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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2022
A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para
execução dos serviços de fornecimento e plantio, sob demanda, de grama do tipo
batatais, tudo conforme especificações no Termo de Referência e anexos do Edital.
Processo SEI nº 00113-00015266/2022-11. Data e horário para recebimento das
propostas: até 09h00min do dia 13 de outubro de 2022, com valor estimado de R$
3.201.250,00. 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, 27 de setembro de 2022
ANA HILDA DO CARMO SILVA
Diretora
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2022
A presente licitação tem por objeto a aquisição de material de consumo - aquisição de material
para marcenaria, a ser utilizado para fabricação e manutenção dos móveis e estruturas do DERDF, tudo conforme especificações no Termo de Referência e anexos do Edital. Processo SEI nº
00113-00004812/2022-80. Data e horário para recebimento das propostas: até 09h00min do dia
14 de outubro de 2022, com valor estimado de R$ 185.703,20. O respectivo Edital poderá ser
retirado exclusivamente nos endereços eletrônicos www.der.df.gov.br e www.licitacoese.com.br. Demais informações no próprio Edital.
Brasília/DF, 27 de setembro de 2022
ANA HILDA DO CARMO SILVA
Diretora
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2022
REGISTRO DE PREÇOS
A presente licitação tem por objeto a aquisição de material de consumo - aquisição de luminária
LED e Refletor de LED, tudo conforme especificações no Termo de Referência e anexos do
Edital. Processo SEI nº 00113-00014492/2022-76. Data e horário para recebimento das
propostas: até 09h00min do dia 14 de outubro de 2022, com valor estimado de R$ 148.105,00. 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, 28 de setembro de 2022
ANA HILDA DO CARMO SILVA
Diretora
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2022
A presente licitação tem por objeto a aquisição de material de permanente - aquisição de um
Motor 3TNV82A tipo Motor Diesel, Refrigeração a água, vertical, em linha 4 tempos, Câmara
de combustão, injeção direta, Aspiração natural, Nº de Cilindros 3, Nº de Válvulas 6, tudo
conforme especificações no Termo de Referência e anexos do Edital. Processo SEI nº 0011300015118/2022-98. Data e horário para recebimento das propostas: até 09h00min do dia 18 de
outubro de 2022, com valor estimado de R$ 52.999,00. 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, 28 de setembro de 2022
ANA HILDA DO CARMO SILVA
Diretora

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2022
PROCESSO: 00113-00013528/2022-02
O Pregoeiro torna público resultado do julgamento da Licitação na modalidade Pregão
Eletrônico, do tipo menor preço, para aquisição sob demanda, de tábuas e ferros para
construção, Empresas vencedoras: RCL COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, LOTE 01, R$ 5.799,00 (cinco mil setecentos e
noventa e nove reais), RCL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS EIRELI, LOTE 02, R$ 35.399,75 (trinta e cinco mil trezentos e noventa e nove
reais e setenta e cinco centavos), RCL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E SERVIÇOS EIRELI, LOTE 03, R$ 108.112,75 (cento e oito mil cento e doze reais e
setenta e cinco centavos), RCL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E
SERVIÇOS EIRELI, LOTE 04, R$ 36.633,00 (trinta e seis mil seiscentos e trinta e três
reais), RCL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI,
LOTE 05, R$ 109.899,00 (cento e nove mil oitocentos e noventa e nove reais), ALMIX
COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP, LOTE 06, R$ 5.412,00 (cinco mil
quatrocentos e doze reais), ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA, LOTE 07, R$ 28.701,00 (vinte e oito mil setecentos e um reais), e
ESTRUTURA CENTER COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA,
LOTE 08, R$ 38.748,00 (trinta e oito mil setecentos e quarenta e oito reais), valor total R$
368.704,50 (trezentos e sessenta e oito mil setecentos e quatro reais e cinquenta centavos).
Demais especificações conforme edital. Maiores informações podem ser encontradas no
sistema eletrônico, site www.Licitações-e.com.br, sob o número de pesquisa 956235.
Brasília/DF, 27 de setembro de 2022
LEANDRO SILVA TORRES

Nº 184, QUINTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2022

AVISO DE RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2022
PROCESSO: 00113-00012725/2022-04
O pregoeiro torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº
95/2022, do Tipo Menor Preço, a contratação de empresa especializada para o
fornecimento de peças de reposição original e/ou peças de reposição novas,
acessórios e demais materiais necessários à manutenção dos veículos da marca
FORD da frota do Departamento de Estradas de Rodagem - DER/DF, conforme
especificado no anexo I do edital. (LOTE/EMPRESA/PERCENTUAL DE
DESCONTO) Lote 1: BRADIESEL Comércio e Serviços de Auto Peças Ltda.,
CNPJ: 00.728.162/0001-40, percentual de desconto: 52,21% (cinquenta e dois
vírgula vinte e um por cento) para peças de reposição originais e 78,31% (onze
vírgula vinte e cinco por cento) para peças de reposição. Maiores informações
podem ser encontradas no sistema eletrônico, no site www.licitacões-e.com.br, sob o
número de pesquisa 958.932.
Brasília/DF, 28 de setembro de 2022
ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE MORAIS

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
53/2022. 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 de Trânsito

COMPANHIA DO METROPOLITANO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 15/2022
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO
DE CADASTRO RESERVA PARA O METRÔ-DF
O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO
FEDERAL – METRÔ-DF, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital nº 01/2013,
publicado em 12/12/2013, no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF e com base no
Processo nº 0000584-25.2021.5.10.0003, que tramitou na 22ª VARA DO TRABALHO DE
BRASÍLIA - DF, convoca TIAGO MENDES MUNIZ, a comparecer à sede do METRÔDF, na Avenida Jequitibá, lote 155, Águas Claras – DF, no dia 30/09/2022, de 8h30 às
11h30 ou de 14h00 às 16h30, para tratar de sua admissão, no emprego de PROFISSIONAL
DE SEGURANÇA METROFERROVIÁRIO - PSO.
HANDERSON CABRAL RIBEIRO

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2019
SEJUS - SIGGO Nº 039868
PROCESSO: 00400-00020718/2019-55. PARTES: O Distrito Federal, por meio da
Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania X CONTCORTE SERVIÇOS GRÁFICOS E
IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI-ME. OBJETO: Promover a prorrogação do prazo de
vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com base no § 1º, inciso II, art. 57 da Lei
8.666 de 21 de Junho de 1993; Reajustar o valor dos itens contratados no percentual de
10,07% (dez vírgula zero sete por cento) apurado de acordo com o IPCA do período de
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