
COMÉRCIO DE ALIMENTOS ME.; CNPJ nº 11.020.389/0001-53; Objeto: aquisição de 800
(oitocentas) unidades de açúcar cristal - acondicionados em pacotes de 5kg; Do valor: R$
13.200,00 (treze mil e duzentos reais), Nota de Empenho: 2021NE00560, Data de Emissão:
19/07/2021, Programa de Trabalho: 26122821685170079, Natureza de Despesa: 339030,
Unidade Orçamentária: 26201, Fonte de Recurso: 100, R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos
reais); Prazo de Vigência e de Execução do Contrato: 12 (doze) meses a contar da data de sua
assinatura; Data de Assinatura: 27 de julho de 2021; Assinantes: P/TCB Diretor-Presidente –
CHANCERLEY DE MELO SANTANA - Diretor Administrativo e Financeiro – JORGE
MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA e P/MAM RIBEIRO COMÉRCIO DE ALIMENTOS
ME. - MARIA APARECIDA MOREIRA RIBEIRO - Representante Legal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 39/2021
Processo: 00095-00000517/2021-75; Modalidade: Dispensa de licitação - com base na Lei
nº 13.303/16, Art. 29, Inciso II; CONTRATO Nº 39/2021; COMERCIAL ALVORADA
DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.; CNPJ nº
07.888.247/0001-35; Objeto: aquisição de 1800 (hum mil e oitocentas) unidades de copos
de água descartáveis biodegradáveis, pacotes com 100 unidades, e de 1000 (hum mil)
unidades de copos de café descartáveis biodegradáveis, pacotes com 100 unidades; Do
valor: R$ 14.232,00 (quatorze mil duzentos e trinta e dois reais), Nota de Empenho:
2021NE00561, Data de Emissão: 19/07/2021, Programa de Trabalho:
26122821685170079, Natureza de Despesa: 339030, Unidade Orçamentária: 26201, Fonte
de Recurso: 100, R$ 14.232,00 (quatorze mil duzentos e trinta e dois reais); Prazo de
Vigência e de Execução do Contrato: 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura;
Data de Assinatura: 29 de julho de 2021; Assinantes: P/TCB Diretor-Presidente –
CHANCERLEY DE MELO SANTANA - Diretor Administrativo e Financeiro – JORGE
MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA e P/COMERCIAL ALVORADA DE
PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA. - JOSÉ BRAGA DA SILVA
- Representante Legal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2021
Processo: 00095-00000753/2020-19; Modalidade: Pregão eletrônico nº 12/2020; CONTRATO
Nº 40/2021; TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA. ME.; CNPJ nº
09.169.349/0001-26; Objeto: contratação de empresa especializada em transporte de pessoas
para prestação de serviços de transporte ao Programa de Oferta Suplementar de Transporte
Escolar da região do Guará/Estrutural, pertinente ao item 1 (ampla concorrência), quantidade
mínima de 38 (trinta e oito) ônibus, R$ 9,52 (nove reais e cinquenta e dois centavos) por Km
rodado, com estimativa de realização de 259.248,00 km; Do valor: R$ 2.468.040,96 (dois
milhões quatrocentos e sessenta e oito mil quarenta reais e noventa e seis centavos), Notas de
Empenho: 2021NE00552, 2021NE00553, 2021NE00554, 2021NE00555 e 2021NE00556,
Data de Emissão: 19/07/2021, Programas de Trabalho: 12361622149760002,
12362622149769534, 12365622149769535, 12366622149769533 e 12367622149769537,
Natureza de Despesa: 339039, Unidade Orçamentária: 18101, Fonte de Recurso: 100, R$
300.974,62 (trezentos mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), R$
61.614,19 (sessenta e um mil seiscentos e quatorze reais e dezenove centavos), R$ 26.569,48
(vinte e seis mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos), R$ 10.219,03
(dez mil duzentos e dezenove reais e três centavos) e R$ 12.262,84 (doze mil duzentos e
sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos); Prazo de Vigência e de Execução do Contrato:
30 (trinta) meses a partir da data da assinatura do instrumento, podendo ser renovado por igual
período até o limite legal de 60 (sessenta) meses; Data de Assinatura: 27 de julho de 2021;
Assinantes: P/TCB Diretor-Presidente – CHANCERLEY DE MELO SANTANA - Diretor
Administrativo e Financeiro – JORGE MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA e
P/TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA. ME. - GUSTAVO MONICI -
Representante Legal.

COMPANHIA DO METROPOLITANO

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021 – METRÔ-DF – UASG 925046

O METRÔ-DF, por meio de seu Pregoeiro, torna pública a reabertura de prazo da licitação
do tipo menor preço para a contratação de empresa para prestação de serviços
continuados, de apoio administrativo aos Núcleos de Informação da Manutenção
(ONIMA) e de Suprimentos e Logística (ONSUL), pertencentes à Gerência de Oficinas
(OGOFI) do METRÔ-DF, com dedicação exclusiva de mão de obra, conforme processo
00097-00007548/2020-10. O valor estimado da contratação é sigiloso de acordo com os
arts. 34 da Lei nº 13.303/2016 e 42 do Regulamento de Licitações e Contratos do METRÔ-
DF e está assegurado na LOA 2021, PT 26.453.6216.2756.6136, ND 33.90.34, Fonte 220.
A nova data e horário para recebimento das propostas será até às 10:00 horas do dia
17/08/2021. 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.

DIEGO MONDINI DE SOUZA

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021 – METRÔ-DF – UASG 925046

O METRÔ-DF, por meio de seu Pregoeiro, torna pública a reabertura de prazo de licitação
do tipo menor preço para Registro de Preços para eventual contratação de empresa
especializada no fornecimento de 333 (trezentos e trinta e três) rádios do tipo
transceptores portáteis e 4 (quatro) estações móveis veiculares tecnologia TETRA
(Terrestrial Trunked Radio), que atendam o padrão ETSI (European Telecommunications

Standards Institute), missão crítica, na faixa de frequência entre 380 a 430 MHz para
prover comunicação de voz e dados entre equipes e o Centro de Controle Operacional -
CCO do METRÔ-DF, por motivo de ajuste de prazo legal de divulgação, conforme
processo 00097-00002109/2021-00. 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 às 10:00 do
dia 12/08/2021. 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.

KLAUS VILAR WURMBAUER

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2021 – METRÔ-DF – UASG: 925046

A Pregoeira comunica o resultado de julgamento do Pregão em epígrafe, cujo objeto visa
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, restando vencedoras a empresa DEDETIZADORA
FOLHA LTDA ME - CNPJ Nº 15.539.906-0001-56, ao valor de R$ 34.499,13(trinta e
quatro mil quatrocentos e noventa e nove reais e treze centavos), conforme descrito na Ata
de Realização de Sessão Pública. 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 00097-00003242/2021-
75, mediante solicitação pelo e-mail licitacao@metro.df.gov.br. Demais informações por
meio dos telefones (61) 3353-7158 / 7146.

ISADORA ORBAGE DE BRITTO TAQUARY

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA
 

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2021 AO CONTRATO Nº 78/2019-
CUSD/CCER/CEB - PRAÇA DOS DIREITOS DA CEILÂNDIA

Processo: 00112-00037678/2018-45. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE
JUSTIÇA E CIDADANIA X CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. DO OBJETO: Suplementar o
valor do contrato em 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor atualizado, nos termos
do Art. 65, I, §1º, da Lei 8.666/93, perfazendo o total de R$ 29.700,21 (vinte e nove
mil e setecentos reais e vinte e um centavos), para fazer frente às despesas até o fim da
vigência inicial do ajuste, 21 de novembro de 2021. DO VALOR: O valor do contrato
passa de R$ 107.241,46 (cento e sete mil duzentos e quarenta e um reais e quarenta e
seis centavos), para o valor total de R$ 136.941,67 (cento e trinta e seis mil novecentos
e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos), procedentes do Orçamento do Distrito
Federal, nos termos da correspondente lei orçamentária anual. DA 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 SEJUS-DF; III – Natureza da
Despesa: 3.3.90.39; IV – Fonte de Recursos: 100. O empenho é de R$ 29.700,21 (vinte
e nove mil e setecentos reais e vinte e um centavos), conforme Nota de Empenho nº
2021NE00823, emitida em 28/07/2021, sob o evento nº 400092, na modalidade
estimativo. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência da data de sua
assinatura até 21 de novembro de 2021. DATA DE ASSINATURA: 28/07/2021.
SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na
qualidade de Secretário Executivo.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 14/2021 (UASG: 927507)
Processo: 00400-00001818/2020-16. Objeto: Aquisição de Desfibriladores Externos
Automáticos – DEA’s e Oxímetros de Pulso Portáteis para qualificar os atendimentos
realizados aos adolescentes que se encontram na Unidade de Atendimento Inicial, em
internação provisória ou em cumprimento de medida socioeducativa de internação. A
despesa com a execução do objeto desta licitação é estimada em R$ 94.202,87 (noventa e
quatro mil duzentos e dois reais e oitenta e sete centavos). Tipo de Licitação: Menor preço
por item. Data e horário de abertura do certame: 16 de agosto 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 04/08/2021.

PERCIVAL BISPO BIZERRA
Pregoeiro
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