
3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais), valor total R$ 74.029,80 (setenta e quatro
mil vinte e nove reais e oitenta centavos). Demais especificações conforme edital. Maiores
informações podem ser encontradas no sistema eletrônico, site www.Licitações-e.com.br,
sob o número de pesquisa 884346.

Brasília/DF, 13 de agosto de 2021
LEANDRO SILVA TORRES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 83/2021
Processo: 00113-00003701/2021-75.
O pregoeiro torna público ERRATA, da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº
83/2021, do Tipo Menor Preço, a contratação, por meio de Sistema de Registro de
Preços, de empresa especializada para fornecimento e assentamento de Gabião,
conforme especificado no anexo I do edital. Aonde se lê: "7.9.4. Para fins de
comprovação da experiência e capacidade técnica da empresa, deverão ser apresentados
atestados de serviços, sendo considerada, para fins desta licitação, a execução do
serviço descrito no quadro a seguir, para os lotes de ampla concorrência e cota
reservada: Empresa: Certidão de Acervo Técnico – CAT; Quantidade
mínima/Observação: 50% do quantitativo referente gabião tipo caixa (Qd. 01 - Quadro
de atestação para empresa); Leia-se: "7.9.4. Para fins de comprovação da experiência e
capacidade técnica da empresa, deverão ser apresentados atestados de serviços, sendo
considerada, para fins desta licitação, a execução do serviço descrito no quadro a
seguir, para os lotes de ampla concorrência e cota reservada: Empresa: Certidão de
Acervo Técnico – CAT; Quantidade mínima/Observação: 25% do quantitativo referente
gabião tipo caixa 2 x 1 x 1,00 m (Qd. 01 - Quadro de atestação para empresa). Maiores
informações podem ser encontradas no sistema eletrônico, no site www.licitacões-
e.com.br, sob o número de pesquisa 887.626.

Brasília/DF, 17 de agosto de 2021
ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE MORAIS

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2021 (UASG: 927507)
Processo: 00400-00017576/2021-63. Objeto: Aquisição de materiais esportivos
para utilização nas atividades desenvolvidas com os(as) adolescentes e/ou jovens
em cumprimento de medida socioeducativa nas Unidades do Sistema
Socioeducativo do Distrito Federal por um período de 12 meses, conforme
especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do
Anexo I do Edital. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada
em R$58.776,24 (cinquenta e oito mil setecentos e setenta e seis reais e vinte e
quatro centavos). Tipo de Licitação: Menor preço por item. Data e horário de
abertura do certame: 31 de agosto de 2021 às 14:00 horas (horário de Brasília). O
Edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos www.gov.br/compras e
www.sejus.df.gov.br a partir de 19/08/2021.

PERCIVAL BISPO BIZERRA
Pregoeiro

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
DIRETORIA EXECUTIVA

 
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03/2021

Processo: 00056-00001011/2021-02. Das partes: Fundação de Amparo ao
Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP/DF e VOGUE ALIMENTAÇÃO
E NUTRIÇÃO LTDA. Do fundamento legal: Lei Federal nº 7.210, de 11 de julho
de 1984, Resolução nº 02/2019, de 29 de julho de 2019, do Conselho Deliberativo
da FUNAP/DF e Lei nº 10.406/2002, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil
Brasileiro. Do objeto: a prestação de serviços, com emprego de mão de obra de
até 15 (quinze) reeducandos dos regimes semiaberto, aberto e egressos pela
CONTRATADA, com vistas a oferta de trabalho à população carcerária através de
postos laborais geridos pela CONTRATANTE, promovendo atividades de
capacitação e produção no ramo de alimentação e refeições nas dependências da
estrutura de cozinha cedida por esta, situada na Q-SAAN Quadra 03 nº 465 – Zona
Industrial em Brasília-DF; e promover a recuperação social da pessoa privada de
liberdade por meio de capacitação profissional e do oferecimento do trabalho
remunerado, nos termos da Lei Federal nº 7.210/84 e Lei Distrital nº 5.969/17, que
será efetivada mediante parceria. Da vigência: 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura, permitida a prorrogação, mediante termo aditivo, na forma da
lei vigente. Data da assinatura: 17/08/2021. Signatários: Pelo FUNAP/DF,
DEUSELITA PEREIRA MARTINS, na qualidade de Diretora Executiva, e pela
Contratante, FREDERICO AUGUSTO DE MORAES VALENTE, na qualidade de
Sócio Proprietário.

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
4º Termo Aditivo ao Contrato 8933/2018, publicado no DODF em 06 de agosto de
2018. ASSINATURA: 18/08/2021. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS: PRAZO DE
VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de VIGÊNCIA do contrato por 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dia(s), passando as datas de vencimento de 30/08/2021 para
30/08/2022.PREÇO/VALOR: Acréscimo de R$ 115.842,63 (cento e quinze mil e
oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos), passando o total
contratual de R$ 503.222,92 (quinhentos e três mil e duzentos e vinte e dois reais e
noventa e dois centavos) para R$ 619.065,55 (seiscentos e dezenove mil e sessenta e
cinco reais e cinquenta e cinco centavos). ASSINANTES: Pela CAESB: Pedro
Cardoso De Santana Filho - Presidente Roberta Alves Zanatta e - Diretora - DE
SUPORTE AO NEGÓCIO. Pelo DIMEP - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA LTDA: Antonio Cícero Sampaio da Silva.

COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

 
EXTRATO CONTRATUAL

Processo: 0112-003718/2017. ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA - D.E Nº 075/2020 –
DJ/PRES/NOVACAP. CONTRATANTES: NOVACAP e C.Q.O - CONSTRUTORA
QUEIROZ OLIVEIRA LTDA - EPP. DO OBJETO: Prorrogação dos prazos de vigência e
execução do Contrato. PRAZO: Prorroga-se o prazo de vigência por mais 70 dias
corridos, passando o seu vencimento de 04/11/2021 para 13/01/2022. Prorroga-se o prazo
de execução por mais 70 dias corridos, passando o seu vencimento de 22/08/2021 para
31/10/2021. DATA DA ASSINATURA: 18/08/2021. PELA NOVACAP: Fernando
Rodrigues Ferreira Leite e Rubens de Oliveira Pimentel Júnior. PELA CONTRATADA:
Felipe Tarquinio Oliveira.

EXTRATO CONTRATUAL
Processo: 00138-00000757/2020-81. ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - D.E. Nº 090/2020 - DJ/NOVACAP.
CONTRATANTES: NOVACAP e CASA HUM ARQUITETURA E EVENTOS EIRELI
EPP. DO OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência, com convalidação de atos
praticados e reabertura do prazo de execução do Contrato. CONVALIDAÇÃO:
Convalidam-se os atos praticados no período de 30/07/2021 até a formalização do
presente Termo Aditivo. PRAZO: Prorroga-se o prazo de vigência por mais 70 dias
corridos, passando seu término de 27/11/2021 para 05/02/2022. Reabre-se o prazo de
execução por mais 70 dias corridos, deduzido deste o prazo convalidado, com término em
07/10/2021. DATA DA ASSINATURA: 18/08/2021. PELA NOVACAP: Fernando
Rodrigues Ferreira Leite e Rubens de Oliveira Pimentel Júnior. PELA CONTRATADA:
José Humberto Macêdo de Gois.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

 
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO

Procedimento Licitatório Eletrônico nº 08/2021 – DECOMP/DA – do tipo menor
preço – modo de disputa fechado, para contratação de empresa especializada para
construção do Restaurante Comunitário do Sol Nascente, localizado no Trecho 2,
Etapa II, Quadra 105, Conjunto O, Área Especial 1, no Setor Habitacional Sol
Nascente - DF, devidamente especificado no Projeto Básico e no Edital e seus anexos -
Valor estimado da contratação R$ 5.216.572,68 - processo 00112-00009060/2121-91.
Nova data e horário da licitação: 10 de setembro de 2021 - às 09 horas. O
Departamento de Compras da NOVACAP torna público que realizará o certame acima
e que o novo Edital e seus anexos poderão ser retirados exclusivamente nos sites
www.licitacoes-e.com.br e www.novacap.df.gov.br. Data da última publicação no
DODF nº 121,de 30 de junho de 2021, página 74/75 . Informações: (061) 3403-2321
ou (061) 3403-2322 e e-mail dilic@novacap.df.gov.br.

Brasília/DF, 18 de agosto de 2021
LADÉRCIO BRITO SANTOS FILHO

Chefe

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 17/2021 – DECOMP/DA – do tipo menor preço – por lote – modo de
disputa aberto – para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
outsourcing de impressão na modalidade franquia de página, mais excedente, com
fornecimento de equipamentos novos, sistema de gerenciamento de impressões,
manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças,
componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de insumos originais,
inclusive papel, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital,
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