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2º AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão
do Território e Habitação do Distrito Federal (SEGETH), convoca a população para
a Audiência Pública que trata do instrumento da compensação urbanística de que
dispõe o art. 199 do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal,
Lei Complementar nº 803, de 25/4/2009. A audiência será realizada no dia 2 de
março (quinta-feira) de 2017, às 18h30, no Edifício-Sede da SEGETH, no Setor
Comercial Sul (SCS), Quadra 6, Bloco A, Lotes 13/14, Asa Sul, 2º andar – Sala de
Reuniões (Auditório) – Região Administrativa de Brasília, Brasília-DF.As informações
necessárias para subsidiar o debate constantes do Processo nº 390.000.346/2016
estão disponíveis para consulta na sede da SEGETH, que fica no Setor Comercial Sul
(SCS), Quadra 6, Bloco A, Lotes 13/14, Asa Sul, 3º andar.

Brasília-DF, 30 de janeiro de 2017

Thiago Teixeira de Andrade
Secretário de Estado

Secretaria de Gestão do Território e
Habitação do Distrito Federal
Gabinete

AVISO DE ABERTURA
Concorrência nº 01/2017

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SUBSECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO
GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL,
comunica aos interessados a abertura do procedimento licitatório em epígrafe,
cujo objeto é a contratação de empresa especializada na construção de Centro de
Educação da Primeira Infância (CEPI) Creche tipo B, com 8 (oito) salas de aula, a
ser localizado na QS 415, Área Especial – RA XII – Samambaia/DF, cadastramento
no FNDE/SIMEC nº 048, conforme especificações técnicas, detalhes construtivos,
projeto básico e executivo elaborados pela Coordenação de Infraestrutura e todos os
anexos do Edital, referente ao Processo nº 080.007520/2013. Com o valor estimado
de R$ 3.320.907,49 (três milhões, trezentos e vinte mil, novecentos e sete reais,
quarenta e nove centavos) e prazo de execução de 270 (duzentos e setenta) dias
corridos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço pela Coordenação de
Infraestrutura. Os recursos financeiros correrão por conta do Programa de Trabalho:
12.365.6221.3271.9354 – Construção de Unidade da Educação Infantil – Creche
– Secretaria de Estado de Educação – Distrito Federal – OCA, Fonte: 177006720 e
332006720 – Natureza da despesa: 4.4.90.51.A data de abertura do procedimento
fica definida para ocorrer no dia 21/3/2017, às 14h. O Edital poderá ser retirado no
SGAN 607, Projeção D, Sala 309, mediante entrega de 2 (dois) CDs. Os autos ficam
com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília, 13 de fevereiro de 2017
Jairo Pereira Martins

Presidente

Secretaria de Educação do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
3º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO
DE LETICIA MARQUES DE SOUSA

O 3º Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal FAZ SABER, para ciência
do respectivo, Srª LETICIA MARQUES DE SOUSA, CPF: 010.728.211-92, devedora
fiduciantedo imóvelalienadoLotenº1,ConjuntoL,QuadraQD433,Samambaia–DF,
o qual não tendo sido encontrada nos endereços de cobrança, indicados pela
credora, fica, por este edital, INTIMADA do teor respectivo. O 3º Ofício de Registro
de Imóveis do Distrito Federal, segundo as atribuições conferidas pelo artigo
26, parágrafos 1º e 3º da Lei nº. 9.514/97, por requerimento de COMPANHIA
IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, credora fiduciária, conforme R.3, na
matrícula nº. 152.026 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de
V.Sa., venho INTIMÁ-LA a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que
se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades
e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as
contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor atualizado em
08/08/16 corresponde a R$82.983,58 (oitenta e dois mil, novecentos e oitenta
e três reais e cinquenta e oito centavos), além das despesas de cobrança e de
intimação, cujo valor é de R$ 807,46 (oitocentos e sete reais e quanta e seis
centavos), totalizando a importância de R$83.791,04 (oitenta e três mil, setecentos
e noventa e um reais e quatro centavos). Assim, procedo à INTIMAÇÃO de
V. Sa. para que se dirija, no horário de 9:00 às 17:00, a este Ofício situado na
QS 01, RUA 210, Lote 40, Sala 915, 9º Andar, Torre “B”, Águas Claras – DF, onde
deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado
nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2017, respectivamente, devendo o débito
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar
do último dia desta publicação, ou seja, 01 de março de 2017. Por oportuno, fica
V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora
estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor
da credora fiduciária, nos temos do artigo 26, parágrafo 7º, da Lei nº. 9514/97.
Atenciosamente, Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso, o Oficial.

AVISO DO RESULTADO DE RECURSO E JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2016 – UAS 925041

O pregoeiro torna público que foram julgados improcedentes os recursos interpostos
pelas empresas: XCMG Brasil Indústria LTDA., itens 01 e 05; Brasif S/A Exportação
e Importação, item 01; contra o julgamento do pregão em epígrafe, nos termos
da Nota Técnica nº 019/2017 – AGEAD/SCG/SEPLAG, acolhida pelo subsecretário
de Compras Governamentais/SCG/SEPLAG. Comunica, ainda, a desclassificação
da empresa Rota Oeste Máquinas LTDA., item 02, com base no parecer técnico
emitido pelo órgão requisitante, por ofertar equipamento com número de marcas
à ré inferior ao mínimo exigido, contrariando o item 5.5, letra “c”, do Edital. Desta
forma, sagrou-se vencedora do certame a empresa CNH Industrial Latim
América LTDA., item 01, com o valor total de R$ 924.000,00. Registra-se que o
item 05 restou fracassado. Assim, ficam convocadas as empresas participantes
do certame para a continuidade do certame, em relação ao item 02, que será
realizada no dia 15/2/2017, às 14h20. Demais informações pelo endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br ou telefone: (61) 3313-8453.
Processos de nº 070.000.320/2016 e 070.001.480/2015 – SEAGRI.

Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2017
Edmar Firmino Lima

Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Gestão
Subsecretaria de Compras Governamentais
Coordenação de Licitações
Diretoria de Compras

RECONVOCAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2017

A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO
DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E
DIREITOSHUMANOSDODISTRITOFEDERALCOMUNICAaaberturadeCONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL, por meio de Dispensa de Licitação, de empresa especializada
na prestação de serviços de alimentação e nutrição para gestão do Restaurante
Comunitário do Paranoá, a partir do preparo, fornecimento e distribuição de refeições,
adequadas e saudáveis, nos horários, valores, condições, especificações e quantidades
constantes do Termo de Referência, objeto do Processo nº 431.001.759/2016, e
CONVOCA as empresas interessadas a apresentar suas propostas via e-mail:
chamamentopublico@sedestmidh.df.gov.br. As propostas deverão ser anexadas
até às 12h do dia 15 de fevereiro de 2017, em conformidade com o modelo
constante no Ato Convocatório disponível no portal www.sedestmidh.df.gov.br.
Dúvidas e esclarecimentos pelo e-mail: chamamentopublico@sedestmidh.df.gov.br.

Danielle Carvalho Alves

RECONVOCAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2017

A SUBSECRETARIADEADMINISTRAÇÃOGERALDASECRETARIADEESTADODOTRABALHO,
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS DO
DISTRITO FEDERAL COMUNICA a abertura de CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, por meio de
Dispensa de Licitação, de empresa especializada na prestação de serviços de
alimentação e nutrição para gestão do Restaurante Comunitário de Brazlândia,
a partir do preparo, fornecimento e distribuição de refeições, adequadas e
saudáveis, nos horários, valores, condições, especificações e quantidades
constantes do Termo de Referência, objeto do Processo nº 431.001.783/2016,
e CONVOCA as empresas interessadas a apresentar suas propostas via
e-mail: chamamentopublico@sedestmidh.df.gov.br. As propostas deverão ser
anexadas até às 12h do dia 15 de fevereiro de 2017, em conformidade com o
modelo constante no Ato Convocatório disponível no portal www.sedestmidh.df.gov.br.
Dúvidas e esclarecimentos pelo e-mail: chamamentopublico@sedestmidh.df.gov.br.

Danielle Carvalho Alves

Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento
Social, Mulheres, Igualdade Racial e
Direitos Humanos
Coordenação de Orçamento, Finanças,
Contratos e Convênios
Subsecretaria de Administração Geral
Diretoria de Contratos e Convênios
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