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SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2012, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 10/2002.
EXECUÇÃO DE OBRAS

Processo: 110.000.249/2012 – Partes: DF/SO e a empresa COMPANHIA ENERGÉTICA DE 
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segundo o disposto nos Arts. 6º e 10, da Lei nº 8.666/93, e em conformidade com o Projeto 
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milhões e trinta e três mil e duzentos e dezenove reais e quarenta e três centavos). Dotação 
orçamentária: Unidade Orçamentária: 22.101; Programa de Trabalho: 15.752.6209.1763-
0012; Natureza da Despesa: 4490-51; Fonte de Recursos: 134. A despesa foi parcialmente 
comprometida a favor da CONTRATADA, no valor de R$ 3.309.965,83 (três milhões e tre-
zentos e nove mil e novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos), conforme 
Nota de Empenho nº 0386, emitida em 19/10/2012, sob o evento nº 400091, na modalidade 
global. O valor restante será empenhado posteriormente. Prazo/vigência: O Contrato terá 
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obras é de 08 (oito) meses corridos, a contar do primeiro dia útil após a emissão da Ordem 
de Serviço prevista na Cláusula Oitava do Contrato. O prazo para início das obras é de até 
05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da respectiva Ordem de Serviço. 
O prazo para recebimento provisório das obras é de 15 (quinze) dias úteis da comunicação 
escrita da CONTRATADA. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá 
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por Comissão de Recebimento de Obras e Serviços a ser designada pelo Secretário de Es-
tado de Obras nos termos da Lei nº 8.666/93, artigo 73, inciso I, alínea “b”. Publicação e 
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ao de sua assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela 
Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal. Data de assinatura: 31 de outubro de 
2012. Signatários: Pelo DF: David José de Matos na qualidade de Secretário de Estado de 
Obras. Pela CONTRATADA: Rubem Fonseca Filho e Euler Gimarães Silva, na qualidade 
de, respectivamente, Diretor-Presidente e Diretor Técnico.

COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

ASSESSORIA DE CADASTRO E LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2012.

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL TORNA PÚBLI-
CO que realizará Pregão Eletrônico nº 30/2012 – ASCAL/PRES – do tipo menor preço 
– por lote, para aquisição de substrato agrícola, conforme especificações e quantitativo 
constantes do PAM - Pedido de Aquisição de Material nº 036/2012 da DIMAT/DEMAP/
DA-NOVACAP. Valor estimado da contratação R$ 186.000,00 – (cento e oitenta e seis mil 
reais). Processo nº 112.002.796/2012 – Programa de Trabalho: 15.452.6208.8508.0001 
– Manutenção de áreas Verdes – Natureza da Despesa: 33-90-30 - Fonte: 100 - Prazo 
de entrega: 30 (trinta) dias e prazo de vigência 120 (cento e vinte) dias. Data final 
para recebimento das propostas: 20 de novembro de 2012, às 09:00h. Início da Sessão 
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encontrados no site www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 07 de novembro 2012. 
Contatos e informações poderão ser obtidos por meio do telefone (061) 3403-2322 e 
email pregão.eletronico@novacap.df.gov.br.

Brasília/DF, 05 novembro de 2012.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA

Assessor

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2012.
A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL TORNA PÚBLICO 
que realizará Pregão Eletrônico nº 31/2012 – ASCAL/PRES – do tipo menor preço – por lote, 
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terial nº 076/2012 da SECOM/DIMAT/DEMAP/DA-NOVACAP. Valor estimado da contratação 
R$ 5.667,73 – (cinco mil, seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos). Processo 
nº 112.004.030/2012 – Programa de Trabalho: 15.452.6208.8508.0001 – Manutenção de áreas 
Verdes – Natureza da Despesa: 33-90-30 - Fonte: 100 - Prazo de entrega: 20 (vinte) dias e prazo 
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de 2012, às 10:30h. Início da Sessão de disputa: 20 de novembro de 2012 – às 10:45h. O Edital 
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novembro 2012. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio do telefone (061) 3403-
2322 e email pregão.eletronico@novacap.df.gov.br.

Brasília/DF, 05 novembro de 2012.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA

Assessor

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2012.
A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL TORNA PÚBLICO 
que realizará Pregão Eletrônico nº 32/2012 – ASCAL/PRES – do tipo menor preço – por lote, 
para aquisição de vibro acabadora hidrostática, escavadeira hidráulica, compactador de pneus 
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do Projeto Básico. Valor estimado da contratação R$ 1.865.127,00 – (um milhão, oitocentos e 
sessenta e cinco mil e cento e vinte e sete reais). Processo nº 112.004.023/2012 – Programa de 
Trabalho: 15.122.6004.8517.0001 – Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais – Natureza 
da Despesa: 44-90-52 - Fonte: 100 - Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias e prazo de vigência 
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14:00h. Início da Sessão de disputa: 20 de novembro de 2012 – às 14:15h. O Edital e seus 
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2012. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio do telefone (061) 3403-2322 e 
email pregão.eletronico@novacap.df.gov.br.

Brasília/DF, 05 novembro de 2012.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA

Assessor

CONCORRÊNCIA Nº 18/2012.
Concorrência nº 18/2012 – ASCAL/PRES – do tipo preço global, para contratação de empresa 
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instalação de três elevadores elétricos VVVF, e de manutenção preventiva e corretiva nos equipa-
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Valor estimado da contratação R$ 1.758.382,27 – (um milhão, setecentos e cinquenta e oito mil, 
trezentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos) - Processo nº 112.002.682/2007 – Programa 
de Trabalho: 23.451.6230.3936.0004 – Revitalização da Torre de TV pela Companhia Imobiliária de 
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dias corridos – Prazo de Vigência: 1.230 (um mil e duzentos e trinta) dias corridos. Data e horário 
de realização da licitação: 06/12/2012 – às 09:00h. A Assessoria de Cadastro e Licitação da NO-
VACAP torna público aos interessados que realizará a licitação acima na data e horário indicados 
e que será realizada na Sala de Licitações da ASCAL/PRES, sito no Setor de Áreas Públicas, Lote 
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poderão ser retirados no endereço eletrônico https://sistemas.novacap.df.gov.br/licitadivulga. Para 
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Brasília/DF, 05 novembro de 2012.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA

Assessor

AVISO DE REVOGAÇÃO
Comunicamos aos interessados na Tomada de Preços nº 06/2012 – ASCAL/PRES – do tipo 
menor preço global, para contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação 
de três elevadores elétricos VVVF, e de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos 
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autos do processo nº 112.002.682/2007.

Brasília/DF, 05 novembro de 2012.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA

Assessor

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA
CEB DISTRIBUIÇÃO S.A

EDITAL Nº 03/2012 - CONCURSO PÚBLICO 
COMUNICADO
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atenção à decisão proferida no Processo nº 2012.01.1.095044-7, que tramita junto à 7ª Vara da 
Fazenda Pública do Distrito Federal, comunica que o concurso público – Edital nº 01/2012 está 
suspenso, por consequência as inscrições do mesmo. Demais informações referentes ao certame 
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Brasília/DF, 06 de novembro de 2012.
RUBEM FONSECA FILHO

EXTRATO DE ADITIVO
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regido pela Lei 8.666/93. Data de assinatura: 29/10/2012 Objeto: Transferência e designação do novo 
gestor do contrato para melhor adequação técnica aos seus objetivos. O gerenciamento do Contrato 
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