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POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISOS DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2019

Processo: 00052-00004795/2019-19. Objeto: Contratação de SERVIÇOS CONTINUADOS DE
MANUTENÇÃO para cinco Cromatógrafos Gasosos (CG) da marca Agilent Technologies e seus
acessórios, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do
Anexo I do Edital. Menor Preço. A PREGOEIRA da Polícia Civil do Distrito Federal comunica que
no Pregão Eletrônico nº 32/2019 sagrou-se vencedora do certame a empresa AGILENT
TECHNOLOGIES BRASIL LTDA, para o grupo 1, no valor total de R$ 974.654,58 (novecentos e
setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos). A ata do
pregão e o termo de adjudicação podem ser visualizados no www.comprasgovern a m e n t a i s . g o v. b r.
Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Brasília/DF, 08 de novembro de 2019.
CRISTINA JANE LETIERI

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019
PROCESSO: 00052-00013335/2018-92 Objeto: Aquisição de vinte e dois (22) veículos zero
quilômetro destinados às diversas Divisões do Departamento de Atividades Especiais - DEPATE,
conforme a quantidade e especificações estabelecidas neste Termo de Referência e em seu(s) anexo(s),
constante do Anexo I do Edital. TIPO: Menor Preço. A PREGOEIRA da Polícia Civil do Distrito
Federal comunica que no Pregão Eletrônico nº 35/2019 sagrou-se vencedora do certame a empresa
USATEC BSB VEICULOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 08.933.586/0001-59, para o item 01, no valor
total de R$ 2.058.200,00 (dois milhões, cinquenta e oito mil e duzentos reais), item 02, no valor total
de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) e item 03, no valor total de R$ 771.300,00 (setecentos
e setenta e um mil e trezentos reais) mil e setecentos reais). Os itens 04 e 05 encontram-se em fase
de recurso. A ata do pregão e o termo de adjudicação podem ser visualizados no
www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Brasília/DF, 08 de novembro de 2019.
JÚNIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2018
Processo: 00052-00011677/2019-59 Objeto: Aquisição de Solução Tecnológica de Identificação
Multibiométrica Civil, Criminal e de Investigação Forense- ABIS, composta por Hardwares e
Softwares com Licenças Perpétuas, Suporte Técnico, Garantia e Manutenção, conforme especificações
e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. TIPO: Menor Preço.
A PREGOEIRA da Polícia Civil do Distrito Federal comunica que no Pregão Eletrônico nº 67/2018

sagraram-se vencedoras do certame as empresas GEMALTO DO BRASIL CARTÕES E TERMINAIS
LTDA, CNPJ 01.586.633/0001-96, para o lote 01 (itens 01 a 10 do TR), no valor total de R$
12.620.805,46 (doze milhões, seiscentos e vinte mil, oitocentos e cinco reais, quarenta e seis centavos)
e para o item 02 (item11 do TR), a empresa 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA
LTDA no valor total de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais). Informo que o item 03
( item 12 do TR) restou cancelado. A ata do pregão e o termo de adjudicação podem ser visualizados
no www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Brasília/DF, 08 de novembro de 2019.
KELLY CRISTINA CORDEIRO GUEDES

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
C I DA DA N I A

SECRETARIA EXECUTIVA
EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 08/2016 - SECRIANÇA,
Processo: 0417.001.307/2015. Partes: O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA x ERISON JAMIL ABDALA. Objeto: Alterar a Cláusula Primeira do
Contrato para fazer constar nova denominação no polo contratante, qual seja a Secretaria de Estado
de Justiça e Cidadania, inscrita no CNPJ nº 08.685.528/0001-53, nos termos do art. 58, inciso I da
Lei 8.666/93 e em conformidade com a reestruturação administrativa prevista no Decreto nº 39.610,
de 1º de Janeiro de 2019; Prorrogação do Contrato por mais 12 (doze) meses, compreendendo o
período de 21 de novembro de 2019 a 21 de novembro de 2020; Proceder com reajuste ao valor do
Contrato no percentual de 3,4288105%, conforme IPCA dos últimos 12 (doze) meses. VALOR: O
aluguel mensal passa a ser de de R$ 4.426,78 (quatro mil quatrocentos e vinte e seis reais e setenta
e oito centavos) , perfazendo o valor total, do Contrato em R$ 53.121,36 (cinquenta e três mil cento
e vinte e um reais e trinta e seis centavos), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o
corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. D O TA Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias: a) I - Unidade
Orçamentária: 44101; II - Programa de Trabalho: 14.243.6228.4217.0002; III - Natureza da Despesa:
33.90.36; IV - Fonte de Recursos: 100000000; V - A Nota de Empenho nº 2019NE00723, que será
reforçada quantas vezes forem necessárias para o cumprimento do contrato. DA VIGÊNCIA: O Termo
Aditivo terá vigência de 12 (doze) meses, compreendendo o período de 21 de novembro de 2019 a
21 de novembro de 2020. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do
Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 31/10/2019.
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