, Quadra 02, Lote 09, Bloco K, Asa Norte - Brasília/DF DF - CEP: 70.040 - 020
Telefone: (61) 3325-3067
E-mail: licitação: licitacao.procidades@seds.df.gov.br
Website: http://www.seds.df.gov.br/procidades

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL
PROJETO BR-L 1076 - SEDICT-DF/BID
PROCIDADES - PROGRAMA DE DESENVOVIMENTO
ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL - ADES
Concorrência LPN nº 01/2018 - SEDICT/DF - do tipo empreitada por preço unitário, para
execução das obras de drenagem pluvial, de pavimentação asfáltica e de complementação da
urbanização e mobilidade urbana na ADE Setor de Indústrias; e de complementação da
urbanização e mobilidade na ADE Setor de Materiais de Construção, ambas em Ceilândia/DF - processo nº 370.000.426/2016 - valor estimado da contratação: R$ 68.489.792,45 Programa de Trabalho 22.661.6207.5021.0001 - Modernização e Melhoria da Infraestrutura
das Áreas de Desenvolvimento Econômico do DF, PROCIDADES /DF, natureza de despesa
4.4.90.51, Obras e Instalações - fonte 136 - Prazo de Execução: 270 dias consecutivos Prazo de Vigência do contrato: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos - Data e horário de
realização da licitação: 20 de abril de 2018 - às 10 horas (horário de Brasília). A Comissão
Especial de Licitação da SEDICT torna público aos interessados que realizará a licitação
acima na data e horário indicados, na sede desta SEDICT, sito no Setor Bancário Norte,
Quadra 02, Bloco "K", Edifício Wagner, 1º e 2º subsolos - Asa Norte - Brasília - DF. O edital
e seus anexos deverão ser retirados conforme instruções contidas exclusivamente no endereço eletrônico site: http://www.sedict.df.gov.br//, na página principal, aba "licitações",
bem como maiores informações e respeito do certame.
Brasília/DF, 19 de marco de 2018
SILVIO HENRIQUE PERFEITO
Presidente da Comissão

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
PROCESSO 111.001.223/2016; ESPÉCIE: Termo de Entrega de Bens nº 05/2018; PARTES:
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP E O PARQUE NACIONAL
DE BRASÍLIA; OBJETO: Entrega de um veículo da Marca/Modelo IVECO/DAILY
70C17HDCS; Ano Fab. 2016; Ano Mod.2016; PLACA PAY 8237; Chassi
93ZC70C0108468178, de propriedade da TERRACAP, no valor de R$ 180.200,00 (cento e
oitenta mil e duzentos reais), ao Parque Nacional de Brasília, em cumprimento ao Termo de
Ajustamento de Conduta - TAC nº 001/2012, datado de 30 de março de 2012, firmado entre
a TERRACAP e o IBRAM - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal, em que a TERRACAP assumiu o compromisso de promover a compensação ambiental com a aquisição de bens e equipamentos para o parque Nacional de Brasília, necessários às atividades de proteção contra incêndio e fiscalização daquela Unidade de Conservação; EMBASAMENTO LEGAL: Conforme Decisão da Diretoria Colegiada da TERRACAP nº 789, Sessão 3203ª, realizada em 29/11/2017, DESPESAS DE PUBLICAÇÃO:
Correrão sob a responsabilidade da TERRACAP; DATA DE ASSINATURA: 28/02/2018;
P/TERRACAP: Júlio Cesar de Azevedo Reis, Carlos Antonio Leal e Andrea Saboia Fonseca;
P/PARQUE NACIONAL DE BRASÍLIA: Juliana de Barros Alves, TESTEMUNHAS: Leonardo José Martins Mendes e Vanda Maria Costa.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 50012018031900032

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

