
fornecimento de Energia Elétrica objeto dos Contratos de Prestação de Serviço Público de
Energia Elétrica CCER e CUSD nº 41/2020 – GRGC/CEB-D, para atendimento à Unidade de
Internação Feminina do Gama (UIFG), localizada no endereço NR ALAGADO AE N. 02 -
Gama, Brasília/DF, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, Brasília, na data da
assinatura eletrônica. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a
Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. Pelo Distrito Federal: JAIME
SANTANA DE SOUSA, Secretário de Estado.

EXTRATO DO 9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2014-SECRIA -SIGGO
Nº 27799

Processo: 0417-000309/2013. Partes: O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado
de Justiça e Cidadania X PAULO SÉRGIO JOSÉ DA SILVA. Objeto: Prorrogar o Contrato
por mais 12 (doze) meses, com base no art. 24, inciso X, e art. 58 da Lei nº 8.666/93, bem
como retirar o art. 57 da Lei nº 8.666/93; arts. 51 a 57 da Lei nº 8.245, de 1991; Decisão
TCU 828/2000 - Plenário; e Orientação Normativa nº 6, de 1º de abril de 2009; Reajustar o
valor do contrato no percentual de 11,30% (onze vírgula trinta por cento) conforme
proposta do contratado, aplicando-se a variação acumulada nos últimos 12 meses do Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 04/2021 a 03/2022, apurado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) passando este de R$ 8.160,00 (oito
mil cento e sessenta reais), para R$ 9.082,03 (nove mil oitenta e dois reais e três centavos),
mensais. VALOR: O valor mensal do aluguel é de R$ 9.082,03 (nove mil oitenta e dois
reais e três centavos), mensais, perfazendo o valor anual de R$ 108.984,36 (cento e oito mil
novecentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), procedentes do Orçamento do
Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária
Anual. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação
Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 44101; II – Programa de Trabalho:
14.243.6211.4217.0003; III – Natureza da Despesa: 33.90.36; IV – Fonte de Recursos: 100;
V – A Nota de Empenho nº 2022NE00061, emitida em 19/01/2021, reforçada pela Nota de
Empenho nº 2022NE00653, emitida em 16/05/2022, sob o evento nº 400092, na
modalidade Estimativo. VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência de 12 (doze)
meses, compreendendo o período de 02 de agosto de 2022 a 02 de agosto de 2023.
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o
presente Termo Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 25/05/2022. SIGNATÁRIOS: Pelo
DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário de
Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: PAULO SÉRGIO
JOSÉ DA SILVA, na qualidade de Proprietário.

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
DIRETORIA ADJUNTA PARA ASSUNTOS

ADMINISTRATIVO E FINANCEIROS
 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022 - UASG 926354

Processo: 00056.000.764/2022-73.
Processo: 00056.0000.2130/2021-74. Tipo: Menor Preço. Objeto: Pregão Eletrônico para
contratação de empresa especializada no fornecimento de bebedouros e garrafas térmicas para
café. O Pregoeiro torna público que os itens 01 e 02 do Pregão 02/2022, CPL/DIRAFI/DIREX/
FUNAP- DF foram Adjudicados e Homologados nos termos a seguir:

ITEM EMPRESA CNPJ
VALOR

TOTAL

01
OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO

EIRELI

11.094.173/0001-

32
4.854,00

02
SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE

PRODUTOS EIREL

19.806.688/0001-

20
690,00

Brasília/DF, 31 de maio de 2022
ANTONIO VIANA DE SOUZA

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 03/2022

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL – SODF, torna público que
realizará a Concorrência nº 03/2022-SODF - do tipo menor preço, na forma de execução
indireta, sob o regime de execução de empreitada por preço unitário, cujo objeto é a seleção
e contratação de empresa especializada para execução dos serviços de requalificação urbana
do Setor Comercial Sul, Quadra 04, Asa Sul, Brasília-DF, Região Administrativa do Plano
Piloto - RA-PP, compreendendo a recuperação do pavimento existente no bolsão de
estacionamento, remarcação de sinalização viária, paisagismo, execução de calçadas e
implantação de mobiliário urbano, conforme SIV 101/2021, e demais condições,
especificações e informações constantes do Projeto Básico/Termo de

Referência, Anexo I ao presente edital e seus complementos e demais Anexos que
integram o Edital. Valor estimado da contratação: R$ 2.322.408,22 (dois milhões,
trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oito reais e vinte e dois centavos) processo
00110-00000188/2022-26. Data e horário da licitação: 07 de julho de 2022 às 09 horas,
a ser realizada no Auditório da SODF situado no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”,
Bloco “A15”, em Brasília - DF. O Edital e seus anexos poderão ser retirados no sítio
www.so.df.gov.br ou www.gov.br/compras. Informações: (061) 3306-5038 e e-mail
cplic@so.df.gov.br.

Brasília/DF, 31 de maio de 2022
ADRILES MARQUES DA FONSECA

Presidente da Comissão

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO (*)
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9154/2019, publicado no DODF de 24 de dezembro de
2019. ASSINATURA: 23/12/2021. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS: PRAZO DE
VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de VIGÊNCIA do contrato por 730 (setecentos e
trinta) dia(s), passando as datas de vencimento de 24/12/2021 para
24/12/2023.PREÇO/VALOR: Acréscimo de R$ 198.350,00 (cento e noventa e oito mil e
trezentos e cinquenta reais), passando o total contratual de R$ 198.350,00 (cento e noventa
e oito mil e trezentos e cinquenta reais) para R$ 396.700,00 (trezentos e noventa e seis mil e
setecentos reais). ASSINANTES: Pela CAESB: PEDRO CARDOSO DE SANTANA
FILHO, Presidente e ROBERTA ALVES ZANATTA, Diretora de Suporte ao Negócio.
Pelo RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S: Roger
Maciel de Oliveira.
__________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF
nº 240, de 24 de dezembro de 2021, página 53.

DIRETORIA FINANCEIRO E COMERCIAL
 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ARP Nº 38/2022. Processo 00092-00013754/2022-92. Pregão Eletrônico nº 58/2022 -
CAESB. ASSINATURA: 31/05/2022. CONTRATANTE: Companhia de Saneamento
Ambiental do DF - CAESB. OBJETO: O registro de preços para aquisição de materiais
plásticos, rígidos e flexíveis, para redes de água e esgoto (selim, tê, tubo e outros), na
forma da ata Registro de preços-SRP/DS. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202.
PROGRAMA DE TRABALHO/NATUREZA DE DESPESA:
17.122.8209.8517/6977.33.90.30; FONTE DE RECURSOS: PRÓPRIOS: 11.101.000.000-
3; CÓDIGO: 12.403.402.200-0; UG: 974.200. GESTÃO: 19.206. PRAZO DE ENTREGA:
30(trinta) dias consecutivos contados a partir do primeiro dia útil posterior ao
recebimento/assinatura do instrumento que formaliza a contratação. VIGÊNCIA: Validade
de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) dias consecutivos, contados a partir da data de
sua assinatura, sendo obrigatório a sua publicação, incluídas eventuais prorrogações, nos
termos do art. 12 Decreto nº 39.103/2018. EMPRESA ADJUDICATÁRIA: TIGRE
MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONTRUÇÕES LTDA, valor R$ 1.614.688,32 (um
milhão e seiscentos e quatorze mil e seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e dois
centavos) para os itens 11, 12, 13, 14, 15 e 16; HIDROLUNA MATERIAIS PARA
SANEAMENTO LTDA, valor R$ 4.719,35 (quatro mil e setecentos e dezenove reais e
trinta e cinco centavos) para o item 01; FERNANDES MANÁ MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS EIRELI, valor R$ 1.538,92 (um mil e quinhentos e trinta e oito reais e
noventa e dois centavos) para o item 02; NOVA ATACADISTA PARA CONSTRUÇÃO
LTDA, valor R$ 72.550,25 (setenta e dois mil e quinhentos e cinquenta reais e vinte e
cinco centavos) para os itens 4, 5, 6, 7 e 8; CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS
LTDA, valor R$ 215.645,00 (duzentos e quinze mil e seiscentos e quarenta e cinco reais)
para os itens 09 e 10; FGS BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, valor R$
37.495,50 (trinta e sete mil e quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos)
para o item 03; ASSINANTES: Pela CAESB: SÉRGIO ANTUNES LEMOS, Diretor
Financeiro e Comercial e ROBERTA ALVES ZANATTA, Diretora de Suporte ao
Negócio. Pela: TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA CONTRUÇÕES LTDA:
Marilene Umlauf de França e Sidinei José de Souza; HIDROLUNA MATERIAIS PARA
SANEAMENTO LTDA: Francisco Luis Koch; FERNANDES MANÁ MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS EIRELI: Maria Iria Fernandes; NOVA ATACADISTA PARA
CONSTRUÇÃO LTDA: Alan Marques Almeida; CORR PLASTIK SISTEMAS
PLASTICOS LTDA: Elaine Cristina da Fonseca Pasklan; FGS BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA: Adriano Meirelles Cunha e Sérgio Oliveira Machado.

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 76/2022
O Pregoeiro da CAESB no uso de suas atribuições, torna público o resultado de julgamento
do pregão supracitado, realizado no www.comprasnet.gov.br, UASG: 974200, cujo objeto é
a aquisição de materiais de cobre, bronze e latão para gases e líquidos, na forma do Sistema
de Registro de preços - SRP, da forma que se segue: Empresa BRV INDUSTRIA
BRASILEIRA DE REGISTROS E VALVULAS EIRELI, CNPJ: 17.489.164/0001-27,
vencedora dos itens 05, 06, 07, 08, 09, 10, 33, 34, 35, 36, 39 e 40

PÁGINA 184 Diário Oficial do Distrito Federal                Nº 102, QUARTA-FEIRA, 01 DE JUNHO DE 2022

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022060100263

263

Nº 103, quarta-feira, 1 de junho de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

3_INED_14574675_001

APOIO LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ nº 74.679.226/0012-50

ATO DE 02 DE MAIO DE 2022
A sociedade empresária APOIO LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA, registrada na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo sob NIRE nº 35906287196 e, inscrita no CNPJ nº 74.679.226/0012-50, torna 
público o Regulamento Interno, Tarifa Remuneratória e a Declaração que seguem em anexo. Noris-
valdo Bressanim - Sócio-Administrador. Carmen Hitomi Moriya Baptistotti - Sócio-Administrador.

ANEXOS - REGULAMENTO INTERNO
A sociedade empresária APOIO LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA, registrada na Junta Comercial do 
Estado de São Paulo sob NIRE nº 35906287196, inscrita no CNPJ nº 74.679.226/0012-50 localizada 
no endereço Rua Rosa Kasinski nº 925, Bairro Capuava, Município de Mauá-SP, CEP 09380-128, 
ESTABELECE as normas que regerão sua atividade de Armazenamento de Mercadorias da seguinte 
forma: ARTIGO 1º: Serão recebidas em depósito, mercadorias nacionais ou estrangeiras naciona-
lizadas executando atos pertinentes a seus fins como armazenadora guardando e conservando as 
aludidas mercadorias. Parágrafo Único: Serviços acessórios, serão executados desde que possíveis 
e não contrários às disposições legais. ARTIGO 2º: A juízo da direção da empresa, as mercadorias 
poderão ser recusadas em caso de: I - Quando não houver espaço suficiente para seu armazena-
mento; e II - Se, em virtude das condições em que elas se acharem, puderem danificar as merca-
dorias já depositadas. ARTIGO 3º: A responsabilidade pelas mercadorias em depósito cessará nos 
casos de alterações de qualidade provenientes da natureza ou do acondicionamento daquelas, 
bem como por força maior. Cessa a responsabilidade nos casos de avarias ou vícios provenientes 
da natureza ou acondicionamento das mercadorias, e força maior, salvo a disposição do art. 37, 
§ único; ARTIGO 4º: Os depósitos de mercadorias deverão ser feitos por ordem do depositante, 
seu preposto ou procurador, dirigida à empresa, que emitirá o documento especial, denominado 
recibo de depósito, contendo quantidade, especificação, marca, peso e acondicionamento das 
mesmas. ARTIGO 5º: As indenizações prescreverão em três meses, contados da data em que as 
mercadorias foram ou deveriam ter sido entregues, e serão calculadas pelo preço das mercado-
rias em bom estado. ARTIGO 6º: O inadimplemento de pagamento de armazenagem acarretará 
vencimento antecipado do prazo de depósito, com a adoção do procedimento previsto no artigo 
10 e parágrafos do Decreto nº 1.102/1903. CONDIÇÕES GERAIS: Os seguros e as emissões de 
warrants serão regidos pelas disposições do Decreto nº 1.102/1903. O pessoal auxiliar e suas 
obrigações, bem como o horário de funcionamento dos armazéns e também os casos omissos 
serão regidos pelos usos e costumes da praxe comercial, desde que não contrários à legislação 
vigente. Mauá, 20 de Janeiro de 2022. Norisvaldo Bressanim - Sócio-Administrador. Carmen Hitomi 
Moriya Baptistotti - Sócio-Administrador. 

TARIFA REMUNERATÓRIA
A Apoio Logística e Serviços Ltda., por sua filial estabelecida na cidade de Mauá, Estado de São 
Paulo, à Rua Rosa Kasinski nº 925 – Bairro Capuava – Mauá – São Paulo – CEP: 09380-128, inscrita 
no CNPJ sob o nº 74.679.226/0012-50, com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
sob NIRE 35906287196, apresenta as tarifas abaixo descriminadas: 

ITENS UNID. VALOR R$
01- Estoque e Armazenagem por mês:
1.1- Armazenagem p/Ton 34,31
02- Seguro e Ad-Valorem por mês:
2.1- Estoque 0,32
2.2- Gerenciador de Risco (Gris 0,32
03- Recebimento e Expedição por mês:
4.1- Recebimento p/Ton 12,83
4.2- Expedição p/Ton 12,83

05- Condições Gerais: 5.1- A presente tarifa será publicada sempre que for reajustada. Mauá, 20 
de Janeiro de 2022. Norisvaldo Bressanim - Sócio-Administrador. Carmen Hitomi Moriya Baptis-
totti - Sócio-Administrador.

DECLARAÇÃO
A Apoio Logística e Serviços Ltda., situada à Rodovia Presidente Castelo Branco nº 11.350 – Km 30,5 
– Jardim Maria Cristina – Barueri – SP, inscrita no CNPJ sob o nº 74.679.226/0001-05, com registro 
na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35212227938, por sua filial estabelecida na 
cidade de Mauá, Estado de São Paulo, à Rua Rosa Kasinski nº 925 – Bairro Capuava – CEP: 09380-
128, inscrita no CNPJ sob o nº 74.679.226/0012-50, com registro na Junta Comercial do Estado de 
São Paulo sob NIRE 35906287196, neste ato representada por seus sócios Carmen Hitomi Moriya 
Baptistotti, brasileira, viúva, empresária, residente e domiciliada na cidade de Londrina, Estado 
do Paraná á Rua João Huss, 115 - Apto 1004 - Gleba Fazenda Palhano - CEP 86050-490, portador 
da cédula de identidade RG 1.166.635-3 SSP/PR e do CPF 277.429.469-04 e Norisvaldo Bressanim, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão de bens, empresário, residente e domiciliado na 
cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua Santos nº 1300, apartamento 801, Centro, CEP 
86020-041, portador da cédula de identidade RG 1.057.260-6 SSP/PR e do CPF 006.574.419-53, 
pelo presente vem declarar o que segue abaixo: 1. Qualificação: A APOIO LOGÍSTICA E SERVIÇOS 
LTDA, estabelecida à Rua Rosa Kasinski nº 925 – Bairro Capuava no Município de Mauá, Estado de 
São Paulo, CEP 09380-128, inscrita no CNPJ sob o nº 74.679.226/0012-50 com registro na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob – NIRE 35906287196. 2. Capital Social: O capital social da 
matriz é no valor de R$ 5.015.994,00 (cinco milhões e quinze mil, novecentos e noventa e quatro 
reais). O capital da filial destacado é no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), delimitado confor-
me consolidação do contrato social devidamente registrado na JUCESP sob o nº 213.861/11-2 
na sessão de 13/06/2011. 3. Descrição do Imóvel: 3.1 Localização: O imóvel está localizado na 
Rua Rosa Kasinski nº 925, Bairro Capuava, no município de Mauá – SP. A região é plenamente 
abastecida pelos serviços comunitários essenciais como rede de água, rede elétrica em alta e 
baixa tensão, rede telefônica e vias de acesso pavimentado. 3.2 Dados Técnicos da Edificação: O 
imóvel é composto por 01 (um) galpão com aproximadamente 48.317,60 m² de área utilizável, 
com apenas 01 (um) pavimento, com pé – direito de 5,00 m. As fundações são do tipo radier em 
concreto armado, estruturas, pilares e vigas são de concreto armado e o fechamento em alve-
naria de vedação do tipo blocos de concreto, reboco em argamassa e pintura látex. A estrutura 
da cobertura é composta por telhas em zinco fixadas em estrutura metálica com parafusos em 
perfis metálicos tipo I e H, com calhas metálicas impermeabilizadas. O piso possui cerâmica nos 
banheiros e nos departamentos é tipo cimento queimado em bom estado. A estrutura externa 
à edificação, drenagem de agua pluviais por calhas metálicas na cobertura, e no piso externo, 
executado em concreto com inclinação aproximada de 20%, drenagem sanitária executada por 
meio de 02 (dois) tanques sépticos e sumidouro. Rede de energia elétrica fornecida pela ENEL, 
tensão nominal de entrada 13,2 KVA na casa de força e redistribuição da rede elétrica interna 
para 110 V e 220 V, com cabos elétricos de 16 mm da casa de força até o QGD, e sistema contra 
descargas atmosféricas tipo para-raios do tipo gaiola. O estabelecimento conta também com o 
apoio de 01 (um) gerador de 110 KVA, 01 (um) gerador de 12,5 KVA, e para o abastecimento dos 
geradores tanque de armazenamento de inflamáveis de 250 litros de diesel para o gerador de 110 
KVA e 02 (dois) tanques de armazenamento de 25 litros de gasolina cada para o abastecimento 
dos geradores de 12,5 KVA, ambos com contenção para proteção de vazamentos. Telefonia e 
comunicação de dados e TV fornecidos pela operadora NET, Vivo e sistema interno de câmeras 
Intelbrás. Tubulações enterradas de fornecimento de água potável fornecidas pela SABESP, 3 
caixas de água de 1.000 litros e 1 caixa de água de metal de 10.000 litros, parte das tubulações de 
combate à incêndio enterradas e nas imediações do armazém sistema aéreo de fornecimento. 

Para as operações de carga e descarga, no local existem, 48 (quarenta e oito) portas, permitin-
do executar as operações de carga/descarga sem riscos de danos aos produtos causados por 
intempéries. A movimentação interna dos produtos será feita com o emprego de empilhadeira. 
3.3 Prevenção Contra Incêndios: Não há bloqueios e obstáculos para a aproximação de veículos 
destinados ao combate de incêndio. O estabelecimento é dotado com 55 extintores de classes A, B 
e C espalhados em áreas especificas adotado como sistema de prevenção à combate de incêndio, 
e sistema de hidrantes com reserva de 30.000 litros de água. 4. Segurança: Para atender as neces-
sidades de segurança, a empresa conta com os serviços de empresa especializada e autorizada a 
trabalhar com segurança patrimonial, normatizando procedimentos e implantando sistema de 
portaria com vigilância armada em tempo integral. 5. Equipamentos: A empresa desenvolverá suas 
operações utilizando empilhadeiras motorizadas e com combustão, gás e elétrica como descrito na 
tabela abaixo e em número suficiente para atender as necessidades das atividades desenvolvidas.

PATRIMÔNIO FROTA MARCA MODELO ESPECIFICAÇÕES SÉRIE ANO

APOI-1660 HYSTER H50FT
GLP TORRE 3 EST. C/ 
4,800MM 2,5 TON A977Y17621L 2014

APOI-3804 E3001 TOYOTA 8FG30B
GLP TORRE 3 EST. C/ 

4,300MM 3 TON 8FG30B-10847 2019

APOI-3807 E3004 TOYOTA 8FG30B
GLP TORRE 3 EST. C/ 

4,300MM 3 TON 8FG30B-10872 2019

APOI-3808 E3005 TOYOTA 8FG30B
GLP TORRE 3 EST. C/ 

4,300MM 3 TON 8FG30B-10882 2019

APOI-3809 E2501 TOYOTA 8FG25B
GLP TORRE 3 EST. C/ 
4,800MM 2,5 TON 8FG25B-15663 2019

APOI-3810 E2502 TOYOTA 8FG25B
GLP TORRE 3 EST. C/ 
4,800MM 2,5 TON 8FG25B-15670 2019

APOI-3811 E2503 TOYOTA 8FG25B
GLP TORRE 3 EST. C/ 
4,800MM 2,5 TON 8FG25B-15671 2019

APOI-3812 E2504 TOYOTA 8FG25B
GLP TORRE 3 EST. C/ 
4,800MM 2,5 TON 8FG25B-15673 2019

APOI-3813 E2505 TOYOTA 8FG25B
GLP TORRE 3 EST. C/ 
4,800MM 2,5 TON 8FG25B-15677 2019

APOI-3829 TOYOTA 8FG50N
GLP TORRE 3 EST. C/ 
4,800MM 2,5 TON 8FG25B-15677 2019

APOI-3848 TOYOTA H70FT
GLP TORRE 3 EST. C/ 
5,368MM 3,5 TON A977Y06975F 2019

6. Natureza e Discriminação das Mercadorias: A empresa receberá em sua unidade para arma-
zenamento e depósito, matérias prima como polietileno, plásticos, borrachas, madeiras, líqui-
dos inflamáveis, produtos industrializados, alimentícios, as mercadorias não são de natureza 
agropecuária, sendo este armazenamento sempre em conformidade com as questões legais 
e aplicáveis a atividade. 6.1 Das Licenças: Conforme legislação, a empresa se compromete a 
solicitar as licenças nos órgãos de controle, avaliação e fiscalização para o depósito de materiais 
perigosos (líquidos inflamáveis). 7. Operações e Serviços: A empresa desenvolvera atividade de 
armazém geral, com operações de carga, descarga, armazém e serviços de logística. Mauá, 20 
de Janeiro de 2022. CARMEN HITOMI MORIYA BAPTISTOTTI - Sócio-Administrador. NORISVAL-
DO BRESSANIM - Sócio-Administrador.

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS
FARMACÊUTICOS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO DO PARÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO

A Presidente da Comissão Pró-Fundação do Sindicato Intermunicipal dos
Farmacêuticos da Região Oeste do Estado do Pará - SIFROEPA, Farm. Kátia Helena Marinho
de Andrade, brasileira, solteira, farmacêutica, CPF 932.671.692-91, residente e domiciliado
na Travessa Silva Jardim, 1473, Apto. 02, Bairro Aparecida, na cidade de Santarém, Estado
do Pará, CEP 68040-540, no uso das suas atribuições, convoca a categoria profissional dos
farmacêuticos, em suas diversas especialidades de acordo com o classificação brasileira de
ocupações, na condição de empregados, profissionais liberais, servidores públicos,
terceirizados e cooperados, nos municípios de Alenquer, Almeirim, Altamira, Aveiro,
Belterra, Brasil Novo, Curuá, Faro, Itaituba, Jacareacanga, Juruti, Medicilândia, Mojui dos
Campos, Monte Alegre, Monte Dourado, Novo Progresso, Óbidos, Oriximiná, Placas, Porto
de Moz, Porto Trombetas, Prainha, Rurópolis, Santarém, Senador José Porfírio, Terra Santa,
Trairão, Uruará e Vitória do Xingu, todos localizados no Estado do Pará, para participarem
da assembleia geral de fundação de sindicato, na forma da Portaria nº 17.593, de 24 de
julho de 2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, a
ser realizada em 22 de junho de 2022, pela plataforma ZOOM, às 10h em primeira
chamara para tratarem da seguinte ordem do dia: a) leitura do edital convocatório; b)
fundação do "Sindicato Intermunicipal dos Farmacêuticos da Região Oeste do Estado do
Pará - SIFROEPA", por dissociação do Sindicato dos Farmacêuticos de Belém do Para -
SINFARPA, CNPJ 10.235.687/0001-06; c) discussão e aprovação do estatuto social; d)
eleição e posse da primeira Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto à
Federação; e) deliberar acerca da filiação a Federação, Confederação e Central Sindical.
Não havendo número legal de presentes na primeira convocação, a segunda se realizará às
10:30 horas, no mesmo dia e local, já com qualquer número de presentes. Poderão
participar da Assembleia Geral de Fundação os(as) profissionais residentes e/ou que
laborem na base territorial abrangida. As inscrições deverão ser feitas obrigatoriamente
pelo endereço eletrônico sifroepa@gmail.com informando o nome completo, CPF, telefone,
razão social do empregador para posterior conferência. As deliberações tomadas nesta
Assembleia prevalecerão para todos os fins de direito.

Santarém/PA, 31 de maio de 2022.
KÁTIA HELENA MARINHO DE ANDRADE
Presidente da Comissão Pró-Fundação

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 3/2022 - SODF

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Obras e
Infraestrutura do Distrito Federal - SODF torna público que realizará a Concorrência nº
03/2022-SODF - do tipo menor preço, na forma de execução indireta, sob o regime de
execução de empreitada por preço unitário, cujo objeto é a seleção e contratação de
empresa especializada para execução dos serviços de requalificação urbana do Setor
Comercial Sul, Quadra 04, Asa Sul, Brasília-DF, Região Administrativa do Plano Piloto - RA-
PP, compreendendo a recuperação do pavimento existente no bolsão de estacionamento,
remarcação de sinalização viária, paisagismo, execução de calçadas e implantação de
mobiliário urbano, conforme SIV 101/2021, e demais condições, especificações e
informações constantes do Projeto Básico/Termo de Referência, Anexo I ao presente edital
e seus complementos e demais Anexos que integram o Edital. Valor estimado da
contratação: R$ 2.322.408,22 (dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, quatrocentos e
oito reais e vinte e dois centavos) - Processo nº 00110-00000188/2022-26. Data e horário
da licitação: 07 de julho de 2022 - às 09 horas, a ser realizada no Auditório da SODF
situado no Setor de Áreas Públicas, Lote "B", Bloco "A15", em Brasília - DF. O Edital e seus
anexos poderão ser retirados no sítio www.so.df.gov.br ou www.gov.br/compras.
Informações: (061) 3306-5038 e e-mail cplic@so.df.gov.br.

Brasília-DF, 31 de maio de 2022.
ADRILES MARQUES DA FONSECA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2021

PROCESSO Nº 00052-00015442/2021-51. OBJETO: Contratação de empresas para
fornecimento contínuo de peças, componentes e acessórios de produção originais e itens
imprescindíveis a sua instalação, para grupo geradores embarcados e veículos de tração
(carros de carga, reboques e semirreboques) e motorizados por marca das linhas:
motocicletas, veículos leves, veículos comerciais leves, veículos pesados (caminhões),
empilhadeiras e tratores (pá mecânica e escavadora) que compõem o patrimônio e a frota
da Polícia Civil do Distrito Federal. TIPO: Maior desconto.

A PREGOEIRA da Polícia Civil do Distrito Federal, comunica que no Pregão
Eletrônico nº 65/2021, após a fase recursal, sagrou-se vencedora a empresa UNT PEÇAS E
SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI, CNPJ 35.339.031/0001-56, para o item 30, no valor total
de R$ 42.942,63 (quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e três
centavos). O aviso de resultado para os itens 01 ao 29 foram publicados no DODF e DOU
de 24 de maio de 2022. A ata do pregão e o termo de adjudicação podem ser visualizados
no www.gov.br/compras. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Brasília, 31 de maio de 2022.
CRISTINA JANE LETIERI

Pregoeira/PCDF

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2022

PROCESSO Nº 00052-00031371/2021-33. OBJETO: Aquisição de 130.000 (cento e trinta mil)
etiquetas lacre tipo "Void", com valor orçado em R$ 176.200,00 (cento e setenta e seis mil
e duzentos reais) , a fim de atender às necessidades de garantia da cadeia de custódia
(armazenamento e transporte) de vestígios criminais da Polícia Civil do Distrito Federal
(PCDF), por meio da Central de Guarda e Custódia de Vestígios (CGCV). TIPO: Menor
preço.

A PREGOEIRA da Polícia Civil do Distrito Federal, comunica que no Pregão
Eletrônico nº. 07/2022 sagrou-se vencedora a empresa MNX COMERCIAL DE PAPEIS EIRELI,
CNPJ: 13.410.297/0001-05, para os Itens 01, 02 e 03, no valor total de R$ 83.245,00
(Oitenta e três mil, duzentos e quarenta e cinco reais). A ata do pregão e o termo de
adjudicação podem ser visualizados no www.gov.br/compras. Maiores informações na
CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Brasília, 31 de maio de 2022.
KELLY CRISTINA CORDEIRO GUEDES

Pregoeiro/PCDF

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA PREÇOS Nº 1/2022

Processo n.º 19.05.0361.0000039/2021-52. (Emenda Parlamentar Especial alocada na
OGU - Orçamento Geral da União).

Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, ADJUDICO e
HOMOLOGO a decisão da Presidente da Comissão Permanente de Licitação do
Ministério Público do Estado do Acre, que declarou como vencedora da Tomada de
Preços nº 1/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a
construção da Unidade Administrativa de Assis Brasil do Ministério Público do Estado
do Acre, a empresa: Nardino & Pinheiro Engenharia Ltda. - ME, com valor global de
R$ 561.698,89 (quinhentos e sessenta e um mil seiscentos e noventa e oito reais e
oitenta e nove centavos).

Rio Branco - AC, 30 de maio de 2022
GLAUCIO NEY SHIROMA OSHIRO

Promotor de Justiça/Secretário-Geral do MPAC
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