
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

 
AVISO DE LICITAÇÃO – NOVA DATA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021
A presente licitação tem por objeto contratação de empresa especializada para a prestação
dos serviços de manutenção preventiva e corretiva e instalação de aparelhos de ares-
condicionados pertencentes ao DER/DF, com eventual reposição/fornecimento de peças e
componentes por demanda, conforme especificações e condições, no edital e seus anexos.
Processo 00113-00009027/2020-51. Data e horário para recebimento das propostas: até
09h00min do dia 16 de junho de 2021, com valor estimado de R$ 504.671,85. O
respectivo Edital poderá ser retirado exclusivamente nos endereços eletrônicos
www.der.df.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Demais informações no próprio Edital.

Brasília/DF, 31 de maio de 2021
ANA HILDA DO CARMO SILVA

Diretora

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
NÚCLEO DE PREGÃO, FORMAÇÃO E REGISTRO DE PREÇOS

 
AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2021
Processo: 0113-00004547202159.
O pregoeiro torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
29/2021, do Tipo Menor Preço, para aquisição de material de consumo – aquisição de
tinta, rolo de pintura e prolongador telescópio para pintura, tudo conforme especificações
no anexo I do Edital. Empresa PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCAO LTDA, lote 1, Valor: R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).
Empresa: COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME, lote 2,
valor: R$ 1.799,90 (mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos). Empresa:
DL SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI, lote 3, Valor: R$ 2.674,00 (dois mil
seiscentos e setenta e quatro reais). Valor total: R$23.673,90 (vinte e três mil, seiscentos e
setenta e três reais e noventa centavos). Maiores informações podem ser encontradas no
sistema eletrônico, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número de pesquisa 870201.

Brasília/DF, 31 de maio de 2021
GEDEON SANTOS CAVALCANTE

COMPANHIA DO METROPOLITANO
 

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021 - UASG: 925046

O Pregoeiro comunica o resultado de julgamento do Pregão em epígrafe, cujo objeto trata
da contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância e
segurança patrimonial, humana e armada, com dedicação exclusiva de mão de obra e de
natureza contínua, compreendendo o fornecimento de uniformes e de equipamentos
necessários à execução dos trabalhos, para suprir as necessidades da Companhia do
Metropolitano do Distrito Federal, restando vencedora a empresa AGIL EMPRESA DE
VIGILANCIA LTDA, CNPJ: 72.619.976/0001-58, ao valor de R$ 23.595.997,68. O
respectivo resultado encontra-se disponível nos endereços eletrônicos
www.metro.df.gov.br e www.comprasgovernamentais.com.br. Fica franqueado aos
interessados vista integral aos autos do processo 00097-00012381/2020-17, mediante
solicitação pelo e-mail: licitacao@metro.df.gov.br. Demais informações por meio dos
telefones (61) 3353-7112 / 7146.

DIEGO MONDINI DE SOUZA

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 06/2021
Processo: 00400-00020850/2021-81 - DAS PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por
intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA e a
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL firmam o presente Termo de
Cooperação Técnica nos termos das cláusulas e condições que seguem: CLÁUSULA
PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente instrumento tem como objeto o estabelecimento
de mútua cooperação entre os partícipes com vistas à utilização de unidade de
atendimento móvel da Defensoria Pública do Distrito Federal no atendimento de
assistência jurídica integral e gratuita, a ser realizada nas ações de cunho social
desenvolvidas nas diversas regiões administrativas do Distrito Federal pela Secretaria de
Estado de Justiça e Cidadania. CLÁUSULA QUARTA- DOS RECURSOS
FINANCEIROS: Este Acordo será operacionalizado mediante ações de interesse dos
partícipes envolvidos, ficando estabelecido que, não haverá envolvimento ou repasse de
recursos financeiros. Parágrafo Único: As eventuais despesas decorrentes com
deslocamentos, para a execução deste Instrumento, serão utilizados os recursos
provenientes do seu órgão de origem. CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA: O prazo
de vigência do presente Termo de Cooperação Técnica é de 60 (sessenta) meses, a partir
da data da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. Parágrafo Único: Não
havendo extinção, a DPDF procederá à avaliação em 60 (sessenta) dias antes do término
da vigência, caso haja interesse dos partícipes na sua continuidade, desta forma, será

providenciado um novo Termo, observando a legislação vigente. Data de Assinatura:
21/05/2021. Signatários: pelo DISTRITO FEDERAL, Marcela Meira Passamani,
Secretária de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. P/ DEFENSORIA
PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, Maria José Silva Souza de Nápolis, Defensora
Pública-Geral do Distrito Federal.

SECRETARIA EXECUTIVA
 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 00400-00022557/2020-78. Interessado: Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania do Distrito Federal. Assunto: Inexigibilidade do Processo Licitatório. Na
qualidade de Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do
Distrito Federal, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução
Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, nos termos do artigo 25, caput,
da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e na Portaria nº 141, de 05 de julho de 2019,
publicada no DODF nº 127, de 09 de julho de 2019, RATIFICO a inexigibilidade de
licitação em favor da empresa CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, CNPJ/MF nº 07.522.669/0001-
92. O acordo em questão está firmado pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 03 de
junho de 2021 a 03 de junho de 2022, e tem por objeto a prestação de serviços de
fornecimento de energia elétrica, em alta tensão, para a Unidade de Internação feminina
do Gama (UIFG) no valor total de R$ 344.285,17 (trezentos e quarenta e quatro mil
duzentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos) com a emissão das Notas de
Empenho nº 2021NE00086 e 2021NE00487 para o exercício de 2021, e considerando que
na Proposta Orçamentária desta Unidade para o exercício de 2022 existirá, e no Plano
Plurianual - 2020/2023 - existe previsão orçamentária para o valor informado, em
conformidade com o artigo 1º e 76, do Decreto nº 34.320, de 26 de abril de 2013, e dos
artigos 29, 30 e 47 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, para os efeitos do
artigo 16, incisos I e II, da Lei Complementar nº 101/2000, que o processo tem adequação
orçamentária e financeira com a LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - Lei 6.778, de 06 de
janeiro de 2021, possuindo compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, para fazer face às despesas com fornecimento de Energia
Elétrica objeto do Contrato de Compra de Energia Regulada Grupo A - ALTA TENSÃO -
UIFG - CCER e CUSD nº 41/2020 - GRGC/CEB-D, objetivando atender às necessidades
da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. Na data da assinatura eletrônica. Pelo
Distrito Federal: PAULO CÉSAR GOMES DE MEDEIRO. Secretário Executivo da
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal.

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Nº 12/2014 - SIGGO Nº 30328

Processo: 0417-002129/2013. DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/SECRETARIA DE
ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X STEFANO ESTRELA ALVES. DO
OBJETO: Promover a prorrogação do Contrato por mais 12 (doze) meses; reajustar o
valor do contrato no percentual de 6,76% (seis inteiros e setenta e seis centésimos),
aplicando-se a variação acumulada nos últimos 12 meses do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA), de 05/2020 a 04/2021, apurado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), passando este de R$ 3.525,32 (três mil quinhentos e vinte
e cinco reais e trinta e dois centavos), para R$ 3.763,61 (três mil setecentos e sessenta e
três reais e sessenta e um centavos) mensais. DO VALOR DO CONTRATO: O valor
mensal do aluguel é de R$ 3.763,61 (três mil setecentos e sessenta e três reais e sessenta e
um centavos) mensais, perfazendo o valor anual de R$ 45.163,32 (quarenta e cinco mil
cento e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), procedentes do Orçamento do
Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária
Anual. DA NOTA DE EMPENHO: Unidade Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho: nº
2021NE00022, emitida em 14/01/2021, sob o evento nº 400091, na modalidade
Estimativo, reforçada pela Nota de Empenho nº 2021NE00640, sob o Programa de
Trabalho 14.243.6211.2579.0020, Fonte de Recursos: 100, Natureza da Despesa:
33.90.36. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência de 12 (doze) meses,
compreendendo o período de 26 de maio de 2021 a 26 de maio de 2022. DATA DE
ASSINATURA: 25/05/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: PAULO
CÉSAR GOMES DE MEDEIRO, na qualidade de Secretário Executivo de Estado. Pela
CONTRATADA: STEFANO ESTRELA ALVES, na qualidade de Proprietário.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Nº 10/2020 - SIGGO Nº 40888

Processo: 00400-00012764/2019-81. DAS PARTES: DISTRITO
FEDERAL/SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA X SUKKOT
ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA. DO OBJETO:
Promover a prorrogação do Contrato por mais 12 (doze) meses; reajustar o valor do
contrato no percentual de 4,56% (quatro vírgula cinquenta e seis por cento), aplicando-se
o valor acumulado entre 02/2020 a 01/2021 do índice do IPCA - IBGE, passando este de
R$ 9.787,50 (nove mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) mensais para
R$ 10.233,73 (dez mil duzentos e trinta e três reais e setenta e três centavos) mensais. DO
VALOR DO CONTRATO: O valor mensal do aluguel será de R$ 10.593,78 (dez mil
quinhentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), considerando o valor da
locação de R$ 10.233,73 (dez mil duzentos e trinta e três reais e setenta e três centavos),
juntamente com o valor do condomínio de R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) mensais,
perfazendo o valor total anual de R$ 127.125,36 (cento e vinte e sete mil cento e vinte e
cinco reais e trinta e seis centavos), procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o
corrente exercício, nos termos da correspondente lei orçamentária anual. DA NOTA DE
EMPENHO: Unidade Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho: nº 2021NE00085,
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