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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2019
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB,
no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 18/2019, do tipo Menor Preço, Objeto: futura Contratação
de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviços auxiliares de (I) secretariado; (II)
transportes e (III) visitação domiciliar e comunitária, para atendimento à Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF), de acordo com as especificações e quantitativos contidos
neste Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Data de abertura: 10h00min do dia 08 de
novembro de 2019. O respectivo edital poderá ser retirado no endereço www.comprasnet.gov.br e
www.codhab.df.gov.br. Processo nº 00392-00010097/2019-66. Informações referentes ao certame por meio
do site ou por telefone: (61)3214.1830.

Brasília/DF, 24 de outubro de 2019
CLAYTON ARAGÃO
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO
DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019

Objeto: Aquisição de 42 pluviômetros, 4 módulos registradores de dados e 4 cabos de transferência de
dados, em lote único, pelo menor valor global, conforme especificações do Termo de Referência. Processo
SEI nº 00197-00002911/2019-21. Valor estimado: R$ 203.306,58 (duzentos e três mil trezentos e seis reais
e cinquenta e oito centavos). Programa de trabalho 17.125.6210.2695.0001, naturezas da despesa 44.90.52.
Cópia do Edital encontra-se a disposição sem ônus, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.adasa.df.gov.br e no endereço: Setor Ferroviário - Parque Ferroviário de Brasília - Estação
Rodoferroviária, Sobreloja Ala Norte, Cep: 70631-900 - Brasília - DF. Abertura da licitação: 12/11/2019
às 10:00h em sessão pública processada no sítio do Comprasgovernamentais, nos termos do Edital.

EDUARDO LOBATO BOTELHO
Pregoeiro

AVISO DE REALIZAÇÃO DA TERCEIRA SESSÃO PÚBLICA DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2019
Processo 00197-00005228/2018-64. O Presidente da Comissão Especial de Licitação da Adasa, instituída
pela Portaria nº 220, de 11 de setembro de 2018, informa que, após o julgamento definitivo do recurso
administrativo interposto em face das pontuações técnicas (publicado no DODF nº 204, em 24/10/2019)
será realizada a terceira sessão pública da Concorrência nº 01/2019 (Contratação de Agência de
Publicidade), designada para o dia 31/10/2019, quinta-feira, às 10:00h, no Auditório Humberto Ludovico
(Setor Ferroviário - Estação Rodoferroviária, térreo, Ala Norte - Brasília/DF), quando serão abertos os
Invólucros nº 04 - Proposta de Preço - e realizados os demais procedimentos previstos no item 19 do
Edital.

Brasília/DF, 24 de outubro de 2019
EDUARDO LOBATO BOTELHO

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039570/2019
Processo: 00431-00009231/2019-81. Partes: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL e a
empresa CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. DO OBJETO: O
Contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de alimentação e
nutrição para gestão no Restaurante Comunitário do Gama, a partir do preparo, fornecimento e
distribuição de refeições, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico Nº 0141/2018 (26999392)
e a Autorização SRP n° 2609/2019 (26611561). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I - UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 25.101- SEDESTMIDH; II - ESFERA: 2 - Seguridade Social; III - FONTE DE
RECURSO: 100 - Ordinário Não Vinculado; IV - PROGRAMA DE TRABALHO:
08.306.6228.4175.0003- Fornecimento de Refeições nos Restaurantes Comunitários - DF; V -
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; VI -
SUBITEM DA DESPESA: 41 - Fornecimento de Alimentação. O empenho inicial é de R$ 254.475,00
(duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), conforme Nota de Empenho
nº 2019NE00415, emitida em 16/08/2019, sob o evento nº 400091, na modalidade - 2 - estimativo.
DO VALOR: O valor do Contrato, conforme Autorização SRP nº 2609/2019 (26611561), é de R$
4.352.400,00 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos reais), ser atendida à
conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente, enquanto a parcela remanescente
será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). O valor estimado
a ser pago pela Contratante/SEDES, será de R$ 3.053.700,00 (três milhões, cinquenta e três mil e
setecentos reais), observadas as características de aquisição por demanda do Sistema Registro Preços,
e a motivação confeccionada no Despacho SUBSAN fixado no documento SEI/DF nº (25699768), a
ser atendia à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente, enquanto a parcela
remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). DA
VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura,
permitida a prorrogação na forma da lei vigente. ASSINATURA: 08/10/2019. SIGNATÁRIOS: pelo
Distrito Federal, LUÍS RICARDO SOUSA GUTERRES - Secretário de Estado, e pela contratada,
SUZANE FLEURY - Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039572/2019
Processo: 00431-00009233/2019-71. Partes: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL e a
empresa CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. DO OBJETO: Prestação
de serviços de alimentação e nutrição para gestão do Restaurante Comunitário de CEILÂNDIA
CENTRO, a partir do preparo, fornecimento e distribuição de refeições, adequadas e saudáveis,
consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico Nº 0141/2018. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
I - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25.101- SEDESTMIDH; II - ESFERA: 2 - Seguridade Social; III
- FONTE DE RECURSO: 100 - Ordinário Não Vinculado; IV - PROGRAMA DE TRABALHO:
08.306.6228.4175.0003 - Fornecimento de Refeições nos Restaurantes Comunitários - DF; V -
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; VI -
SUBITEM DA DESPESA: 41 - Fornecimento de Alimentação. O empenho inicial é de R$ 162.240,00
(cento e sessenta e dois mil, duzentos e quarenta reais), conforme a Nota de Empenho n.º
2019NE00414, emitida em 14/08/2019, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo. DO
VALOR: O valor total do Contrato, conforme Autorização SRP nº 2654/2019 (26611048) é de R$
3.272.256,00 (três milhões, duzentos e setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais), devendo
a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente - de
acordo com as Normas de Execução Orçamentária e Financeira do Distrito Federal, enquanto a parcela
remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). O
valor estimado a ser pago pela Contratante/SEDES-DF será de R$ 1.946.880,00 (um milhão,
novecentos e quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais), observadas as características da aquisição
por demanda do Sistema de Registro de Preços, e a motivação constante no Despacho SUBSAN
(25698481), a ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente,
enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s)
orçamento(s) seguinte(s). DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da
data de sua assinatura, permitida a prorrogação na forma da lei vigente. ASSINATURA: 01/10/2019.
SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal, LUÍS RICARDO SOUSA GUTERRES - Secretário de Estado,
e pela contratada, SUZANE FLEURY - Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039556/2019
Processo 00431-00009119/2019-41. Partes: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL e a
empresa HEALTH NUTRIÇÃO E SERVIÇOS LTDA. DO OBJETO: O Contrato tem por objeto a
contratação de empresa para prestação de serviços de alimentação e nutrição para gestão no
Restaurante Comunitário da Estrutural, a partir do preparo, fornecimento e distribuição de refeições,
consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico Nº 0141/2018 (26958309) e a Autorização SRP n°
2399/2019 (25947114). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
25.101- SEDESTMIDH; II - ESFERA: 2 - Seguridade Social; III - FONTE DE RECURSO: 100 -
Ordinário Não Vinculado; IV - PROGRAMA DE TRABALHO: 08.306.6228.4175.0003- Fornecimento
de Refeições nos Restaurantes Comunitários - DF; V - NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 - Outros
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; VI - SUBITEM DA DESPESA: 41 - Fornecimento de
Alimentação. O empenho inicial é de R$ 109.590,00 (cento e nove mil, quinhentos e noventa reais),
conforme Nota de Empenho nº 2019NE00411, emitida em 12/08/2019, sob o evento nº 400091, na
modalidade - 2 - estimativo. DO VALOR: O valor do Contrato, conforme Autorização SRP nº
2399/2019 (25947114), é de R$ 2.059.200,00 (dois milhões, cinquenta e nove mil e duzentos reais),
a ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente, enquanto a
parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s)
seguinte(s). O valor estimado a ser pago pela Contratante/SEDES, será de R$ 1.315.080,00 (um
milhão, trezentos e quinze mil e oitenta reais), observadas as características de aquisição por demanda
do Sistema Registro Preços, e a motivação confeccionada no Despacho SUBSAN fixado no
documento SEI/DF nº (25599056), a ser atendia à conta de dotações orçamentárias consignadas no
orçamento corrente, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem
alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses,
a contar da data de sua assinatura, permitida a prorrogação na forma da lei vigente. ASSINATURA:
23/09/2019. SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal, LUÍS RICARDO SOUSA GUTERRES - Secretário
de Estado, e pela contratada, FELIPE ESTEVAM FERREIRA - Representante.

SUBSECRETARIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039571/2019

Processo: 00431-00009235/2019-60. Partes: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL e a
empresa CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTAO ALIMENTAR LTDA. DO OBJETO: O
Contrato tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de alimentação e
nutrição para gestão no Restaurante Comunitário de Samambaia, a partir do preparo, fornecimento e
distribuição de refeições, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico Nº 0141/2018 (23327123)
e a Autorização SRP n° 2652/2019 (26610682). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA I - UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA: 25.101- SEDESTMIDH; II - ESFERA: 2 - Seguridade Social; III - FONTE DE
RECURSO: 100 - Ordinário Não Vinculado; IV - PROGRAMA DE TRABALHO:
08.306.6228.4175.0003- Fornecimento de Refeições nos Restaurantes Comunitários - DF; V -
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; VI -
SUBITEM DA DESPESA: 41 - Fornecimento de Alimentação. O empenho inicial é de R$ 128.960,00
(cento e vinte e oito mil, novecentos e sessenta reais), conforme Nota de Empenho nº 2019NE00413,
emitida em 14/08/2019, sob o evento nº 400091, na modalidade - 2 - estimativo. DO VALOR: O
valor do Contrato, conforme Autorização SRP nº 2652/2019 (26610682), é de R$ 2.683.200,00 (dois
milhões, seiscentos e oitenta e três mil e duzentos reais), ser atendida à conta de dotações
orçamentárias consignadas no orçamento corrente, enquanto a parcela remanescente será custeada à
conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). O valor estimado a ser pago pela
Contratante/SEDES, será de R$ 1.547.520,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e sete mil,
quinhentos e vinte reais), observadas as características de aquisição por demanda do Sistema Registro
Preços, e a motivação confeccionada no Despacho SUBSAN fixado no documento SEI/DF nº
(25696158), a ser atendia à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente,
enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s)
orçamento(s) seguinte(s). DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da
data de sua assinatura, permitida a prorrogação na forma da lei vigente. ASSINATURA: 28/08/2019.
SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal, LUCIANA CARVALHO DIAS- Subsecretária de Segurança
Alimentar e Nutricional, e pela contratada, SUZANE FLEURY - Representante Legal.

elvis.santana
Realce


