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Secretaria de Administração e Finanças
AVISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços nº. 01/2017
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia
para prestação de serviços de adequação dos
sistemas de prevenção, de detecção, alarme e
combate a incêndio, de extintores e hidrantes
manuais, de sinalização de emergência e de
extinção para instalações especiais para a
Casa de Máquinas do Edifício Anexo II do STF.
Data: 29/08/2017. Horário: 14h. Local: Sala de
Treinamento nº 04, Praça dos Três Poderes,
Ed. Anexo I, Subsolo (Garagem - Antiga Sala de
Reuniões da CPL). O Edital encontra-se disponível
nos sítios: www.comprasnet.gov.br e www.stf.jus.br.

Brasília, 08 de agosto de 2017
Cezar Augusto Barros Gadelha

Comissão Permanente de Licitação

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Carlos Frederico L. Fagundes
Pregoeiro

BRB-BANCODEBRASÍLIAS/A.
AVISODENOVADATADO

PREGÃOELETRÔNICONº042/2017
O BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. torna pública a nova data de
realização do Pregão Eletrônico nº 042/2017. Data, horário e endereço
eletrônico para abertura: 23/08/2017, às 11h, www.comprasgovernamen-
tais.gov.br. Objeto: contratação de empresa para prestação dos serviços
de apoio administrativo, conservação e limpeza, com o fornecimento dos
materiais de limpeza e equipamentos necessários para a execução dos
serviços – para um período de 30 (trinta) meses, para as regiões II e IV do
BRB – Banco de Brasília S.A. (edital com itens para ampla concorrência –
itens 1 e 3 e itens com cota reservada – itens 2 e 4). Valor estimado para
30 meses: R$11.114.142,60 (onze milhões, cento e quatorze mil, cento e
quarenta e dois reais e sessenta centavos). As despesas decorrentes da
contratação correrão com base no Orçamento de Investimentos e Dispên-
dios, Natureza 4 - dispêndio das estatais, e Fonte 1 - geração própria.Local
de obtenção do edital: www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG:
925008. Processo nº 477/2017.

AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL

A SEDESTMIDH torna público o AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL, possuindo área
construída aproximada de no mínimo 800 m² e no máximo 1.100 m² na Região
Administrativa de Taguatinga, para funcionamento da Agência do Trabalhador, para
locação pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis na forma da legislação vigente,
objeto do Processo Administrativo nº 431.000.482/2017. A entrega da proposta
comercial deverá ser feita até as 17:00 horas do dia 11 de agosto de 2017, no
endereço SEPN 515 NORTE, BLOCO A, ED. BANCO DO BRASIL, SALA 504, BRASÍLIA/
DF, endereçada à DICC/SEDESTMIDH. O procedimento de contratação de locação
de imóvel reger-se-á de acordo com a legislação vigente. A SEDESTMIDH optará
pela proposta que melhor atender às suas necessidades operacionais e melhor
preço. Caso o imóvel escolhido não esteja nas características ideais especificadas
pela SEDESTMIDH, deverá o proprietário proceder às devidas modificações no
prazo máximo de 30 (trinta) dias. As especificações do imóvel estarão disponíveis
no sítio eletrônico da SEDESTMIDH (www.sedestmidh.df.gov.br). Dúvidas e
esclarecimentos: DICC/COFIC/SUAG. Telefone: (61) 3348-3544.

Fabiano Carvalho dos Santos
Diretor

Secretaria de Estado de Trabalho,
Desenvolvimento Social, Mulheres,
Igualdade Racial e Direitos Humanos
do Distrito Federal - SEDESTMIDH
Diretoria de Contratos e Convênios

AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 221/2017 - UASG 926119

A Pregoeira da Central de Compras/SES-DF, comunica a abertura do pregão em
Sistema de Registro de Preços, válida pelo prazo de até 12 meses, para eventual
aquisição de medicamentos não padronizados pela Secretaria do Estado de
Saúde do Distrito conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo
I do Edital. Processo nº: 060.001.374/2017. Total de 21 itens, contendo itens de
ampla concorrência, participação exclusiva e cota reservada à participação de
ME/EPP. Valor Total Estimado: R$ 1.485.061,19. Edital e cadastro das Propostas:
a partir de 10/08/2017.Abertura das Propostas: 23/08/2017, às 09 horas, horário
de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado
sem ônus no site ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas
Norte – Parque Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1° andar, sala 83, Central de
Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.

MERITA SIMIONE BORGES
Pregoeira

Secretaria de Estado de Saúde
do Distrito Federal
Subsecretaria de Administração Geral
Coordenação de Compras
Diretoria de Aquisições
Central de Compras

3º AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA A CONSULTA PÚBLICA

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de
Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal – SEGETH, abre Consulta
Pública para discutir e debater o uso e ocupação do solo no Setor de Setor de
Recreação Pública Norte – SRPN, no Plano Piloto. A consulta online estará
disponível no site da Segeth até 22 de agosto de 2017. Por meio deste plano, o
governo busca qualificar o espaço e otimizar a utilização do complexo esportivo
existente, a partir da integração com os setores adjacentes e do estabelecimento
de usos complementares que possibilitarão dar mais vida ao setor e otimizar a
utilização dos equipamentos existentes. A Consulta Pública será realizada no dia
16 de agosto (quarta-feira) de 2017, às 19h, 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) – Brasília/DF. As informações necessárias para subsidiar
o debate estão disponíveis para consulta no sítio eletrônico da SEGETH: http://
www.segeth.df.gov.br/gestao-do-territorio/audiencias-publicas.html e, também,
de forma presencial, na sede da SEGETH, Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 6,
Bloco A, Lotes 13/14, Asa Sul, 4º andar – SEGETH/SUPLAN.

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE
Secretário de Estado

Secretaria de Estado de Gestão do Território
e Habitação do Distrito Federal
Gabinete
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