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DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018 - (UASG: 926314)
A Defensoria Pública do Distrito Federal comunica aos interessados que, após abertura do Pregão
Eletrônico nº 04/2018, Processo: 00401-00016557/2018-96, que tem por objeto a Contratação de
provimento de empresa especializada na prestação de serviço de telecomunicação, por meio de uma
rede IP Dedicado com acesso à Internet, incluindo instalação, configuração e manutenção dos links,
para as unidades da Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme condições, quantidades,
exigências e especificações técnicas estabelecidas em Edital e seus anexos. Sagrou-se Vencedora a
empresa NETWORLD PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 00.545.482/000165, no valor R$ 35.899,45 (trinta e cinco mil oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco
centavos). A ata e o termo de adjudicação do pregão podem ser visualizados nos sites
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.defensoria.df.gov.br.
CINTHIA MARIA SANTOS DOMINGUES DE OLIVEIRA
Pregoeira
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018 - (UASG: 926314)
A Defensoria Pública do Distrito Federal comunica aos interessados que, após abertura do Pregão
Eletrônico nº 04/2018, Processo: 00401-00016557/2018-96, que tem por objeto a Contratação de
provimento de empresa especializada na prestação de serviço de telecomunicação, por meio de uma
rede IP Dedicado com acesso à Internet, incluindo instalação, configuração e manutenção dos links,
para as unidades da Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme condições, quantidades,
exigências e especificações técnicas estabelecidas em Edital e seus anexos, e CONVOCA a empresa
NETWORLD PROVEDOR E SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 00.545.482/0001-65, que
teve homologado em seu favor, para assinatura do contrato nos termos do Edital.
CINTHIA MARIA SANTOS DOMINGUES DE OLIVEIRA
Pregoeira
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ECAP ENGENHARIA LTDA
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS
LÉA EMÍLIA BRAUNE PORTUGAL, Titular do 2° Ofício do Registro de Imóveis
do Distrito Federal, na forma da Lei, etc... FAZ SABER aos que o presente edital
virem, ou dele tiverem conhecimento, que por parte da ECAP ENGENHARIA
LTDA, com sede nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 05.945.467/0001-28, na
qualidade de proprietária de uma área de terras de 12ha.79a.25ca., desmembrada de
área maior na Fazenda “Santa Bárbara”, objeto da matrícula nº 8.911, desta serventia,
localizada no perímetro do Distrito Federal, conforme croqui abaixo, foi aqui depositado, para os fins da Lei n° 6.766, de 19/12/1979, a documentação exigida pelo artigo
18, da referida lei e legislações aplicáveis à espécie, relativo ao MEMORIAL DE
PARCELAMENTO, por LOTEAMENTO, denominado SANTA FELICIDADE Região Administrativa de Santa Maria - RA-XIII, dentro do Setor Habitacional Tororó, consubstanciado no Projeto Urbanístico URB-066/17, Memorial Descritivo MDE066/17 e Normas de Edificação, Uso e Gabarito NGB 066/17. O Memorial de loteamento que se pretende registrar é composto de 13 unidades imobiliárias (lotes), sendo
02 lotes para Residencial Coletivo Multifamiliar (RC); 07 para fins de uso Comercial
(COM); 02 para Equipamento Público Comunitário (EPC), e 02 para Equipamento
Público Urbano (EPU). As unidades imobiliárias ocupam uma superfície de
95.003,14m², restando 22.660,57m² destinados ao sistema de circulação, praças e
espaços livres de uso público (ELUP). O Decreto n° 39.344, de 18/09/2018, do Governador do Distrito Federal, publicado no “DODF”, de 19/09/2018, aprovou o referido parcelamento e foi expedida a Licença de Instalação n° 024/2016 pelo Instituto do
Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal Brasília Ambiental IBRAM. Ficam os documentos que compõem o citado Memorial à disposição de
quem interessar possa, neste Serviço Registral, instalado no SCS Quadra 08 – Bloco
“B-60” – Sala 140-C, 1º andar do Edifício Venâncio 2000, nesta cidade. As
impugnações daqueles que se julgarem prejudicados com o registro, devem ser
apresentadas no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação do
presente Edital. Escoado o prazo e não sendo postulada qualquer reclamação, será
efetuado o registro pretendido, nos termos do § 1º, do art. 19, da mencionda Lei. Dado
e passado nesta cidade de Brasília (DF), aos 21 dias do mês de Dezembro de 2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de passagens
aéreas, mediante a instalação, em computadores do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF)
previamente indicados, de sistema on-line automatizado via rede mundial de computadores,
contemplando o serviço de agenciamento de viagens, sob demanda, considerando a cotação, reserva,
emissão, remarcação e cancelamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, para atendimento
das necessidades do TCDF, durante o exercício de 2019. Processo: 37870/2018-TCDF. Valor estimado:
R$ 298.953,00; enquadramento: natureza 33.90.33.01 - Passagens e Despesas com Locomoção;
33.90.33.02 - Passagens e Despesas com Locomoção; 33.90.33.05 - Passagens e Despesas com
Locomoção; classificação funcional e programática 01.122.6003.8517.0019 - Manutenção de Serviços
Administrativos Gerais do TCDF; fonte de Recursos 100. Data limite de recebimento das propostas:
08/01/2019, às 14h30min. Cópia do Edital encontra-se à disposição no Serviço de Licitação,
localizado no 2º Andar do Ed. Anexo do TCDF, telefone (61) 3314-2742 ou pelos sítios:
www.tc.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br (UASG: 974003). A Sessão Pública será processada no
sítio do ComprasNet, nos termos do Edital. Em atendimento à Lei Distrital nº 5.453/2015, as
informações referentes ao certame também estão disponíveis no sítio www.tc.df.gov.br, link: Consulta
Processo do TCDF.
Brasília/DF, 21 de dezembro de 2018
RODRIGO AZEVEDO
Pregoeiro-Substituto

INEDITORIAIS
S/A CORREIO BRAZILIENSE

CNPJ: 00.001.172/0001-80 // NIRE: 53 3 0000129-4
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Diretoria da S/A Correio Braziliense, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, nos
termos dos Artigos 13 a 18, convoca os Senhores Acionistas para a Assembléia Geral Extraordinária
a realizar-se no dia 28 de dezembro de 2018, às 10:30 horas, na sede social da empresa, a fim de
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) autorizar a Sociedade a transferir as debêntures
remanescentes para Tesouraria. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2018. Álvaro Augusto Teixeira da
Costa - Diretor Presidente; Guilherme Augusto Machado - Diretor Vice-Presidente Executivo
DAR-1.410/2018
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