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O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do
Distrito Federal, por meio de sua Comissão de Locação de Imóveis - COLIM, torna público a prorrogação
do prazo de recebimento de propostas do aviso de procura de imóvel, comercial ou residencial, situado na
Região Administrativa do Núcleo Bandeirante - RA VIII, no Distrito Federal, para locação a fim de ser
realizado contrato pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura, prorrogável de
acordo com a legislação vigente e interesse das partes, desde que atenda as especificações do Edital, objeto
do Processo Administrativo: 00400-00013098/2019-06. O imóvel deve ter, no mínimo, 150m² (cento e
cinquenta metros quadrados), devendo ser na área do Distrito Federal, situados a poligonal da Região
Administrativa do Núcleo Bandeirante (RA - VIII), limitada pela Quadra 1 do Park Way (RA - XXIV) e
DF - 075 (EPNB), ao Norte; pela ferrovia, ao Sul; e pela rodovia BR - 450 (EPIA), à Leste. Esta poligonal
compreende inclusive o Setor de Postos e Motéis Sul - SPMS, Setor de Indústria Bernardo Sayão - SIBS,
Setor de Oficinas e Pequenas Indústrias, Divinéia, Metropolitana, Vila Cahuy e Setor Placa da Mercedes,
conforme estabelecido na Portaria nº 89 de 28/02/2014, com fácil acesso ao imóvel para acomodar o
Conselho Tutelar do Núcleo Bandeirante. As propostas comerciais deverão ser direcionadas à Comissão de
Locação de Imóveis, em envelope fechado e indevassável, devidamente identificado, não podendo ter
emendas, rasuras ou entrelinhas. Deverá, ainda, a proposta estar datada, conter nome ou razão social,
endereço completo do imóvel ofertado, telefone, e-mail para contato e deverá estar ASSINADA PELO
PROPONENTE. Todos os valores da proposta deverão vir expressos em moeda nacional corrente e com
validade não inferior a 90 (noventa) dias contados da sua apresentação. O Edital poderá ser retirado até o
término da data de entrega das propostas, no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN,
Quadra 01, Comércio Local, Lote "C", 2º andar - Comissão de Locação de Imóveis - COLIM, ou através
do endereço eletrônico http://www.sejus.df.gov.br/, e as propostas deverão ser entregues em horário
comercial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no setor de Protocolo da SEJUS-DF, localizado no
SAIN, Estação Rodoferroviária, Ala Central, Térreo, CEP: 70.631-900. O prazo para os interessados
apresentarem suas propostas será até às 17h00m do dia 26 (vinte e seis) de agosto de 2019, sendo que a
sessão pública para abertura dos envelopes ocorrerá às 11h00m do dia 28 (vinte e oito) de agosto de 2019,
no auditório do Núcleo de Atendimento Integrado - NAI, localizado no Setor de Armazenagem e
Abastecimento Norte - SAAN, Quadra 01, Lote 785, 1º andar. Esta Secretaria de Estado reserva-se no
direito de optar pelo imóvel que melhor atender às necessidades deste Órgão, que estejam dentro das
especificações legais. As propostas que não atenderem às exigências deste AVISO não serão consideradas.
Informações a respeito do Edital pelos telefones: 61 3213-0726 e 3213-0712 (Comissão de Locação de
Imóveis).

VICTOR MICHEL COELHO DE SOUZA SILVA
Presidente da Comissão

À COMISSÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - COLIM/SEJUS/DF
ENVELOPE PROPOSTA

Nome e/ou Razão Social da Empresa:
CNPJ:
Objeto: Locação de imóvel para acomodar o Conselho Tutelar do Núcleo Bandeirante, da SEJUS/DF.
Endereço:
Te l e f o n e ( s ) :
E-mail:

_______________________________
A S S I N AT U R A

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania
do Distrito Federal, por meio de sua Comissão de Locação de Imóveis - COLIM, torna público a
prorrogação do prazo de recebimento de propostas do aviso de procura de imóvel, comercial ou
residencial, situado na Região Administrativa de Ceilândia, setor Sul, no Distrito Federal, para locação
a fim de ser realizado contrato pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura,
prorrogável de acordo com a legislação vigente e interesse das partes, desde que atenda as
especificações do Edital, objeto do Processo Administrativo SEI Nº 400-00013144/2019-69. O imóvel
deve ter, no mínimo, 150m² (centro e cinquenta metros quadrados), devendo ser na área do Distrito
Federal, situados a poligonal Sul/Oeste da Região Administrativa de Ceilândia (RA - IX), limitada
pela Rodovia Vincinal VC - 311 seguindo até a ponte do Rio Melchior, passando em seguida para
a DF - 180 e a esquerda pela DF - 190, seguindo adiante e entrando à direita pela Vincinal VC -
321 até a divisa com o Rio Descoberto, ao Norte; pelo Ribeirão Taguatinga e pelo Rio Melchior,

ao Sul; e pela Via que contorna a QNN 28 e pela Via P 1 Sul, a Leste. Esta poligonal compreende
o Setor P Sul, Setor Habitacional Sol Nascente (chácaras a esquerda da Vincinal VC - 311),
Condomínio Casa Branca, Condomínio Pôr-do-Sol, Área de Desenvolvimento Econômico - ADE (Pró-
DF) e Núcleo Rural Laje ou Jibóia, conforme estabelecido na Portaria nº 89 de 28/02/2014, com fácil
acesso ao imóvel para acomodar o Conselho Tutelar de Ceilândia - IV. As propostas comerciais
deverão ser direcionadas à Comissão de Locação de Imóveis, em envelope fechado e indevassável,
devidamente identificado, não podendo ter emendas, rasuras ou entrelinhas. Deverá, ainda, a proposta
estar datada, conter nome ou razão social, endereço completo do imóvel ofertado, telefone, e-mail para
contato e deverá estar ASSINADA PELO PROPONENTE. Todos os valores da proposta deverão vir
expressos em moeda nacional corrente e com validade não inferior a 90 (noventa) dias contados da
sua apresentação. O Edital poderá ser retirado até o término da data de entrega das propostas, no
Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, Quadra 01, Comércio Local, Lote "C", 2º
andar - Comissão de Locação de Imóveis - COLIM, ou através do endereço eletrônico
http://www.sejus.df.gov.br/, e as propostas deverão ser entregues em horário comercial, de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h, no setor de Protocolo da SEJUS-DF, localizado no SAIN, Estação
Rodoferroviária, Ala Central, Térreo, CEP: 70.631-900. O prazo para os interessados apresentarem
suas propostas será até às 17h00m do dia 26 (vinte e seis) de agosto de 2019, sendo que a sessão
pública para abertura dos envelopes ocorrerá às 11h30m do dia 28 (vinte e oito) de agosto de 2019,
no auditório do Núcleo de Atendimento Integrado - NAI, localizado no Setor de Armazenagem e
Abastecimento Norte - SAAN, Quadra 01, Lote 785, 1º andar. Esta Secretaria de Estado reserva-se
no direito de optar pelo imóvel que melhor atender às necessidades deste Órgão, que estejam dentro
das especificações legais. As propostas que não atenderem às exigências deste AVISO não serão
consideradas. Informações a respeito do Edital pelos telefones: 61 3213-0726 e 3213-0712 (Comissão
de Locação de Imóveis).

VICTOR MICHEL COELHO DE SOUZA SILVA
Presidente da Comissão

À COMISSÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - COLIM/SEJUS/DF
ENVELOPE PROPOSTA
Nome e/ou Razão Social da Empresa:
CNPJ:
Objeto: Locação de imóvel para acomodar o Conselho Tutelar de Ceilândia - IV, da SEJUS/DF.
Endereço:
Te l e f o n e ( s ) :
E-mail:
_______________________________
A S S I N AT U R A

SECRETARIA EXECUTIVA
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 11/2019 - SEJUS/FDCA-DF E

SOCIEDADE CIVIL PROJETO NOVA VIDA (PRONOVI).
PROCESSO: 00417-00038089/2018-12. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL/FDCA-DF X SOCIEDADE CIVIL PROJETO NOVA VIDA
(PRONOVI). OBJETO: Este instrumento tem por objeto a formação e fomento ao protagonismo infanto-
juvenil para a defesa de seus direitos, em especial para fortalecimento de comitês e fóruns específicos e
protagonizados por crianças e adolescentes. A proposta é formar 120 adolescentes, oriundos de famílias em
situação de pobreza e extrema pobreza, como educomunicadores protagonistas na defesa dos direitos da
criança e do adolescente. As atividades visam a formação humana, política e técnica possibilitando aos
adolescentes a construção de produtos educomunicativos que estimulem a criticidade, o exercício da
cidadania, o protagonismo juvenil e a defesa dos Direitos Humanos. VALOR: A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA repassará a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL-OSC o valor global de R$ 577.528,90
(quinhentos e setenta e sete mil quinhentos e vinte e oito reais e noventa centavos), sendo R$ 200.751,70
(duzentos mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta centavos) a título de Auxílio Investimento e R$
376.777,20 (trezentos e setenta e seis mil setecentos e setenta e sete reais e vinte centavos) a título de
Subvenção Social. O empenho inicial será de R$ 309.102,40 (trezentos e nove mil cento e dois reais e
quarenta centavos) , a título de Subvenção Social, conforme Nota de Empenho nº 2019NE00053 e de R$
200.751,70 (duzentos mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), a título de Auxílio
Investimento, conforme Nota de Empenho n° 2019NE00054, ambas emitidas em 02/07/2019, sob o evento
nº 400097, na modalidade ordinária. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução desta
Parceria, correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 44908; Programa de
Trabalho: 14.243.6228.9078.0002; Natureza da Despesa: 33.50.43 e 44.50.42; Fonte de Recursos: 100. DA
VIGÊNCIA: O prazo de vigência desta Parceria é de 13 (treze) meses, com início em 14/08/2019 e
término em 14/09/2020. DATA DE ASSINATURA: 14/08/2019. SIGNATÁRIOS: Pelo D I S T R I TO
FEDERAL: MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO, na qualidade de Secretário - Executivo
da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, e pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
DALVANIS ROSA DE SOUZA MARQUES, na qualidade de Presidente da OSC.

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
PROCESSO: 00112-00004322/2019-14. ESPÉCIE: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS - D.A. - Nº
75/2019 - ASJUR/PRES. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL
DO BRASIL - NOVACAP e COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS
LTDA. DO OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 4.000 (quatro mil) unidades de
cimento portland, composto com filer calcário em teor de 6 a 10%, classe CP II - F - 32, cor cinza, saco
com 50kg, oriunda da Ata de Registro de Preços SEI-GDF n.º 028/2019 - ASJUR/PRES/NOVACAP, nos
valores unitários ajustados por meio de Termo Aditivo Contratual, conforme descrições, condições, e
exigências estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 010/2018/ASCAL/PRES, e seus anexos, que
juntamente com a proposta apresentada, tornam-se parte integrante deste Contrato, independentemente de
suas transcrições. DO VALOR: R$ 88.400,00 (oitenta e oito mil e quatrocentos reais). DOS PRAZOS: O
contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias corridos. A entrega do objeto processar-se-á em até 10
(dez) dias corridos. DOS RECURSOS: Programa de Trabalho: 15.122.6001.3903.9750, Natureza da
Despesa 33.90.30, Fonte de Recurso: 100, conforme Disponibilização Orçamentária e Nota de Empenho n°
2019NE02340, no valor de R$ 88.400,00 (oitenta e oito mil e quatrocentos reais). DATA DA
ASSINATURA: 16/08/2019. PELA NOVACAP: Candido Teles de Araújo e Elzo Bertoldo Gomes. PELA
CONTRATADA: Marcio Roberto Rocha Cavalheiro.

EXTRATOS DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
PROCESSO: 00112-00005707/2018-18. ESPÉCIE: CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS -
DIRETORIA DE URBANIZAÇÃO - Nº 074/2019 - ASJUR/PRES/NOVACAP. CONTRATANTES:
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP e COMERCIAL D.J
LTDA - ME. DO OBJETO: Aquisição de 4.500 (quatro mil e quinhentas) toneladas de Pedra Rachão,
oriunda da Ata de Registro de Preços n.º 082/2018 - ASJUR/PRES, conforme descrições, condições,
quantidades e exigências estabelecidas no dital de Pregão Eletrônico nº 033/2018 - ASCAL/PRES, e seus
anexos, que juntamente com a proposta apresentada, tornam-se parte integrante deste Contrato,
independentemente de suas transcrições. DO VALOR: R$ 191.475,00 (cento e noventa e um mil
quatrocentos e setenta e cinco reais). DOS PRAZOS: A entrega do objeto processar-se-á em até 72 (setenta
e duas) horas, após a assinatura do Contrato. O contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias
corridos. DOS RECURSOS: Programa de Trabalho: 15.452.6210.8508.0002, Natureza da Despesa
33.90.30, Fonte de Recurso: 100, conforme Disponibilização Orçamentária e Nota de Empenho n°
2019NE02357, datada de 13/08/2019, no valor de R$ 191.475,00 (cento e noventa e um mil quatrocentos
e setenta e cinco reais). DATA DA ASSINATURA: 16/08/2019. PELA NOVACAP: Candido Teles de
Araújo e Luciano Carvalho de Oliveira. PELA CONTRATADA: Edson José Duarte.

PROCESSO: 0112-004160/2016. ESPÉCIE: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D.A. Nº 83/2017 - ASJUR/PRES. CONTRATANTES: COMPANHIA
URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP e UNIVERSIDADE PATATIVA
ASSARÉ - UPA. DO OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência com redução na quantidade de vagas
ofertadas, bem como reajuste do valor original e supressão do valor atual do Contrato nº 083/2017-
ASJUR/PRES, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação dos serviços de Agente de Integração
público ou privado, que deverá atuar em conjunto com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do
Brasil - NOVACAP, integradas às instituições de Ensino do Distrito Federal, para executar o programa de
estágio da NOVACAP, nos termos da legislação vigente. Reduz-se a quantidade de vagas ofertadas em
aproximadamente 25% (vinte e cinco por cento) passando de 117 para 87 vagas. Reajusta-se o valor
original do Contrato, acrescentando R$ 54.897,37 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais
e trinta e sete centavos) correspondente a 3,3664% (três inteiros e três mil, seiscentos e sessenta e quatro
décimos de milésimos por cento), considerando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -
IPCA, passando o valor originalmente contratado de R$ 1.630.744,20 (um milhão, seiscentos e trinta mil,
setecentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos) para R$ 1.685.641,57 (um milhão, seiscentos e
oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos). Suprime-se o valor de
R$ 421.410,39 (quatrocentos e vinte e um mil, quatrocentos e dez reais e trinta e nove centavos)
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor atual do Contrato, passando de R$
1.685.641,57 (um milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais e cinquenta e
sete centavos), para R$ 1.264.231,18 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e um
reais e dezoito centavos). DOS PRAZOS: Prorroga-se o prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, a
partir de 17/08/2019. DOS RECRUSOS: A despesa decorrente do presente ajuste correrá à conta do
Programa de Trabalho: 15.122.6001.8517.0001, Natureza da Despesa: 33-90-39 e Fonte de Recursos: 100,
com empenho inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme Disponibilização Orçamentária e Nota
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