
AVISO DO LICITAÇÃO - REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2022

PROCESSO: 00113-00010546/2022-24
Objeto: Aquisição de scanner automotivo a ser utilizado pelo DER-DF para manutenção
dos veículos que compõem a frota DER/DF, conforme especificações e condições
estabelecidas no Termo de Referência e anexos do Edital.
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.
Comunicamos aos interessados que está REVOGADA a licitação acima, conforme
fundamentação nos autos do processo.

ANA HILDA DO CARMO SILVA
Diretora

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2022

A presente licitação tem por objeto a aquisição de material de consumo - aquisição de
marretas de aço para os Distritos Rodoviários, tudo conforme especificações no Termo de
Referência e anexos do Edital. Processo SEI nº 00113-00014616/2022-13. Data e horário
para recebimento das propostas: até 09h00min do dia 26 de setembro de 2022, com valor
estimado de R$ 18.460,72. 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, 09 de setembro de 2022
ANA HILDA DO CARMO SILVA

Diretora de Materiais e Serviços

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE
O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as
competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e
demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente
Resoluções 900/2022 e 918/2022, tendo em vista que os autos de infração foram
considerados regulares e consistentes, considerando que não foi interposta defesa da
autuação ou pedido de advertência por escrito dentro do prazo legal ou que estes foram
indeferidos ou não conhecidos, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, parágrafo
único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA PENALIDADE de Multa referente à infração de
trânsito os proprietários dos veículos ou infratores constantes no edital de publicação nº
50/2022. O pagamento da multa poderá ser efetuado com desconto até o vencimento da
notificação prevista no edital, por oitenta por cento de seu valor. Poderá ser interposto
RECURSO perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, até a data limite
prevista neste edital, devendo, para tanto, apresentar requerimento devidamente preenchido
de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia
do auto de infração, ou desta notificação, ou de documento que conste a placa do veículo e
o número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial
que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que
comprove a representação; c) procuração quando for o caso. O recurso deverá ter somente
um auto de infração como objeto. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários
poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e poderão ser
entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Sede do
DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df.gov.br).
INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível em www.der.df.gov.br. O padrão
de sequência de identificação dos dados das infrações abaixo relacionados é: placa, número
do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento, valor da infração e
data de vencimento da notificação (data limite).

ELCY OZÓRIO DOS SANTOS
Superintendente

COMPANHIA DO METROPOLITANO
COMUNICAÇÃO SOCIAL

 
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS PELA COMPANHIA DO

METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
Em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 22 da Lei Orgânica do Distrito Federal e ao Art.
4º da Lei Distrital nº 3.184 de 29 de agosto de 2003, a Companhia do Metropolitano do
Distrito Federal – METRÔ-DF, divulga abaixo o quadro DEMONSTRATIVO DAS
DESPESAS COM PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES LEGAIS de
valores LIQUIDADOS, referente ao 2° (segundo) trimestre de 2022.

BENEFICIÁRIO FINALIDADE DA AÇÃO VALOR

Diário Oficial do Distrito Federal
Publicidade Legal
(Editais e Avisos)

R$ 12.557,92

Diário Oficial da União
Publicidade Legal
(Editais e Avisos)

R$ 165,20

TOTAL GASTOS LIQUIDADOS NO 2º TRIMESTRE (a) R$ 12.723,12

DOTAÇÃO AUTORIZADA PARA 2022 (b) R$ 370.000,00

RECURSO DISPONÍVEL FINAL 3º TRIMESTRE 2022 (b) - (a) R$ 350.280,00

MARIA ALESSANDRA SEADI
Chefe da Comunicação Social

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

EXTRATO DO 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 08/2016-SECRIA -SIGGO Nº 34053

PROCESSO: 0417-001307/2015. PARTES: O Distrito Federal, por meio da Secretaria de
Estado de Justiça e Cidadania X ANDERSON DE CARVALHO ABDALA. OBJETO:
Prorrogar o Contrato por mais 12 (doze) meses, com base nos arts. 62, § 3º e 57 da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993; arts. 51 a 57 da Lei nº 8.245, de 28 de 18 outubro de 1991;
Decisão TCU 828/2000 - Plenário; e a Orientação Normativa nº 6, de 1º de abril de 2009;
Reajustar o valor do contrato no percentual de 11,89% (onze vírgula oitenta e nove por
cento), aplicando-se a variação acumulada nos últimos 12 (doze) meses do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de 07/2021 a 06/2022, apurado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, passando este de R$ 4.973,67 (quatro mil
novecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos) mensais, para R$ 5.564,88
(cinco mil quinhentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) mensais. VALOR:
O valor mensal do aluguel é de R$ 5.564,88 (cinco mil quinhentos e sessenta e quatro reais
e oitenta e oito centavos), perfazendo o valor total anual de R$ 66.778,56 (sessenta e seis
mil setecentos e setenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), procedentes do Orçamento
do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente lei orçamentária
anual. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação
Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 44101; II – Programa de Trabalho:
14.243.6211.4217.0003 – MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO –
DISTRITO FEDERAL - OCA; III – Natureza da Despesa: 33.90.36; IV – Fonte de
Recursos: 100; V – O empenho é de R$ 11.129,76 (onze mil cento e vinte e nove reais e
setenta e seis centavos), conforme Nota de Empenho nº 2022NE00074, emitida em
20/01/2022, sob o evento nº 400091, na modalidade Estimativo, reforçada pela Nota de
Empenho nº 2022NE00878, emitida em 08/08/2022, sob o evento nº 400092, na
modalidade Estimativo. VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência de 12 (doze)
meses, compreendendo o período de 21 de novembro de 2022 a 21 de novembro de 2023.
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o
presente Termo Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 05/09/2022. SIGNATÁRIOS: Pelo
DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário de
Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: ANDERSON DE
CARVALHO ABDALA, na qualidade de Proprietário.

EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS PELO DISTRITO
FEDERAL Nº 23/2022-SEJUS - SIGGO Nº 047335

PROCESSO: 00400-00050634/2022-41. PARTES: O Distrito Federal, por meio da
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania X INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA
LTDA. OBJETO: O Contrato tem por objeto a aquisição de material de gênero de
alimentação (água potável), para abastecimento das Unidades vinculadas à Secretaria de
Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS/DF. VALOR: O valor total do
Contrato é de R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e quatrocentos reais), devendo a importância
ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei
Orçamentária Anual, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a
serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa
correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 44.101; II –
Programa de Trabalho: 14.122.8211.8517.7250-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS GERAIS-SEJUS; III – Natureza da Despesa: 33.90.30; IV – Fonte
de Recursos: 100; V – O empenho inicial é de R$ 35.400,00 (trinta e cinco mil e
quatrocentos reais), conforme Nota de Empenho nº 2022NE00966, emitida em 31/08/2022,
sob o evento nº 400091, na modalidade Global. VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência de 90
(noventa) dias a partir da sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 02/09/2022.
SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na
qualidade de Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Pela
CONTRATADA: EDUARDO BARROS DE QUEIROZ RODRIGUES, na qualidade de
Representante Legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES

 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 158/2022

A Pregoeira da CAESB no uso de suas atribuições, torna público o resultado de julgamento
do pregão supracitado, realizado no www.comprasnet.gov.br, UASG: 974200, cujo objeto é
serviço de geração e aplicação de dióxido de cloro em planta, com locação de equipamentos
envolvidos no sistema, da forma que se segue: Empresa SABARA QUIMICOS E
INGREDIENTES S/A, CNPJ: 12.884.672/0005-10, vencedora do lote 1 com o valor total
de R$ 16.202.700,00.

LUDYMILLA RODRIGUES NUNES
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