Nº 59, segunda-feira, 24 de março de 2014

Diário Oficial do Distrito Federal

ESPÉCIE: Nota de Empenho nº 2014NE00176 de 19/03/2014. PARTES: Secretaria de Estado
de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – SEDHAB/DF
e J & J Ferragens Ltda-ME. OBJETO: Aquisição de relé térmico e luvas de alta tensão, de
acordo com o projeto básico (fls.30/32) e proposta comercial (fls.44), constantes nos
autos do processo 390.000.091/2014. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O. 28101 – P.T.
15.122.6004.8517.0131 – Fonte 100– N.D. 33.90.30. VIGÊNCIA/ENTREGA: 15 dias úteis
a contar do recebimento. DATA DE RECEBIMENTO: 20/03/2014. SIGNATÁRIOS: Pela
Unidade Gestora SEDHAB: Tiago Rodrigo Gonçalves, na qualidade de Subsecretário de
Administração Geral. Pelo Credor: Jonathan Aguiar Sousa, na qualidade de Sócio. VALOR:
R$ 1.460,00 (um mil quatrocentos e sessenta reais).
ESPÉCIE: Nota de Empenho nº 2014NE00177 de 19/03/2014. PARTES: Secretaria de Estado
de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – SEDHAB/DF e
Comercial Candanga de Material de Construção Ltda. OBJETO: Aquisição de fusível de alta
tensão, de acordo com o projeto básico (fls.30/32) e proposta comercial (fls.15), constantes
nos autos do processo 390.000.091/2014. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O. 28101 – P.T.
15.122.6004.8517.0131 – Fonte 100– N.D. 33.90.30. VIGÊNCIA/ENTREGA: 15 dias úteis a
contar do recebimento. DATA DE RECEBIMENTO: 20/03/2014. SIGNATÁRIOS: Pela Unidade
Gestora SEDHAB: Tiago Rodrigo Gonçalves, na qualidade de Subsecretário de Administração
Geral. Pelo Credor: Cleidiomar Gomes do Lago, na qualidade de Vendedor. VALOR: R$ 185,40
(cento e oitenta e cinco reais e quarenta centavos).

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE CHAMAMENTO Nº 06/2014.
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada CODHAB/DF, torna público o
chamamento para a seleção de empresas do ramo de construção civil, com comprovada capacidade técnica, interessadas em implantar empreendimento habitacional em área de propriedade
do Distrito Federal, com vistas a atender famílias com renda mensal de até R$ 1.600,00 e que
satisfaçam aos critérios da Lei Distrital nº 3.877/2006, no âmbito do Programa Minha Casa Minha
Vida (PMCMV), em parceria com os agentes financeiros autorizados a operá-lo, nos termos da
Lei Federal nº 11.977, de 07 de julho de 2009 e alterações posteriores, no edital a seguir:
- Edital de Chamamento nº 06/2014 Processo 392-009.813/2014 – Região Administrativa VI,
NOVA PETRÓPOLIS, para construção de 2.496 (duas mil quatrocentas e noventa e seis) unidades
habitacionais multifamiliares conforme tratado no Edital.
As empresas interessadas poderão obter os editais em epígrafe no sítio www.codhab.df.gov.br,
ícone “Programas Habitacionais”, link “Edital de Chamamento de Empresas”, ou na sede da
CODHAB/DF, no seguinte endereço: SCS – Setor Comercial Sul, Quadra-06, Bloco-“A”, nº
50, 5º andar, Ed. Sofia, Brasília/DF.
Os envelopes contendo os documentos de habilitação e os envelopes contendo as propostas de
projeto e preço deverão ser entregues às 09 horas e 30 minutos, do dia 13 de maio de 2014, na
sala de reuniões da CODHAB/DF, SCS – Setor Comercial Sul, Quadra-06, Bloco-“A”, nº 50,
5º andar, Ed. Sofia, Brasília/DF.
Brasília/DF, 21 de março de 2014.
RAFAEL OLIVEIRA
Diretor-Presidente
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.
Na forma do disposto no Artigo 52 da Lei nº 4.386/2009, na Lei Complementar 101/2000 e do
Artigo 86 do Decreto 32.598 de 15 de dezembro de 2010, RECONHEÇO a dívida e autorizo
à realização da despesa, a emissão da nota de empenho, a liquidação e pagamento a favor da
Empresa TOPOCART TOPOGRAFIA, ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA,
no valor de R$ 206.000,00(duzentos e seis mil reais) referente ao processo 392.009.173/2008,
de contratação de serviços de elaboração do Projeto Integrado de Regularização Fundiária,
Urbanística e Ambiental de São Sebastião – Produtos 3 e 8, que não pôde ser conhecido e pago
durante o exercício de 2011, em razão da necessidade de adaptações nos Produtos entregues,
sugeridos por órgãos competentes. Há disponibilidade orçamentária no exercício de 2014 para
fazer face à despesa, sem prejuízo das demais obrigações referentes ao presente exercício e o
referido valor está alocado no Programa de Trabalho 15.127.6225.4011.0003, elemento de despesa
4490.51, devendo ser remanejado através de Nota de Crédito Adicional para o 4490.92. Havia
crédito próprio com saldo suficiente para atender a despesa no orçamento de 2011. Brasília/DF,
21 de março de 2014. Rafael Oliveira - Diretor-Presidente
CONCORRÊNCIA Nº 01/2014.
O Presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal/CODHAB-DF
no uso de suas atribuições comunica a republicação do seguinte certame, devido a alterações no
seu Edital, bem como ao cumprimento da Decisão TCDF nº 1162/2014:
Processo:
Modalidade/número:
Tipo:

392.041.521/2013
Concorrência nº 001/2014 – Edital Alterado
Menor Preço

Página 45

Contratação de empresa para a execução das obras de infraestrutura
que incluem os serviços de Terraplanagem, Drenagem, Pavimentação,
Sistema de Abastecimento de Água (SAS), Sistema de Esgotamento
Sanitário (SES), Rede de Distribuição Urbana de Energia Elétrica de
alta e baixa tensão (RDU), conforme os projetos técnicos, especificações, serviços conforme orçamento, contidos no Anexo II, externas aos
Objeto:
conjuntos residenciais da 5ª Etapa da expansão do Riacho Fundo II, no
empreendimento denominado Residencial Parque do Riacho conforme
planta de situação contida no Anexo I, sob as condições estabelecidas
por este Projeto Básico, em atendimento à política habitacional do Governo do Distrito Federal, conforme especificações e demais elementos
técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste Edital.
58.337.220,44 (Cinquenta e oito milhões, trezentos e trinta e
Valor estimado (R$):
sete mil, duzentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos)
Programa de Trabalho: 15.451.6208.1110.9565 - Execução de obras
Dotação Orçamentária: de urbanização, Fonte: 135 - Natureza da Despesa 44.90.51 – Obras e
Instalações, para o exercício de 2014.
Prazo de execução:
12 meses
Prazo de Vigência:
18 meses
Data/hora de abertura: 22/04/2014 às 10:00h
Contatos:
Fone: 3214-1830
Local de realização:
SCS Q. 06 Bl. A lote 50 Ed. Sofia 5º andar
Gratuitamente no sitio da CODHAB/DF www.codhab.df.gov.br na
seção de licitações compras/serviços, ou impresso apresentando a
Retirada do edital e
comprovação de recolhimento de R$ 20,00 (vinte reais), que deverá ser
anexos
pago por meio de depósito em qualquer Agência do Banco Regional de
Brasília – BRB, banco 070, agência 208, conta nº 014.930-4.
Brasília/DF, 21 de março de 2014.
RAFAEL OLIVEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2014.
Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva com substituição de peças e calibração dos equipamentos localizados nas Agências Transfusionais da Fundação Hemocentro de
Brasília, conforme condições e especificações constantes dos Anexos deste Edital. Processo
063.000.395/2013. Fonte 138. Data e horário para recebimento das propostas: Até 10h00min
do dia 03/04/2014. Valor estimado: R$ 1.598.745,00. O respectivo edital poderá ser retirado
exclusivamente no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br.
Brasília/DF, 21 de março de 2014.
ISABEL CRISTINA DA SILVA GUTHIER
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2014.
Processo principal: 056.000.668/2013 – FUNAP-DF e outros. Objeto: Aquisição de aparelhos
e utensílios domésticos (exaustor e purificador de água), máquinas e equipamentos de natureza
industrial (máquina de corte vertical), e máquinas utensílios e equipamentos diversos (caixa para
transporte de cães), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência
constante do Anexo I do Edital. Valor estimado: R$ 125.894,75. Data e horário para recebimento
das propostas: até 09h00min do dia 03/04/2014. Tipo: Menor Preço por item. Fontes de Recursos:
100/220. O edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico www.compras.
df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site através do telefone 3312.5325/3312.5329.
Brasília/DF, 21 de março de 2014.
EVANDRO MARTINS MEDEIROS

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO AO CONTRATO Nº 02/2014.
Celebrado entre a Companhia de Planejamento do Distrito Federal - CODEPLAN e a empresa CENTRO MÉDICO DE CHECK UP LTDA, CNPJ 14.465.981/0001-57. Processo
121.000.010.2013. Objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço especializado de
engenharia de segurança e medicina do trabalho, para elaboração do Programa de Prevenção de
Riscos Ambientais (PPRA), do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO),
do Laudo Ergonômico dos Postos de Trabalho - Perfil Profissiográfico (PPP), realização do Laudo
de Técnico de Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT), realização de pericias médicas,
mediante demanda para atendimento dos empregados da CODEPLAN, nos termos e quantidades
especificadas no Termo de Referência. Prazo de vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da

