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SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2018

Processo: 00054-00030682/2019-12. O Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar do
Distrito Federal torna público aos interessados o resultado do pregão supracitado, cujo objeto é
Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção automotiva
corretiva e preventiva, para todos os veículos da linha Volkswagen, modelo Eurobus adaptados para
transporte de tropa de choque, fora de garantia, à diesel, pertencentes à frota da Polícia Militar do
Distrito Federal, com fornecimento de materiais, acessórios e peças novas, originais, de primeiro uso,
ou conjuntos iguais ou similares superiores aos atualmente implementados nas viaturas, conforme

especificações contidas no Anexo I no edital, nos seguintes termos: Grupo - Item 1 - PEÇAS /
ACESSÓRIOS ÔNIBUS - Peças, materiais e acessórios novos, originais, de primeiro uso, ou
conjuntos iguais ou similares superiores aos atualmente utilizados nos veículos da linha Volkswagen,
modelo Eurobus, diesel, ano 2014, adaptados para transporte de tropas de choque; qnt. 12; v.u. R$
128.176,76 (cento e vinte e oito mil cento e setenta e seis reais e setenta e seis centavos). Item 2
- Serviço de manutenção (hora/homem) para 08 (oito) veículos marca/modelo Microonibus
Volkswagen Eurobus, ano 2014; qnt. 474; R$ 28.440,00 (vinte e oito mil quatrocentos e quarenta
reais) adjudicados à empresa TAGUAMOTORS AUTO PECAS E MOTORES LTDA, CNPJ:
01.412.845/0001-57. A homologação atende ao previsto no Art. 45 do Decreto Federal nº 10.024/2019
e está disponível no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG 926016.

Brasília/DF, 06 de dezembro de 2019.
STÉFANO ENES LOBÃO

Ordenador de Despesas

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo: 00053-00070799/2019-59. REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 60/2019 - CBMDF. O Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF informa os valores unitários
constantes -na ATA REGISTRO DE PREÇOS nº 06/2019 - CBMDF, a Aquisição de pares de placas oficiais, refletivas e dotadas de código bidimensional (QR code), a fim de identificar viaturas corporativas do
CBMDF, da seguinte forma:
EMPRESA BENEFICIÁRIA: ARTE SCREEN PLACAS LDTA-EPP, CNPJ: 01.585.140/0001-31

. ITEM Q U A N T.
ESTIMADA

CBMDF

Q U A N T.
ESTIMADA
COTER-EB

COD.
SES

UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA/
PROCEDÊNCIA

VA L O R
U N I T.

. 01 250 10 Par PAR DE PLACA VEÍCULO AUTOMOTIVO OFICIAL COM QR CODE REFLETIVA.
Descrição complementar conforme proposta apresentada pela empresa no termo de

adjudicação do PE nº 60/2019 (SRP) em consonância com o edital e seus anexos.

___ R$ 69,00

. 02 30 ___ Unidade UNIDADE DE PLACA PARA MOTO OFICIAL COM QR CODE REFLETIVA. Descrição
complementar conforme proposta apresentada pela empresa no termo de adjudicação do PE

nº 60/2019 (SRP) em consonância com o edital e seus anexos.

___ R$ 30,00

Vigência da ARP: 09/12/2019 a 09/12/2020.
As especificações e quantidades registradas para os itens adjudicados em licitação estão à disposição para consulta no sitio eletrônico www.cbm.df.gov.br. HELIO PEREIRA LIMA, Ten-Cel. QOBM/Comb, Diretor (a)
de Contratações e Aquisições do CBMDF-Substituto (a).

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 44/2019
Processo: 00053-00109033/2019-71. O Diretor de Contratações e Aquisições com fulcro no inciso II, do
art. 24, da Lei 8.666/93 c/c o art. 33 do Decreto 7.163, de 29 de abril de 2010 e inciso VII do art. 58, da
Portaria n.º 26, de 20 de abril de 2011, publicada no BG n° 077, de 25 de abril de 2011, resolve: Dispensar
de Licitação, no valor de R$ 2.735,00 (dois mil setecentos e trinta e cinco reais), em favor da empresa:
VIVO LICITAÇÕES EIRELI - CNPJ: 30.041.676/0001-94, referente à aquisição de Kit de cambagem e
Caster para a oficina do CEMEV. Dotação: R$ 66.440.000,00 (sessenta e seis milhões quatrocentos e
quarenta mil reais), UO: 73901 - FCDF, PT28.845.0903.00NR.0053, Natureza da Despesa 33.90.30, Fonte
0100. Ten. Cel. QOBM/Comb.

HELIO PEREIRA LIMA
Diretor

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2019

Processo: 00052-00019490/2018-12. Objeto: Contratação de empresa para executar serviços de
lanternagem, pintura, mecânica, e outros serviços diversos para conserto de veículo oficial pertencente à
carga patrimonial da PCDF, marca/modelo NISSAN FRONTIER, ano/modelo 2009, conforme
especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. TIPO:
Menor Preço. A PREGOEIRA da Polícia Civil do Distrito Federal comunica que no Pregão Eletrônico nº
40/2019 sagrou-se vencedora do certame a empresa AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI,
CNPJ 21.248.483/0001-18, para o item 01, no valor total de R$ 7.848,00 (sete mil, oitocentos e quarenta
e oito reais). A ata do pregão e o termo de adjudicação podem ser visualizados no
www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Brasília/DF, 06 de dezembro 2019
LORELEI DE A. P. SANTOS FAUSTINO

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
C I DA DA N I A

COMISSÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

AVISOS DE PROCURA DE IMÓVEL
O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do
Distrito Federal, por meio de sua Comissão de Locação de Imóveis - COLIM, torna público o aviso de
procura de imóvel, comercial ou residencial, situado na Região Administrativa do SIA - RA XXIX, no
Distrito Federal, para locação a fim de ser realizado contrato pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses
contados a partir da data da assinatura, prorrogável de acordo com a legislação vigente e interesse das
partes, desde que atenda as especificações contidas no Edital de Chamamento Público nº 06/2019, objeto
do Processo Administrativo SEI nº 00400-00044233/2019-57. O imóvel deve ter, no mínimo, 150m²
(cento e cinquenta metros quadrados), devendo ser na área do Distrito Federal, situados a poligonal da
Região Administrativa do Setor de Indústria e Abastecimento - SIA (RA - XXIX), limitado pela Rodovia
DF - 095 (EPCL), ao Norte; pela via que contorna o Setor de Inflamáveis, seguindo pelo Córrego Guará
e pela Via do Parque Guará Radiobrás, ao Sul; e pela Rodovia BR - 450 (EPIA), à Leste. Esta poligonal
compreende o Setor de Transportes Rodoviários e Cargas - STRC, Setor de Inflamáveis - SIN, Trechos
de 1 a 8, Quadras 1C a 6C e o CEASA/DF, conforme estabelecido na Portaria nº 89 de 28/02/2014, com
fácil acesso ao imóvel para acomodar o Conselho Tutelar do SIA. As propostas comerciais deverão ser
direcionadas à Comissão de Locação de Imóveis, em envelope fechado e indevassável, devidamente

identificado, não podendo ter emendas, rasuras ou entrelinhas. Deverá, ainda, a proposta estar datada,
conter nome ou razão social, endereço completo do imóvel ofertado, telefone, e-mail para contato e
deverá estar ASSINADA PELO PROPONENTE. Todos os valores da proposta deverão vir expressos em
moeda nacional corrente e com validade não inferior a 90 (noventa) dias contados da sua apresentação.
O Edital poderá ser retirado até o término da data de entrega das propostas, no Setor de Armazenagem
e Abastecimento Norte - SAAN, Quadra 01, Comércio Local, Lote "C", 2º andar - Comissão de Locação
de Imóveis - COLIM, ou através do endereço eletrônico http://www.sejus.df.gov.br/, e as propostas
deverão ser entregues em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no setor de
Protocolo da SEJUS-DF, localizado no SAIN, Estação Rodoferroviária, Ala Central, Térreo, CEP:
70.631-900. O prazo para os interessados apresentarem suas propostas será de até 15 (quinze) dias,
contados a partir da data da publicação deste aviso. Esta Secretaria de Estado reserva-se no direito de
optar pelo imóvel que melhor atender às necessidades deste Órgão, que estejam dentro das especificações
legais. As propostas que não atenderem às exigências deste AVISO não serão consideradas. Informações
a respeito do Edital pelo telefone: 61 3213-0723 (Comissão de Locação de Imóveis).

À COMISSÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - COLIM/SEJUS/DF
ENVELOPE PROPOSTA

Nome e/ou Razão Social da Empresa:
CNPJ:
Objeto: Locação de imóvel para acomodar o Conselho Tutelar do SIA, da SEJUS/D F.
Endereço:
Telefone (s):
E-mail:

______________________________________
A S S I N AT U R A

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do
Distrito Federal, por meio de sua Comissão de Locação de Imóveis - COLIM, torna público o aviso de
procura de imóvel, comercial ou residencial, situado na Região Administrativa de Ceilândia - RA IX, no
Distrito Federal, para locação a fim de ser realizado contrato pelo prazo de 36 (trinta e seis meses) meses
contados a partir da data da assinatura, prorrogável de acordo com a legislação vigente e interesse das
partes, desde que atenda as especificações contidas no Edital de Chamamento Público nº 07/2019, objeto
do Processo Administrativo SEI nº 00400-00052417/2019-91. O imóvel deve ter, no mínimo, 150m²
(cento e cinquenta metros quadrados), devendo ser na área do Distrito Federal, situados a poligonal
Norte/Oeste da Região Administrativa de Ceilândia (RA - IX), limitada pelo Rio Descoberto, Córrego
Rocinha e Ribeirão das Pedras, ao Norte; pela Rodovia Vincinal VC - 311 até a divisa com o Rio
Melchior, seguindo adiante pela DF - 180 e depois a esquerda pela DF - 190 até a ponte com o Rio
Melchior, ao Sul; e pela Via P Um Norte e, em seguida, à esquerda na Via da QNP 1, depois à direita
na Via P Dois até a interseção com a Via da EQNP 7/11, depois contornando a QNP 29, seguindo pela
via atrás da Vila Olímpica até a QNP 27, contornando a Garagem de Ônibus e entrando à direita pela
via do Setor Q e depois a esquerda na próxima rotatória seguindo pela Via principal do Setor de Indústria
até a interseção com a BR - 070, seguindo até adiante até as margens do Ribeirão das Pedras, à Leste.
Esta poligonal compreende o Setor Habitacional Sol Nascente (chácaras à direita da Vincinal VC - 311),
Parque da Lagoinha, QNQ (Setor Q), QNR (Setor R), Setor de Indústrias, Setor de Materiais de
Construção, Condomínios Vista Bela e Quintas do Amarante (DF - 180), INCRA 9, Rocinha e os
Núcleos Rurais Boa Esperança e Dois Irmãos, conforme estabelecido na Portaria nº 89 de 28/02/2014,
com fácil acesso ao imóvel para acomodar o Conselho Tutelar de Ceilândia - III. As propostas comerciais
deverão ser direcionadas à Comissão de Locação de Imóveis, em envelope fechado e indevassável,
devidamente identificado, não podendo ter emendas, rasuras ou entrelinhas. Deverá, ainda, a proposta
estar datada, conter nome ou razão social, endereço completo do imóvel ofertado, telefone, e-mail para
contato e deverá estar ASSINADA PELO PROPONENTE. Todos os valores da proposta deverão vir
expressos em moeda nacional corrente e com validade não inferior a 90 (noventa) dias contados da sua
apresentação. O Edital poderá ser retirado até o término da data de entrega das propostas, no Setor de

01299994156
Realçar


