
SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 00113-00006604/2021-34. Interessado: DER-DF. Assunto: Emissão de

nota de empenho no valor de R$ 536,34 (quinhentos e trinta e seis reais e trinta e

quatro centavos). Objeto do Processo: despesa com o pagamento de taxa de análise

para a emissão da Autorização Ambiental - AA para extração de material terroso de

área de empréstimo que irá fornecer material terroso para as obras de duplicação da

DF-140. O Diretor Geral do DER/DF, à vista do que consta do processo acima

epigrafado, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993;

ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade de

licitação; Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso XXII do Regimento

aprovado pelo Decreto nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017, a emissão de nota de

empenho conforme o valor acima discriminado, em favor de IBRAM. Em 12 de

julho de 2021. FAUZI NACFUR JÚNIOR, Diretor-Geral.

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2021

A presente licitação tem por objeto a aquisição de material de consumo - materiais para

serralheria, tudo conforme especificado no Edital e em seus anexos. Processo 00113-

00009770/2021-92. Data e horário para recebimento das propostas: até 09h00min do dia

29 de julho de 2021, com valor estimado de R$ 27.191,30. 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, 12 de julho de 2021

ANA HILDA DO CARMO SILVA

Diretora

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 73/2021

A presente licitação tem por objeto a aquisição de material permanente – aquisição de

cilindro para mistura MIG, tudo conforme especificado no Edital e em seus anexos.

Processo 00113-00009893/2021-23. Data e horário para recebimento das propostas: até

09h00min do dia 29 de julho de 2021, com valor estimado de R$ 7.923,52. 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, 13 de julho de 2021

ANA HILDA DO CARMO SILVA

Diretora

COMPANHIA DO METROPOLITANO
 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 - UASG 925046

A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF,

por meio de sua Pregoeira, torna pública a realização de licitação do tipo menor preço

para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle de

vetores e pragas urbanas, compreendendo dedetização, desinsetização, desratização,

descupinização, manejo e desalojamento de pombos e morcegos e, ainda, captura de

insetos (abelhas, vespas e marimbondos) e remoção de colmeias com acomodação,

translado e destinação, de acordo com as normas técnicas e ambientais vigentes, a

serem executados nas dependências do METRÔ-DF, quais sejam, estações, torres,

subestações de energia elétrica, via permanente e todos os edifícios e pátios do Centro

de Controle Administrativo e Operacional e demais edificações da Companhia do

Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF, conforme processo 00097-

00003242/2021-75. O valor estimado da contratação é sigiloso de acordo com os arts.

34 da Lei nº 13.303/2016 e 42 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do

METRÔ-DF. Data e horário para recebimento das propostas: até as 10:00 do dia

26/07/2021. O respectivo Edital poderá ser retirado gratuitamente nos endereços

eletrônicos www.metro.df.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, mediante pré-

cadastro realizado neste último para participação na licitação.

ISADORA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA
 

EDITAL Nº 08, DE 12 DE JULHO DE 2021

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

O SECRETÁRIO-EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E

CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o art.

1º da Portaria nº 141, de 05 de julho de 2019, e tendo em vista o disposto no Decreto nº

33.322, de 09 de novembro de 2011, publicado no DODF nº 217, de 10 de novembro de

2011, alterado pelo Decreto nº 34.420, de 05 de junho de 2013, o qual dispõe sobre o

Comitê Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos, e o disposto no Decreto

nº 35.999, de 12 de novembro de 2014, que aprova o Regimento Interno do Comitê

Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos e dá outras providências, no

Edital de Chamamento nº 06/2021, publicado no DODF nº 105, de 08 de junho de 2021,

páginas. 65 a 67, RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias úteis, a contar da publicação do presente, o prazo das

inscrições do processo de seleção de representantes da sociedade civil para compor o

Comitê Distrital de Enfrentamento ao Tráfico de Seres Humanos - CDETSH, disciplinado

pelo Edital de Chamamento Público nº 06/2021, publicado no DODF nº 105, de 08 de

junho de 2021, em seu item 4.1.

Art. 2 Permanecem inalteradas todas as demais condições estabelecidas no Edital de

Chamamento Público nº 06/2021 e, consequentemente, os demais prazos constantes serão

considerados a partir da publicação deste Edital.

Art. 3º As inscrições recebidas até o término do prazo anteriormente estabelecido

permanecerão válidas.

Art. 4º Este Edital, em caráter de aviso de alteração ao Edital de Chamamento Público nº

06/2021, de 08 de junho de 2021, entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME SANTANA DE SOUSA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2021 (UASG: 927507)

Processo: 00400-00013055/2021-37. Objeto: Aquisição de 9 (nove) veículos automotores

novos, zero quilômetro, tipo SW/SUV, ano fabricação/modelo 2021 ou superior, com o

intuito de atender as demandas das Unidades de Internação e Gerências de Semiliberdade da

Subsecretaria do Sistema Socioeducativo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do

Distrito Federal. A despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$

939.423,78 (novecentos e trinta e nove mil quatrocentos e vinte e três reais e setenta e oito

centavos). Tipo de Licitação: Menor preço por item. Data e horário de abertura do certame:

27 de julho de 2021 às 14:00 horas. O Edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos

www.gov.br/compras e www.sejus.df.gov.br a partir de 14/07/2021.

PERCIVAL BISPO BIZERRA

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO
DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 05/2021

Processo: 04017-00013410/2021-15. SIGGO Nº 044006. DAS PARTES: SECRETARIA

DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO

FEDERAL-DF LEGAL e AMC INFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº 62.541.735/0001-80.

DO OBJETO: Contratação emergencial para prestação de serviços de outsourcing de

impressão na modalidade "franquia de página mais excedente", contemplando o

fornecimento de equipamentos e todos os insumos, exceto o papel, bem como serviços de

instalação, manutenção, assistência técnica especializada com reposição de peças

originais, para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem

Urbanística do Distrito Federal (DF LEGAL), consoante especifica o Termo de Referência

03/2021 (63194694) e a Proposta (65120043) que integram o Contrato. DO VALOR: O

valor total estimativo do Contrato corresponde a R$73.831,78 (setenta e três mil

oitocentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos), procedente do Orçamento do

Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária

Anual. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I – Unidade Orçamentária: 63101; II –

Programa de Trabalho: 04.122.8208.8517.0125; III – Natureza da Despesa: 33.90.39, e IV

– Fonte de Recursos: 183. DO EMPENHO: Nota de Empenho nº 2021NE00266, emitida

em 9 de julho de 2021, sob o Evento nº 400091, na modalidade Estimativo. DA

VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, consecutivos e
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