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TAXA ANUALIZADA

Em %
Variação trimestral do Produto Interno Bruto (PIB), contra igual período
do ano anterior 
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Avanço foi em relação aos primeiros três meses do ano, enquanto na comparação anual, a alta foi
de 1,0%; construção civil surpreendeu com expansão depois de quatro anos seguidos de retração

PIB do País cresce 0,4% no segundo trimestre
AT I V I DA D E

Paula Salati
São Paulo
p au l as @ d c i . c o m . b r

� O Produto Interno Bruto
(PIB) do Brasil cresceu 0,4% no
segundo trimestre em relação
ao primeiro, afastando os ru-
mores de recessão técnica. Re-
cuperação da construção civil,
após quatro anos seguidos de
queda foi o destaque.

Apesar disso, analistas afir-
mam que a retomada do
crescimento econômico ain-
da é muito frágil. “Uma ex-
pansão do PIB de 0,8% este
ano – como projeta o merca-
do – está muito aquém das
atuais necessidades da socie-
d a d e”, afirma o professor de
economia da FAAP, Sillas Cé-
sar. “Há ainda 13 milhões de
desempregados no País”, diz.

A pesquisadora do Institu-
to Brasileiro de Economia da
Fundação Getulio Vargas
(FGV IBRE), Luana Miranda,
comenta que recessão técni-
ca nunca esteve no radar da
instituição, até pela base de
comparação mais fraca. “Nós
sempre reafirmamos que ha-
veria aceleração ao longo do

ano. Tivemos greve dos cami-
nhoneiros no segundo trimes-
tre do ano passado, isso enfra-
queceu a base de comparação.
Fica mais fácil crescer neste
cenár io”, ressalta Miranda.

Na comparação com o se-
gundo trimestre de 2018, o PIB
avançou 1,0%, conforme divul-
gou ontem o Instituto Brasilei-

ro de Geografia Estatística (IB-
GE). Na margem, ou seja, com
relação ao primeiro trimestre
de 2019, a maior alta pelo lado
da oferta foi a da indústria
(0,7%), seguida de serviços
(0,3%). A agropecuária, por sua
vez, registrou queda de 0,4%.

“Se não fosse a queda da
agropecuária e da indústria ex-

trativa mineral [-3,8%], o PIB
teria crescido 1,4% no segundo
trimestre, na comparação
a n u a l”, ressalta Miranda. “Is s o
mostra que, livre de choques
que não podem ser antecipa-
dos, a tendência da economia
é de crescimento”, completa.

Destaque no desempenho
do PIB, a indústria da constru-
ção civil chegou a avançar 2%
na comparação anual, inter-
rompendo um ciclo de 20 que-
das trimestrais seguidas nessa
base de comparação. Em rela-
ção ao primeiro trimestre, o
setor avançou 1,9%, o melhor
desempenho desde o segundo
trimestre de 2013 (+4,5%).

Sillas César explica que a re-
cuperação da construção civil
está relacionada com a queda
dos juros para o crédito imobi-
liário. “O financiamento para
compra de imóveis está mais
b a ra t o”, afirma o professor.

Miranda pontua que os indi-
cadores de antecedente de em-
prego e dos insumos do setor
já vinham mostrando recupe-
ração nas sondagens.

Rebeca Palis, coordenadora
de Contas Nacionais do IBGE,
reforçou durante coletiva de
imprensa sobre o PIB, que a
construção de imóveis foi o
que ajudou na expansão.

“A parte de infraestrutura
continua bem baixa. Não tem
muito recurso público. Mas a
parte de construção de imó-
veis ajudou um pouco. A alta é
puxada não pela parte da in-
fraestrutura, mas pela parte de
i m ó ve i s”, explicou Rebeca.

I n v e st i m e n t o s
O economista do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), Leonardo Mello de Car-
valho, chama a atenção para os
dados de Formação Bruta de
Capital Fixo (FBCF, investi-
mentos). No segundo trimestre
de 2019, os investimentos cres-
ceram 3,2% em relação ao pri-
meiro trimestre e aumentaram
5,2% na comparação anual.

Enquanto isso, o consumo
das famílias expandiu 0,3% na
margem e 1,6% contra o se-
gundo trimestre do ano passa-
do. “Isso mostra que uma res-
trição importante para a
expansão do PIB continua sen-
do o mercado de trabalho”,
afirma Carvalho. Ele destaca
que a construção civil ajudou
também o indicador de FBCF.

“Apesar dos pontos positi-
vos, é preciso lembrar que o
nosso crescimento está lento e
que o ambiente externo tam-
bém está incerto”, acrescenta.

Tesouro pode
liberar verbas
de até R$ 15 bi
CONTAS PÚBLICAS

� O secretário do Tesouro Na-
cional, Mansueto Almeida,
afirmou ontem que o governo
precisa descontingenciar de
R$ 10 bilhões a R$ 15 bilhões
para "terminar o ano bem",
com condições de cumprir
contratos em andamento e
sem atrasar investimento.

Em coletiva de imprensa,
ele afirmou que o déficit pri-
mário deste ano deverá ficar
de R$ 15 bilhões a R$ 20 bi-
lhões melhor que a meta fis-
cal, que é de um déficit pri-
mário de R$ 139 bilhões para
o governo central. Mas essa
folga não poderá ser usada
na gestão das despesas por
causa da rigidez alocativa do
Orçamento. Na prática, re-
cursos são liberados para pa-
gamento, mas não são execu-
tados pelos ministérios por
uma série de amarras e vin-
culações. Em julho, o chama-
do empoçamento, que é fruto
desse fenômeno, chegou a fi-
car em R$ 12,1 bilhões.

"Não posso pegar número
da despesa obrigatória e co-
locar pra outro ministerio, fa-
zer outra ação", disse Man-
sueto. Ele avaliou que o
governo está com um contin-
genciamento "muito forte" e
precisa ganhar algum espaço
fiscal nos próximos meses.

Para conseguir esse alívio,
segundo Mansueto, o gover-
no conta com algum ganho
de arrecadação e com divi-
dendos de bancos públicos.
“A gente não tem número
exato", afirmou. /Re u t e r s

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº 18/2019

O Chefe do Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal/
DLF-PMDF torna público, para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que 
os Envelopes contendo os Documentos de Habilitação e Propostas de Preços serão 
recebidos no dia 15 de outubro de 2019, no horário compreendido entre 13h30min 
e 14h (para credenciamento) no Setor de Áreas Isoladas Sudoeste-SAISO – Setor 
Policial Sul, AE 04, Quartel do Comando Geral – Anexo I, Térreo – Sala de Reuniões do 
DLF-PMDF – ASA SUL – BRASÍLIA – DF, e iniciada a sua abertura neste mesmo dia, às 
14h (horário de Brasília/DF). País: BRASIL. Processo SEI-GDF nº 0054-002103/2017. 
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de armas e seus acessórios 
para atender as demandas do Comando de Missões Especiais – CME e Grupos Táticos 
Operacionais – GTOPs do Departamento Operacional - DOP da Polícia Militar do Distrito 
Federal, em conformidade com as especificações e condições constantes do termo 
de referência de que trata o Anexo I do Edital. Valor previsto: R$ 2.423.259,65 (dois 
milhões, quatrocentos e vinte e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta 
e cinco centavos). Tipo: menor preço por item. Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Cópia 
do Edital se encontra no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 926016 e 
em www.pm.df.gov.br. Informações: Telefones 55 61 3190-5555/ 55 61 3190-5556/ 
55 61 3190-5557/ 55 61 3190-5559 e 55 61 3190-5704 e e-mail: splpmdf@gmail.
com e dalf.licitacao@pm.df.gov.br.

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº 20/2019

O Chefe do Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal/
DLF-PMDF torna público, para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que 
os Envelopes contendo os Documentos de Habilitação e Propostas de Preços serão 
recebidos no dia 22 de outubro de 2019, no horário compreendido entre 13h30min e 
14h (para credenciamento) no Setor de Áreas Isoladas Sudoeste-SAISO – Setor Policial 
Sul, AE 04, Quartel do Comando Geral – Anexo I, Térreo - Sala de Reuniões do DLF-PMDF 
– ASA SUL – BRASÍLIA – DF, e iniciada a sua abertura neste mesmo dia, às 14h (horário 
de Brasília/DF). País: BRASIL. Processo SEI-GDF nº 0054-000410/2017. Objeto: Aquisição 
no mercado interno ou externo de Equipamentos para os Atiradores de Precisão e seus 
respectivos acessórios para atender a demanda do Batalhão de Operações Especiais 
(BOPE), em conformidade com as especificações e condições constantes do termo de 
referência de que trata o Anexo I do Edital. Valor previsto: R$ 469.063,97 (quatrocentos e 
sessenta e nove mil e sessenta e três reais e noventa e sete centavos). Tipo: menor preço 
por item. Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Cópia do Edital se encontra no sítio www.
comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 926016 e em www.pm.df.gov.br. Informações: 
Telefones 55 61 3190-5555/ 55 61 3190-5556/ 55 61 3190-5557/ 55 61 3190-5559 e 
55 61 3190-5704 e e-mail: splpmdf@gmail.com e dalf.licitacao@pm.df.gov.br.

Brasília-DF, 27 de agosto de 2019.
STÉFANO ENES LOBÃO
Ordenador de Despesas

Polícia Militar do Distrito Federal
Departamento de Logística e Finanças

SAPUCAIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Em Liquidação - CNPJ Nº 32.223.851/0001-90

Assembléia Geral de Credores – Convocação. Ficam os Senhores credores 
da Sapucaia Empreendimentos e Participações S/A – Em Liquidação, 
convocados para continuação da Assembleia Geral Extraordinária de 
Credores de 21 de dezembro de 2018, a realizar-se no dia 09 de Setembro de 
2019, as 09h:00mim, em primeira convocação, ou as 09h30min, em segunda 
convocação, na Rua Comandante Rubens Silva, nº 292, sala de reuniões do 
edifício Evolution Corporate Center, Freguesia,  Jacarepaguá – RJ.

Rio de Janeiro, 28 Agosto de 2019. Antonio Francisco Veloso – Liquidante

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Felipe Moreno Guimarães, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da 
Fazenda (CPF/MF) sob o nº 274.795.068-99: Declara, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II 
à Resolução nº 4.122, de 02 de agosto de 2012, sua intenção de exercer o cargo de Diretor Executivo 
no Banco Indusval S.A., inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ/MF) sob o nº 61.024.352/0001-71. Esclarece que eventuais objeções à presente declaração 
devem ser comunicadas diretamente ao Banco Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de 
quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, por 
meio formal em que os autores estejam devidamente identificados, acompanhado da documentação 
comprobatória, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a 
vistas do processo respectivo. Banco Central do Brasil - Departamento de Organização do Sistema 
Financeiro (DEORF) - Gerência Técnica em São Paulo (GTSP) - Av. Paulista, nº 1.804 - 5º andar -  
São Paulo - SP - CEP 01310-922. São Paulo, 26 de agosto de 2019. Felipe Moreno Guimarães -  
CPF/MF nº 274.795.068-99.
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POLICY

HOUSTON — Oil and gas producers
might have been expected to wel-
come a decision to loosen regula-
tions affecting their business. But
their reaction to the Trump ad-
ministration’s move to roll back
methane-emissions rules re-
vealed at least tactical divisions
on climate policy.

Contradictory voices quickly
emerged Thursday between those
who supported the move as a boon
to domestic energy production
and others who viewed it as a
counterproductive measure that
would sully the reputation of natu-
ral gas as a clean fuel.

Global oil and gas companies
generally distanced themselves
from the administration decision,
while smaller domestic compa-
nies that are struggling to make a
profit at a time of low oil and gas
prices said they supported the
rollback.

The divide reflected differing
visions of the industry’s future in
light of growing concerns about
greenhouse-gas emissions that
cause climate change.

Natural gas often escapes un-
burned during production and dis-
tribution, and its essential compo-
nent — methane — is more than
80 times as potent as carbon diox-
ide in trapping heat in the earth’s
atmosphere in the 20 years it
takes to dissipate. The adminis-
tration’s move would loosen regu-
lations affecting methane emis-
sions from pipelines, storage
tanks and wells.

Without constraints on harmful
emissions, some in the industry
feel they will be less effective in
arguing that gas should replace
coal in generating power. And that
would strengthen the case for fa-
voring sources like wind and solar
energy rather than gas to control
global warming.

“What some people in the in-
dustry do not get, but others are
beginning to get, is that we are
transitioning to a low-carbon
economy,” said Mark Boling, for-
mer executive vice president of
Southwestern Energy and a con-
sultant to oil companies trying to
monitor emissions in Colorado. “If
natural gas is going to replace
coal, we need to show the climate
benefit.”

Natural gas has replaced coal
as the most important power fuel
in the United States in recent
years, largely because it is cheap
and far cleaner to burn. Propo-
nents say gas can be a “bridge

fuel” that can back up wind tur-
bines when the wind does not
blow and solar arrays when the
sun does not shine.

But critics note that the prob-
lem of leaks may be underesti-
mated to the point where the envi-
ronmental benefits of gas have
been overstated. Big companies
that propose to ship gas around
the world in pipelines and in
cooled liquid form want to counter
that argument so they can in-
crease exports to countries like
India and China.

Under increasing pressure
from shareholders, activists and
their own employees, BP, Shell,
Exxon Mobil and several other in-
ternational oil companies have
joined the Oil and Gas Climate Ini-
tiative, which is pledged to reduce
gas emissions. It is one part of a
growing acknowledgment in the
industry that climate change and
future regulation are a threat.

“Shell has long supported the
direct regulation of methane
when regulation is efficient, effec-
tive and encourages innovation,”
said Gretchen Watkins, Shell’s
president for U.S. operations.
“While the law may change in this
instance, our environmental com-
mitments will stand.”

BP said Thursday that the Envi-
ronmental Protection Agency
should regulate methane emis-
sions from both new and existing
energy sources. “We have to re-
duce methane emissions for natu-
ral gas to realize its full potential
in our energy mix,” said Susan
Dio, BP America’s chairman and
president.

But the industry’s principal
trade organization, the American
Petroleum Institute, took a differ-
ent tack. The group, which repre-
sents all facets of the industry,
from production to refining,
voiced support for the Trump ad-
ministration’s action and said
companies were controlling leaks
without government intervention.

Erik Milito, a vice president at
the institute, said the organization
welcomed “smart regulations”
that “provide the flexibility to de-
velop and deliver affordable and
reliable American energy.”

Among the critics of govern-
ment methane regulations are the
thousands of small producers who
pump oil around Texas, Oklahoma
and Louisiana from small wells
that sometimes produce as little
as 10 barrels a day. They say they
cannot afford higher compliance
costs.

“They want us to comply with
extremely expensive equipment
and procedures that will hinder us
from making a profit,” Darlene S.
Wallace, president of Columbus
Oil, an Oklahoma company, said of
those who promoted stricter
standards adopted during the
Obama administration. “Most
people who own marginal wells
are rural people, and all the regu-
lation is going to do is take a living
away from a lot of people.”

Patrick Montalban, chairman of
Montalban Oil and Gas Opera-
tions in Montana, said tighter reg-
ulation meant “a tremendous
amount of administrative and
field expenses that is not re-

quired,” adding, “You are not sav-
ing the environment by doing
this.”

The administration decision is
bound to be popular with many oil
workers who are skeptical about
climate change and see regula-
tions as a threat to their jobs. But
many oil executives have shown
little enthusiasm for administra-
tion initiatives that would open
the way for exploration in the Arc-
tic National Wildlife Refuge in
Alaska and deepwater areas off
the Atlantic coast. They cite a sup-
ply glut and plenty of exploration
opportunities in existing shale
fields. They also privately express
concern that the trade war with
China could limit their oil and gas
exports in the future.

And in addressing environmen-
tal concerns, some big companies
are taking a new look at techno-
logical solutions. Chevron and Oc-
cidental are investing in a Canadi-

an company that is designing a
way to sweep carbon dioxide out
of the air to produce a clean fuel.

Executives are also beginning
to speak out more bluntly about
climate change, and in support of
the 2016 Paris climate accord that
President Trump abandoned.

“It’s for both moral and eco-
nomic reasons that we should not
vent methane or flare,” said Bill
Maloney, a board member for two
private oil and gas companies.
“Why in the world would we want
to make a product that we can sell
and then vent it into the atmos-
phere?” added Mr. Maloney, a for-
mer executive vice president for

development and production in
North America for Statoil, the
Norwegian company that has
since changed its name to
Equinor.

Since 2014, more than a dozen
medium-size oil and gas compa-
nies, including Hess, Apache and
Noble, have sided with an effort
called One Future Coalition that
aims to trace and reduce gas
emissions. They are joined by
Kinder Morgan, the pipeline gi-
ant, and several utilities.

Early indications are that there
will not be a retreat from the ef-
fort.

“We will continue to urge the
E.P.A. to retain the main features
of the existing methane rule,” said
Scott Silvestri, a spokesman for
Exxon Mobil, the country’s larg-
est oil company. “Last year, we
announced our support for the di-
rect regulation of methane emis-
sions for new and existing oil and
gas facilities. That hasn’t
changed.”

Mark Brownstein, a senior vice
president of the Environmental
Defense Fund who has worked
with oil companies to reduce
methane emissions, expressed
cautious optimism. “I think the
larger and globally focused com-
panies continue to focus on this is-
sue and getting it right,” he said.
“But this is a situation where the
laggards define the reputation of
the product. This will ultimately
come down to the weakest link in
the chain.”

A pipeline operator at Southwestern
Energy in Arkansas checking for gas
leaks. The Trump administration
has moved to loosen regulations
affecting methane emissions.

ANDREA MORALES FOR THE NEW YORK TIMES

Differing visions of
the future in an age 
of climate concerns.

Rollback of Methane Rules
Splits Oil and Gas Industry

By CLIFFORD KRAUSS

As the bill that could give driv-
ers employment status, Assembly
Bill 5, winds its way through the
Legislature, Uber and Lyft have
urged a compromise that would
allow drivers to remain independ-
ent contractors.

But the bill’s sponsor, Assem-
blywoman Lorena Gonzalez, a
Democrat from San Diego, has
said she does not foresee a deal
with the companies.

“Billionaires who say they can’t
pay minimum wages to their
workers say they will spend tens
of millions to avoid labor laws,”
Ms. Gonzalez wrote on Twitter on
Thursday. “Just pay your damn
workers!”

A vote on the bill is expected be-
fore the legislative session ends in
mid-September. That means time
is running out for Uber and Lyft to
strike a bargain.

The companies said their pro-
posed ballot initiative would pre-
serve drivers’ ability to set their
own schedules, while Uber and
Lyft would offer a concession on
minimum wage standards, health
benefits and collective bargaining
rights.

In an email to drivers that urged
them to contact their local law-
makers, Uber said it would guar-
antee a minimum wage of $21 per
hour while a driver had a pas-
senger or was on the way to pick
one up.

The companies said they would
also push for so-called sectoral
bargaining, which would allow

SAN FRANCISCO — A bill in Califor-
nia’s Legislature could soon force
ride-hailing companies like Uber
and Lyft to treat their drivers as
employees instead of independent
contractors.

But Uber and Lyft, which con-
tend that changing the legal sta-
tus of their drivers poses a funda-
mental threat to their businesses,
said Thursday that they would
spend $60 million on a ballot ini-

tiative that would essentially ex-
empt them from the proposed law.
After their announcement, Door-
Dash, the food delivery service,
said it would contribute an addi-
tional $30 million.

Drivers for Uber, Lyft and Door-
Dash work as independent con-
tractors, logging in to the compa-
nies’ apps and providing rides or
delivering food whenever they
choose. They have no legally pro-
tected minimum wage, guaran-
teed sick days or traditional
health benefits.

The drivers have routinely com-
plained that the companies can
cut their earnings without expla-
nation and that they have no re-
course if they are kicked off the
apps.

drivers across the ride-hailing in-
dustry to band together in labor
negotiations.

This style of bargaining is dif-
ferent from the typical model in
the United States, in which a union
negotiates with a single employer.
Sectoral bargaining recently re-
ceived a boost from Senator
Bernie Sanders of Vermont, who
included it in his labor plan as part
of his campaign for the Democrat-

ic presidential nomination.
Uber and Lyft said they would

each give $30 million to support
their ballot initiative. They said
the initiative, which has not yet
been drafted, would preserve
those wage concessions.

“As a Plan B, we are reluctantly
funding this initiative,” Tony West,
Uber’s chief legal officer, said in an
interview. “This is not our first-
choice option. We would much

rather have an historic deal that is
good for drivers, good for innova-
tion, good for labor.”

While officials at Lyft still be-
lieve they can reach a deal with
state officials, they said they were
willing to take the issue directly to
voters.

“We are working on a solution
that provides drivers with strong
protections that include an earn-
ings guarantee, a system of

worker-directed portable benefits
and first-of-its kind industrywide
sectoral bargaining, without jeop-
ardizing the flexibility drivers tell
us they value so much,” said Adri-
an Durbin, a Lyft spokesman.

If Assembly Bill 5 becomes law,
Uber will continue to litigate em-
ployment claims with its drivers,
Mr. West said. “Just as we have
done for the last decade, we will
litigate these cases,” he said.

By KATE CONGER

Travelers waiting for rides at San Francisco International Airport. Ride-hailing companies are seeking a compromise over the legal designation of their drivers.
AILEEN SON FOR THE NEW YORK TIMES

$90 Million Is Pledged
To Fight a Bill to Treat
Gig Drivers as Staff

A Califonia initiative
runs afoul of Uber,
Lyft and DoorDash.

BID NOTICE
INTERNATIONAL ONSITE BIDDING N° 18/2019

The Chief of the Logistic and Finances Unit of the Federal District Military Police/DLF-PMDF discloses to bidders and other stakeholders that the
Envelopes containing the Qualification Documents and Pricing Proposals must be delivered on October 15, 2019, from 1:30 pm to 2:00 pm
(for accreditation) at Setor de Áreas Isoladas Sudoeste - SAISO – Setor Policial Sul, AE 04, Quartel do Comando Geral – ANEXO I, Térreo - Sala
de Reuniões do DLF-PMDF - ASA SUL - BRASÍLIA – DF. Envelopes will be opened on that same day at 2:00 pm (Brasília/DF time). Country:
BRAZIL. SEI-GDF Procedure n° 0054- 002103/2017. Object: price registration for further and eventual acquisition of weapons and their
accessories to meet the demands of the Special Missions Command (Comando de Missões Especiais, CME) and Operational Tactic Groups (Grupos
Táticos Operacionais, GTOPs) of the Operational Department – DOP of the Federal District Military Police, pursuant to the specifications and
conditions set forth in the term of reference in Annex I to the Notice. Estimated value: R$ 2,423,259.65 (two million, four hundred twenty-three
thousand, two hundred fifty-nine reais, sixty-five centavos). Type: lowest price per item. Item of Expenditure: 4.4.90.52. The Notice can be
downloaded from: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 926016 and www.pm.df.gov.br. Information: phones 55 61 3190-5555/ 55 61
3190-5556/ 55 61 3190-5557/ 55 61 3190-5559 and 55 61 3190-5704 and email: splpmdf@gmail.com and dalf.licitacao@pm.df.gov.br

BID NOTICE
INTERNATIONAL ONSITE BIDDING N° 20/2019

The Chief of the Logistic and Finances Unit of the Federal District Military Police/DLF-PMDF discloses to bidders and other stakeholders that the
Envelopes containing the Qualification Documents and Pricing Proposals must be delivered on October 22, 2019, from 1:30 pm to 2:00 pm
(for accreditation) at Setor de Áreas Isoladas Sudoeste - SAISO – Setor Policial Sul, AE 04, Quartel do Comando Geral – ANEXO I, Térreo - Sala
de Reuniões do DLF-PMDF - ASA SUL - BRASÍLIA – DF. Envelopes will be opened on that same day at 2:00 pm (Brasília/DF time). Country:
BRAZIL. SEI-GDF procedure n° 0054-000410/2017. Object: acquisition in the domestic market or abroad of Equipment to Sharpshooters
and the respective accessories to meet the demand of the Special Operations Battalion (Batalhão de Operações Especiais, BOPE), pursuant to
the specifications and conditions set forth in the term of reference in Annex I to the Notice. Estimated value: R$ 469,063.97 (four hundred
sixty-nine thousand, sixty-three reais, ninety-seven centavos). Type: lowest price per item. Item of Expenditure: 4.4.90.52. The Notice can be
downloaded from: www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 926016 and www.pm.df.gov.br. Information: phones 55 61 3190-5555/ 55 61
3190-5556/ 55 61 3190-5557/ 55 61 3190-5559 and 55 61 3190-5704 and email: splpmdf@gmail.com and dalf.licitacao@pm.df.gov.br

Brasilia-DF, August 27, 2019.
STÉFANO ENES LOBÃO
Expenses Supervisor

The Federal District Military Police
Logistic and Finances Unit

5th-Lex Offices, Showrooms, Retail
B/t GRANDCENTRAL&PENN STA.

185Mad., 353 Lex., 385 5th,
390 5th, 5W 37th

620 SF to 8,620 SF
OwnerManagement

212-843-5400 Floor Plans onWebsite
www.HilsonManagement.com

GRAND CENTRAL AREA - 50th floor,
2 large offices - 1 extra large, 1 interior,
reception area, reasonable rent,
immed. possession. 877-SUB-LEASE

Medical/Professional Office For Rent
925 sq. ft. in Riverdale Luxury Bldg

Medical Wing (Henry Hudson Parkway
andW. 232nd Street). $30.00/sq ft.

Contact Eugene Staudt: (718)796-3383
or gstaudt@roseterra.com

Offices−Manhattan 105

Offices−Manhattan 105

Professional Offices
Riverdale 182

Download our app.Bring the world with you. 
Dive into a world of information, ideas and 

inspiration on your phone or tablet.
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 12/08/2019 | Edição: 154 | Seção: 3 | Página: 141

Órgão: Governo do Estado/Governo do Distrito Federal/SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA/Policia Militar do

Distrito Federal

AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº 18/2019

O Chefe do Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal/DLF-

PMDF torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que os Envelopes contendo

os Documentos de Habilitação e Propostas de Preços serão recebidos no dia 24 de setembro de 2019, no

horário compreendido entre 13h30min às 14h (para credenciamento) no Setor de Áreas Isoladas Sudoeste-

SAISO - Setor Policial Sul, AE 04, Quartel do Comando Geral - ANEXO I, Térreo - Sala de Reuniões do DLF-

PMDF - ASA SUL - BRASÍLIA - DF, e iniciada a sua abertura neste mesmo dia, às 14h (horário de

Brasília/DF). País: BRASIL. Processo SEI-GDF nº 0054-002103/2017. Objeto: Registro de preço para futura e

eventual aquisição de armas e seus acessórios para atender as demandas do Comando de Missões

Especiais - CME e Grupos Táticos Operacionais - GTOPs do Departamento Operacional - DOP da Polícia

Militar do Distrito Federal, em conformidade com as especi�cações e condições constantes do termo de

referência de que trata o Anexo I do edital. Valor previsto: R$ 2.423.259,65 (dois milhões, quatrocentos e

vinte e três mil duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Tipo: menor preço por

item. Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Cópia do Edital se encontra no sítio:

www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 926016 e em www.pm.df.gov.br. Informações: Telefones 55 61

3190-5555/ 55 61 3190-5556/ 55 61 3190-5557/ 55 61 3190-5559 e 55 61 3190-5704 e E-mail:

splpmdf@gmail.com e dalf.licitacao@pm.df.gov.br.

PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº 20/2019

O Chefe do Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal/DLF-

PMDF torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que os Envelopes contendo

os Documentos de Habilitação e Propostas de Preços serão recebidos no dia 01 de outubro de 2019, no

horário compreendido entre 13h30min às 14h (para credenciamento) no Setor de Áreas Isoladas Sudoeste-

SAISO - Setor Policial Sul, AE 04, Quartel do Comando Geral - ANEXO I, Térreo - Sala de Reuniões do DLF-

PMDF - ASA SUL - BRASÍLIA - DF, e iniciada a sua abertura neste mesmo dia, às 14h (horário de

Brasília/DF). País: BRASIL. Processo SEI-GDF nº 0054-000410/2017. Objeto: Aquisição no mercado interno

ou externo de Equipamentos para os Atiradores de Precisão e seus respectivos acessórios para atender a

demanda do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), em conformidade com as especi�cações e

condições constantes do termo de referência de que trata o anexo I do edital. Valor previsto: R$ 469.063,97

(quatrocentos e sessenta e nove mil sessenta e três reais e noventa e sete centavos). Tipo: menor preço

por item. Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Cópia do Edital se encontra no sítio

www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 926016 e em www.pm.df.gov.br. Informações: Telefones 55 61

3190-5555/ 55 61 3190-5556/ 55 61 3190-5557/ 55 61 3190-5559 e 55 61 3190-5704 e E-mail:

splpmdf@gmail.com e dalf.licitacao@pm.df.gov.br.

Brasília-DF, 7 de agosto de 2019.

STÉFANO ENES LOBÃO
Ordenador de Despesas

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certi�cada.
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PÁGINA 50 Nº 163, quarta-feira, 28 de agosto de 2019Diário Oficial do Distrito Federal

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico h t t p : / / w w w. i n . g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l
pelo código 50012019082800050

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

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DO

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 6/2019
(UASG: 926523)

O Subsecretário de Administração Geral da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural do DF- SEAGRI-DF comunica aos interessados que HOMOLOGA o resultado
relativamente aos itens do Grupo/Lote II, referente à cota reservada para microempresas e empresas de pequeno
porte do Pregão Eletrônico (SRP) nº 06/2019, Processo SEI-GDF nº 00070-00000277/2019-08, que tem por
objeto a contratação, por meio de Sistema Registro Preços de empresa especializada na prestação de serviços
continuados de terceirização de mão-de-obra de apoio às atividades operacionais e administrativas, de caráter
subsidiário (operador de máquinas agrícolas e de terraplanagem, motorista - CNH CATEGORIA "D",
carregador/estiva, tratador de animais, vaqueiro, tratador de animais para piscicultura, auxiliar de jardinagem),
para atender a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito
Federal, conforme descrição, características , prazos, condições e demais obrigações e informações constantes
dos anexos do Edital, no qual sagrou-se vencedora para o Grupo II a Empresa G.S.I - Serviços Especializados
LTDA, CNPJ: 15.219.654/0001-88, com o melhor valor global negociado de R$ 1.520.856,00 (um milhão
quinhentos e vinte mil e oitocentos e cinquenta e seis reais), ficando o Grupo I em aguardo da apresentação de
recurso, nos termos do art. 26 do Decreto Federal nº 5.450/2005, recepcionado no Distrito Federal pelo Decreto
Distrital nº 25.966/2005. A ata e os termos de homologação e adjudicação do pregão poderão ser visualizados
nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.agricultura.df.gov.br, menu 'Editais'.

ROSSI DA SILVA ARAÚJO
Subsecretário de Administração Geral

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO
NOVA DATA

PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº 18/2019
O Chefe do Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal/DLF-PMDF torna
público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que os Envelopes contendo os Documentos de
Habilitação e Propostas de Preços serão recebidos no dia 15 de outubro de 2019, no horário compreendido entre
13h30min às 14h (para credenciamento) no Setor de Áreas Isoladas Sudoeste-SAISO - Setor Policial Sul, AE
04, Quartel do Comando Geral - ANEXO I, Térreo - Sala de Reuniões do DLF-PMDF - ASA SUL - BRASÍLIA
- DF, e iniciada a sua abertura neste mesmo dia, às 14h (horário de Brasília/DF). País: BRASIL. Processo: 0054-
002103/2017. Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de armas e seus acessórios para atender
as demandas do Comando de Missões Especiais - CME e Grupos Táticos Operacionais - GTOPs do
Departamento Operacional - DOP da Polícia Militar do Distrito Federal, em conformidade com as
especificações e condições constantes do termo de referência de que trata o Anexo I do edital. Valor previsto: R$
2.423.259,65 (dois milhões, quatrocentos e vinte e três mil duzentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco
centavos). Tipo: menor preço por item. Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Cópia do Edital se encontra no sítio:
www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 926016 e em www.pm.df.gov.br. Informações: Telefones 55 61
3190-5555/ 55 61 3190-5556/ 55 61 3190-5557/ 55 61 3190-5559 e 55 61 3190-5704 e E-mail:
splpmdf@gmail.com e dalf.licitacao@pm.df.gov.br.

Brasília/DF, 27 agosto de 2019
STÉFANO ENES LOBÃO

Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO
NOVA DATA

PREGÃO PRESENCIAL INTERNACIONAL Nº 20/2019
O Chefe do Departamento de Logística e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal/DLF-PMDF torna
público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que os Envelopes contendo os Documentos de
Habilitação e Propostas de Preços serão recebidos no dia 22 de outubro de 2019, no horário compreendido entre
13h30min às 14h (para credenciamento) no Setor de Áreas Isoladas Sudoeste-SAISO - Setor Policial Sul, AE
04, Quartel do Comando Geral - ANEXO I, Térreo - Sala de Reuniões do DLF-PMDF - ASA SUL - BRASÍLIA
- DF, e iniciada a sua abertura neste mesmo dia, às 14h (horário de Brasília/DF). País: BRASIL. Processo: 0054-
000410/2017. Objeto: Aquisição no mercado interno ou externo de Equipamentos para os Atiradores de
Precisão e seus respectivos acessórios para atender a demanda do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), em
conformidade com as especificações e condições constantes do termo de referência de que trata o anexo I do
edital. Valor previsto: R$ 469.063,97 (quatrocentos e sessenta e nove mil sessenta e três reais e noventa e sete
centavos). Tipo: menor preço por item. Elemento de Despesa: 4.4.90.52. Cópia do Edital se encontra no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG: 926016 e em www.pm.df.gov.br. Informações: Telefones 55 61
3190-5555/ 55 61 3190-5556/ 55 61 3190-5557/ 55 61 3190-5559 e 55 61 3190-5704 e E-mail:
splpmdf@gmail.com e dalf.licitacao@pm.df.gov.br.

Brasília/DF, 27 agosto de 2019
STÉFANO ENES LOBÃO

Ordenador de Despesas

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

EXTRATO DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 33/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo: 00053-00019684/2019-71. Partes: CBMDF X CLÍNICA DA MAMA DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM LTDA., CNPJ nº 00.623.106/0001-41. Objeto: prestação de serviços especializados em
radiologia, que realizem procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos por imagem, invasivos ou não;
em angiologia; em ginecologia e obstetrícia; em mastologia; em urologia; e em serviços de clínica
médica, conforme item 4 do Projeto Básico, subitem 4.19, 4.23, 4.33, 4.34, 4.41 e 4.51. O empenho
inicial é de R$ 500 (Quinhentos reais), conforme Nota de Empenho nº 214, emitida em 08/07/2019,
na modalidade ESTIMATIVA. Vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura.
Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação nº 38/2019. Assinatura: 16/08/2019. Signatários: Pelo
Contratante: Cel. QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, Diretor de Contratações e Aquisições; pela
Contratada: Júlio Cesar Vieira dos Santos, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 43/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo: 00053-00012886/2019-91. Partes: CBMDF X LABORATÓRIO SABIN DE ANÁLISES
CLÍNICAS LTDA (Filial), CNPJ nº 00.718.528/0123-79. Objeto:prestação de serviços especializados
em procedimentos diagnósticos e terapêuticos, na área de análises clínicas, anatomia patológica e
citopatologia; e em radiologia, que realizem procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos por imagem,
invasivos ou não, conforme item 4 do Projeto Básico, subitens 4.13 e 4.19, anexo I do Edital de
Credenciamento nº 01/2018. O empenho inicial é de R$ 500 (Quinhentos reais), conforme Nota de
Empenho nº 256/2019, emitida em 24/07/2019, na modalidade ESTIMATIVA. Vigência de 60
(sessenta) meses, a contar da data de assinatura. Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação nº

58/2019. Assinatura: 20/08/2019. Signatários: Pelo Contratante: Cel. QOBM/Comb. Marcelo Teixeira
Dantas, Diretor de Contratações e Aquisições; pela Contratada: Lídia Freire Abdalla Nery, na
qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 44/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo: 00053-00036843/2019-00. Partes: CBMDF X WMED UTI MÓVEL SERVIÇOS DE SAÚDE
LTDA., CNPJ nº 07.720.240/0001-00. Objeto: prestação de serviços de transporte/remoção de
pacientes, por meio de ambulâncias, conforme item 4 do Projeto Básico, subitem 4.49, anexo I do
Edital de Credenciamento nº 01/2018. O empenho inicial é de R$ 500 (Quinhentos reais), conforme
Nota de Empenho nº 263/2019, emitida em 26/07/2019, na modalidade ESTIMATIVA. Vigência de 60
(sessenta) meses, a contar da data de assinatura. Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação nº
57/2019. Assinatura: 14/08/2019. Signatários: Pelo Contratante: Cel. QOBM/Comb. Marcelo Teixeira
Dantas, Diretor de Contratações e Aquisições; pela Contratada: Miriam Gomes Silva, na qualidade de
Representante Legal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº
19/2018

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Processo: 00053-00035847/2017-09. Partes: CBMDF X ALIANÇA - INSTITUTO DE ONCOLOGIA
LTDA, CNPJ nº 09.104.513/0005-40. Objeto: PRORROGAR o prazo de vigência do Contrato por 12
(doze) meses, com base no inciso II do art. 57 da Lei n.º 8.666/93, passando a viger de 22/08/2019
a 22/08/2020. UO: 73901. PT: 28845090300FM0053. ND: 339039. FR: 100 (FCDF). Data da
assinatura: 20/08/2019. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere este
Termo. Signatários: Pelo Contratante: Cel. QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, Diretor de
Contratações e Aquisições; pela Contratada:Fábio Angel, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo: 00053-00040144/2017-94. Partes: CBMDF X MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., CNPJ nº
61.074.175/0001-38. Objeto: o presente termo aditivo objetiva prorrogar o prazo de vigência do
contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II do art. 57 da Lei n.º 8.666/93. UO: 73901.
PT: 28845090300NR0053. ND: 339039. FR: 100 (FCDF). Prazo de Vigência: o presente Termo
Aditivo entra em vigência a partir de 05/09/2019. Data da Assinatura: 12/08/2019. Signatários: Pela
Contratante: Cel. QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, na qualidade de Diretor de Contratações e
Aquisições do CBMDF e pela Contratada: Raphael de Luca Junior, na qualidade de Diretor Geral e
Aneti Terezinha Caetano da Silva, na qualidade de Diretora comercial.

EXTRATOS DE NOTA DE EMPENHO
Processo: 00053-00029568/2019-60. Nota de Empenho Ordinário, n.º 554, emitida em 12/08/2019.
Contratada: DC AR IMPORT-EXPORT, INDUSTRIA, COMERCIO, MANUTENÇÃO E
REPRESENTAÇÃO LTDA., CNPJ: 04.815.313/0001-59, no valor de R$ 10.388,08. Objeto: aquisição
de 40L de óleo sintético e 10 elementos filtrantes para compressores de alta pressão - BAUER.
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 16/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF. Elemento de
Despesa: 339030. Signatários: Pelo Contratante: Cel. QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, na
qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF.

Processo: 00053-00014811/2019-45. Nota de Empenho Ordinário, n.º 546, emitida em 12/08/2019.
Contratada: INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP LTDA., CNPJ: 10498974/0001-09, no valor de R$ 87.120,00.
Objeto: contratação de empresa para ministrar o 3º Congresso de Governança, Controle Público e
Gestão de Riscos para 24 militares do CBMDF. Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº 65/2019
- DICOA/DEALF/CBMDF. Elemento de Despesa: 339039. Signatários: Pelo Contratante: Cel.
QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do
C B M D F.
Processo: 00053-00043447/2019-21. Nota de Empenho Ordinário, n.º 552, emitida em 12/08/2019.
Contratada: AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL LTDA-EPP, CNPJ: 07.764.000/0001-07,
no valor de R$ 19.274,00. Objeto: aquisição de ração canina, sendo 1.720kg para cães adultos e
280kg para filhotes. Fundamento Legal: Ata de Registro de Preços nº 11/2018 -
CBMDF/DICOA/SELIC/SSREP. Elemento de Despesa: 339030. Signatários: Pelo Contratante: Cel.
QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do
C B M D F.
Processo: 00053-00067475/2019-33. Nota de Empenho Ordinário, n.º 564, emitida em 13/08/2019.
Contratada: CHEVROMAIS COMÉRCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA EPP, CNPJ:
09.017.325/0001-51, no valor de R$ 36.129,60. Objeto: aquisição de 1.040 frascos de 1L de óleo
lubrificante 100% sintético, 5W30, API SM, ACEA C3, GM DEXOS 2, para motores a diesel.
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 22/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF. Elemento de Despesa:
339030. Signatários: Pelo Contratante: Cel. QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, na qualidade de
Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF.
Processo: 00053-00067508/2019-45. Nota de Empenho Ordinário, n.º 560, emitida em 13/08/2019.
Contratada: SAFIRA COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 26.746.569/0001-94, no valor de R$ 2.278,00.
Objeto: aquisição de 200 frascos de 300 ml de limpa contato elétrico, para uso geral em equipamentos
eletroeletrônicos, removedor de graxas, sujeiras e óleos. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº
22/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF. Elemento de Despesa: 339030. Signatários: Pelo Contratante: Cel.
QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do
C B M D F.
Processo: 00053-00067492/2019-71. Nota de Empenho Ordinário, n.º 567, emitida em 14/08/2019.
Contratada: J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP,
CNPJ: 20.649.395/0001-65, no valor de R$ 7.874,40. Objeto: aquisição de 90 frascos (1L cada) de
Óleo lubrificante SAE 15W50 API SL ou SJ JASO MA2 100% sintético e 200 latas (300 ML cada)
de Spray de óleo à base sintética biodegradável, com anti-oxidante e anticorrosivo. Fundamento Legal:
Pregão Eletrônico nº 22/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF. Elemento de Despesa: 339030. Signatários:
Pelo Contratante: Cel. QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, na qualidade de Diretor de
Contratações e Aquisições do CBMDF.
Processo: 00053-00061046/2019-52. Nota de Empenho Ordinário, n.º 265, emitida em 31/07/2019.
Contratada: DOCTUS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA., CNPJ: 06.696.246/0001-26, no valor de
R$ 13.752,00. Objeto: aquisição de otoscópios e fotóforos para o funcionamento da clínica de
Otorrinolaringologia e do Centro Cirúrgico. Fundamento Legal: Edital de Pregão Eletrônico Nº
23/2019 - DICOA/DEALF/CBMDF. Elemento de Despesa: 449052. Signatários: Pelo Contratante: Cel.
QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do
C B M D F.

Processo: 00053-00047539/2019-80. Nota de Empenho Ordinário, n.º 570, emitida em 15/08/2019.
Contratada: MEDMAX - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SIMILARES EIRELLI -

ME., CNPJ: 07.760.277/0003-23, no valor de R$ 25.500,00. Objeto: aquisição de 300 oxímetros
portáteis de pulso. Fundamento Legal: Ata de Registro de Preços nº 07/2018 -
DICOA/DEALF/CBMDF. Elemento de Despesa: 449052. Signatários: Pelo Contratante: Cel.
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