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EXTRATOS DE QUITAÇÃO
Termo de Quitação do Contrato Nº 8752/2017. PARTES: CAESB X ACS CONSULTORIA
& SERVIÇOS LTDA. ASSINATURA: 11/10/2018. ASSINANTES: Walter Lúcio dos Santos
Barros - Diretor de Operação e Manutenção e Aldemir Pino de Souza - Superintendente de
Manutenção Industrial. Pela contratada: Ana Cristina Pereira da Silva.

Termo de Quitação do Contrato Nº 8785/2017. PARTES: CAESB X PANIFICADORA E
CONFEITARIA MINAS ARAXÁ EIRELI-ME. ASSINATURA: 16/10/2018. ASSINAN-
TES: Fábio Albernaz Ferreira - Diretor de Suporte ao Negócio e Leonardo Costa Silva -
Superintendente de Gestão de Pessoas. Pela contratada: Ivan de Melo Almeida.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 217/2018

PROCESSO: 092.005616/2018. OBJETO: Registro de preços para aquisição de peças e
acessórios originais/genuínas para bombas e NETZSCH, do tipo maior percentual de des-
conto. VALOR ESTIMADO: R$ 2.827.490,96. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO:
22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: 17.122.6001.8517/6977; NATUREZA DE DES-
PESA: 339030; Código de Aplicação: 12.403.402.200-0. FONTE DE RECURSO: Recursos
Próprios, código 11.101.000.000-3. ENTREGA: 60/90 dias. VIGÊNCIA: 365 dias. ABER-
TURA: 31/10/2018, às 09 horas no site www.comprasnet.gov.br (UASG: 974200). IN-
FORMAÇÕES: O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site:
www.caesb.df.gov.br - menu Licitações, a partir do dia 17/10/2018. Fone: (61) 3213-7536, E-
mail: licitacao@caesb.df.gov.br.

EDSON MIRANDA BEZERRA
Pregoeiro

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2015
PROCESSO: 094.000.589/2015. PARTES: Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal -
SLU/DF e a empresa GESTEMAQ - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS
GRÁFICOS LTDA. OBJETO: prorrogar o período de vigência do Contrato nº 10/2015, por
mais 12 (doze) meses, conforme sua Cláusula Sexta e nos termos do art. 57, inciso II da Lei
Federal nº 8.666/93. DO VALOR: o valor mensal estimado para o contrato é de R$ 3.143,19
(três mil, cento e quarenta e três reais e dezenove centavos) para a reposição de peças,
quando necessário e de R$ 1.105,82 (hum mil, cento e cinco reais e oitenta e dois centavos),
para a mão de obra; perfazendo um valor mensal estimado em R$ 4.249,01 (quatro mil
duzentos e quarenta e nove reais e um centavos). O valor anual estimado é de R$ 50.988,12
(cinquenta mil novecentos e oitenta e oito reais e doze centavos). DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA: UO: 22214; PT: 15.122.6006.8517.9762; NATUREZA DA DESPESA:
33.90.30 e 33.90.39; FONTE DE RECURSOS: 100. DA VIGÊNCIA: O presente Aditivo
possui vigência de 15 de outubro de 2018 a 14 de outubro 2019. DATA DA ASSINATURA:
11 de outubro de 2018. SIGNATÁRIOS: pelo SLU/DF, HELIANA KÁTIA TAVARES
CAMPOS, Diretora-Presidente, CRISTINA DE SABOYA GOUVEIA SANTOS, Diretora de
Administração e Finanças; e, pela CONTRATADA: SALOMÃO ASSIS DA ROCHA CA-
VALCANTE, Sócio.

RATIFICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo SEI nº: 00094-00011196/2018-67.Interessado: Serviço de Limpeza Urbana do DF;
Assunto: contratação, EMERGENCIAL, empresa especializada para prestação de serviços de
operação e manutenção da Usina de Tratamento Mecânico Biológico da Asa Sul (UTMB -
Asa Sul), a qual tem como função o tratamento dos resíduos sólidos domiciliares in-
diferenciados provenientes da coleta convencional para operação de compostagem, conforme
projeto básico.Com fundamento nas justificativas presentes nos autos referente ao pedido de
cotação de preços nº 23/2018, a Diretora de Administração e Finanças do Serviço de
Limpeza Urbana, DISPENSOU A LICITAÇÃO em favor da empresa SUSTENTARE SA-
NEAMENTO S.A, CNPJ 17.851.447/0001-77, e AUTORIZOU a realização e o empenho da
despesa, no valor estimado mensal de R$ 520.650,00 (quinhentos e vinte mil, seiscentos e
cinquenta reais), perfazendo um valor estimado para 180 (cento e oitenta) dias, ou até a
finalização do processo de contratação regular, de R$ 3.123.900,00 (três milhões, cento e
vinte e três mil e novecentos reais), para a prestação dos serviços supracitados, com fun-
damento no Artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/1993. Posto isto, RATIFICO A DISPENSA DE
LICITAÇÃO, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93. Publique-se no Diário Oficial do
Distrito Federal para a devida eficácia legal, após encaminhe-se à Diretoria de Administração
e Finanças para os fins pertinentes.

Processo SEI nº: 00094-00011518/2018-78.Interessado: Serviço de Limpeza Urbana do DF;
Assunto: contratação, EMERGENCIAL, de empresa especializada para execução de serviços
de limpeza urbana, compreendendo a coleta, remoção e transporte de resíduos sólidos
domiciliares (excetuando-se os materiais recicláveis provenientes da coleta seletiva), as
atividades de limpeza de vias e logradouros públicos (varrição manual e mecanizada, catação
de papéis em áreas gramadas, a lavagem de vias urbanas, a lavagem de monumentos e
prédios públicos, a pintura de meio-fio e equipes de serviços diversos), a remoção e trans-
porte de resíduos sólidos produzidos nestas atividades de limpeza, a remoção de resíduos
volumosos e de entulhos lançados em logradouros, a remoção de animais mortos, à prestação
dos serviços de operação e manutenção dos sistemas de transferência de resíduos sólidos
urbanos do Distrito Federal, atividades estas, devidamente referenciadas as áreas com-
preendidas no Lote III, mencionadas a seguir: Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo
II (2ª etapa), Riacho Fundo II (3ª etapa), Gama, Santa Maria, Meireles, Água Quente,
incluindo as operações de transferência de resíduos sólidos (domiciliares e da varrição) das
Estações de Transbordo do Gama e do Sobradinho, a transferência de rejeitos da Unidade de
Tratamento Mecânico Biológico Asa Sul (UTMB Asa Sul) e Unidade de Tratamento Me-
cânico Biológico Ceilândia (UTMB Ceilândia) ao Aterro Sanitário de Brasília (ASB), e a
transferência de Composto da UTMB Asa Sul para o pátio de compostagem da UTMB
Ceilândia, conforme projeto básico.Com fundamento nas justificativas presentes nos autos
referente ao pedido de cotação nº 24/2018, a Diretora de Administração e Finanças do
Serviço de Limpeza Urbana, DISPENSOU A LICITAÇÃO em favor da empresa VALOR
AMBIENTAL LTDA, CNPJ 07.026.299/0001-00, e autorizou a realização da despesa e de
emissão de nota de empenho, no valor estimado mensal de R$ 7.447.736,52 (sete milhões,
quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois
centavos), perfazendo um valor estimado para 180 (cento e oitenta) dias, ou até a finalização
do processo de contratação regular, de R$ 44.686.419,12 (quarenta e quatro milhões, seis-
centos e oitenta e seis mil, quatrocentos e dezenove reais e doze centavos), para a prestação
dos serviços supracitados, com fundamento no Artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/1993. Posto
isto, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do artigo 26, da Lei nº
8.666/93. Publique-se no Diário Oficial do Distrito Federal para a devida eficácia legal, após
encaminhe-se à Diretoria de Administração e Finanças para os fins pertinentes.

Processo SEI nº: 00094-00010802/2018-27.Interessado: Serviço de Limpeza Urbana do DF;
Assunto: contratação, EMERGENCIAL, de empresa especializada para execução de serviços
de limpeza urbana, compreendendo a coleta, remoção e transporte de resíduos sólidos
domiciliares (excetuando-se os materiais recicláveis provenientes da coleta seletiva), as
atividades de limpeza de vias e logradouros públicos (varrição manual e mecanizada, catação
de papéis em áreas gramadas, a lavagem de vias urbanas, a lavagem de monumentos e
prédios públicos, a pintura de meio-fio e equipes de serviços diversos), a remoção e trans-
porte de resíduos sólidos produzidos nestas atividades de limpeza, a remoção de resíduos
volumosos e de entulhos lançados em logradouros, a remoção de animais mortos, à prestação
dos serviços de operação e manutenção dos sistemas de transferência de resíduos sólidos
urbanos do Distrito Federal atividades estas, devidamente, referenciadas nas áreas com-
preendidas no Lote 1, mencionadas a seguir: Itapuã, Paranoá, Região dos Lagos, Con-
domínios Contagem, Sobradinho, Sobradinho II, Fercal, Lago Oeste, Mestre Darmas, Pla-
naltina, Arapoanga, Vale do Amanhecer, Nova Colina, Alto da Boa Vista, Condomínios
Grande Colorado, Brazlândia, Park Way I, Núcleo Bandeirante, Guará I, Guará II, Can-
dangolândia, Colônia Agrícola Águas Claras, Setor Militar, Cruzeiro, Asa Sul, Sudoes-
te/Octogonal, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, Varjão, Taquari, Mansões do Lago Norte,
Torto, Condomínios São Bartolomeu, Condomínios Jardim Botânico, São Sebastião, Setor
Residencial Tororó, Setor Habitacional Dom Bosco, Vila Planalto, conforme projeto básico.
Com fundamento nas justificativas presentes nos autos referente ao pedido de cotação de
preços nº 22/2018, a Diretora de Administração e Finanças do Serviço de Limpeza Urbana,
DISPENSOU A LICITAÇÃO em favor da empresa SUSTENTARE SANEAMENTO S.A,
CNPJ 17.851.447/0001-77, e AUTORIZOU a realização e o empenho da despesa, no valor
estimado mensal de R$ 13.415.137,15 (treze milhões, quatrocentos e quinze mil, cento e
trinta e sete reais e quinze centavos), perfazendo um valor estimado para 180 (cento e
oitenta) dias, ou até a finalização do processo de contratação regular, de R$ 85.707.477,36
(oitenta e cinco milhões, setecentos e sete mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e
seis centavos),para a prestação dos serviços supracitados, com fundamento no Artigo 24, IV,
da Lei nº 8.666/1993. Posto isto, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do
artigo 26, da Lei nº 8.666/93. Publique-se no Diário Oficial do Distrito Federal para a devida
eficácia legal, após encaminhe-se à Diretoria de Administração e Finanças para os fins
pertinentes.

HELIANA KÁTIA TAVARES CAMPOS
Diretora-Presidente

AVISOS DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO 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
Reunião Pública com vistas à apresentação da Minuta de Projeto de Lei Complementar que
disciplina os critérios e parâmetros urbanísticos para a implantação de infraestrutura de
suporte para redes de telecomunicações no Distrito Federal. A Reunião Pública será realizada
no dia 30 de outubro (terça-feira) de 2018, às 9h, no Edifício Sede da Segeth, Setor
Comercial Sul, Quadra 6, Bloco A, Lotes 13/14, Asa Sul, 2º Andar, Sala de Reuniões. As
informações necessárias para subsidiar o debate poderão ser acessadas por meio do link:
http://www.segeth.df.gov.br/reunioes-publicas-divididas-por-ano/ e de forma presencial no
Edifício Sede da Segeth, SCS, Quadra 6, Bloco A, Lotes 13/14, 3º andar - Subsecretaria de
Gestão Urbana - SUGEST/SEGETH. Convidamos a população para participar da Consulta
Pública Online disponibilizada no site http://www.segeth.df.gov.br/consultas-publicas-2/.
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THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE
Secretário de Estado
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