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Praça do Buriti, Edf. Anexo do Pal. do Buriti, 5º Andar S/506, - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/974002-5-00143-2022. Entrega das Propostas: a
partir de 07/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
20/10/2022 às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Caso haja
divergência entre a especificação constante no sistema COMPRASNET e no Termo de
Referência, prevalecerá este último..

RITA LUIZA DE AQUINO DA SILVA
Pregoeira

(SIASGnet - 06/10/2022) 926939-00001-2022NE000001
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022 - (UASG 450432)

Objeto: Aquisição de bens permanentes - equipamentos de saúde - para compor o acervo
patrimonial da Escola Técnica da Coordenação Regional de Ensino /CRE de Santa Maria - DF,
subordinada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal /SEEDF, conforme
especificações contidas no Edital e seus Anexos. Total de itens: 31. Valor total estimado: R$
333.338,03 (trezentos e trinta e três mil trezentos e trinta e oito reais e três centavos). Processo
nº 00080-00042161/2022-04. Cadastro das Propostas: a partir de 07/10/2022. Abertura das
Propostas: 21/10/2022, às 10hs, horário de Brasília. O Edital estará disponível nos endereços
eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e https://www.educacao.df.gov.br/pregao-
eletronico/.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 43/2022 - (UASG 450432)

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa de prestação de serviços de
agenciamento de viagens, compreendendo a reserva, a emissão, a marcação, a remarcação e o
cancelamento de bilhetes de passagens aéreas (nacionais e internacionais) e terrestres
(nacionais apenas), a fim de atender à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal,
conforme especificações e quantidades constantes no Edital e seus anexos. Total de lotes: 02.
Valor total estimado: R$ 4.059.007,93 (quatro milhões, cinquenta e nove mil sete reais e
noventa e três centavos). Processo nº 00080-00169303/2022-71. Cadastro das Propostas: a
partir de 07/10/2022. Abertura das Propostas: 20/10/2022, às 14hs, horário de Brasília. O Edital
estará disponível nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e
https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/.

Brasília, 6 de Outubro de 2022.
ALBERTO MOHAMAD

Pregoeiro

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2022 - (UASG 450432)

Processo: 00080-00190288/2022-21.
O pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, vem,

comunicar a REVOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 38/2022, para ajuste do edital que fora
divulgado como pregão tradicional. Assim, para providencias de ajuste administrativos foi
necessário gerar novo número de pregão, passando o feito a tramitar como sendo Pregão
Eletrônico SRP nº 41/2022.

Brasília, 6 de Outubro de 2022.
ALBERTO MOHAMAD

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 41/2022 - (UASG 450432)

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos de cozinha
(refrigeradores e micro-ondas) para atender às demandas das Unidades Escolares de Ensino
Médio em Tempo Integral da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF,
conforme especificações contidas no Edital e seus Anexos. Total de itens: 03. Valor total
estimado: R$ 214.043,74 (duzentos e quatorze mil quarenta e três reais e setenta e quatro
centavos). Processo nº 00080-00190288/2022-21. Cadastro das Propostas: a partir de
07/10/2022. Abertura das Propostas: 20/10/2022, às 10hs, horário de Brasília. O Edital estará
disponível nos endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e
https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/.

Brasília, 6 de Outubro de 2022.
ALBERTO MOHAMAD

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022

Processo SEI-GDF nº 00054-00047887/2020-62. O Departamento de Logística e Finanças da
Polícia Militar do Distrito Federal torna público aos interessados a ABERTURA do certame
em epígrafe, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em prestação de
serviços de intermediação, administração e gerenciamento informatizados e integrados de
gestão de frota com gerenciamento de despesas com fornecimento de insumos e
abastecimentos de combustíveis - (Gasolina, Etanol, Óleo Diesel, Óleo Diesel S10 e Agente
Redutor Líquido de Óxido de Nitrogênio Automotivo - ARLA) - por intermédio de rede
credenciada, com utilização de cartão (magnético ou microprocessado) ou outro dispositivo
eletrônico, para atender às necessidades da frota da Polícia Militar do Distrito Federal, na
forma continuada, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de
referência constante do Anexo I no Edital. Valor estimado: R$ 26.092.900,68 (vinte e seis
milhões, noventa e dois mil e novecentos reais e sessenta e oito centavos). Tipo: Menor
Preço. Data limite para recebimento das propostas: Dia 20/10/2022 às 14h00min (horário
de Brasília/DF). Elemento de despesa: 33.90.39. Cópia do Edital se encontra nos sítios:
www.gov.br/compras/pt-br e www.pmdf.df.gov.br. UASG: 926016. Informações no e-mail:
splpmdf@gmail.com e no tel.: (61) 3190-5557.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022

Processo SEI-GDF nº 00054-00031887/2021-21. O Departamento de Logística e Finanças da
Polícia Militar do Distrito Federal torna público aos interessados a ABERTURA do certame
em epígrafe, cujo objeto é a aquisição de Instrumentos de menor potencial ofensivo,
através do Sistema de Registro de Preços, para atender a demanda institucional da Polícia
Militar do Distrito Federal, na condição de Órgão Gerenciador, e da Secretaria de Estado da
Polícia Militar do Rio de Janeiro, UASG: 927570 , na condição de Órgão Participante,
conforme especificações técnicas do Edital e seus respectivos anexos. Valor estimado: R$
34.044.507,02 (trinta e quatro milhões, quarenta e quatro mil quinhentos e sete reais e
dois centavos). Tipo: Menor Preço. Data limite para recebimento das propostas: Dia
20/10/2022 às 14h00min (horário de Brasília/DF). Elemento de despesa: 3.3.90.30 ou
4.4.90-52. Cópia do Edital se encontra nos sítios: www.gov.br/compras/pt-br e
www.pmdf.df.gov.br. UASG: 926016. Informações no e-mail: splpmdf@gmail.com e no tel.:
(61) 3190-5557.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2022

Processo SEI-GDF nº 00054-00015871/2018-76. O Departamento de Logística e
Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal torna público aos interessados a ABERTURA
do certame em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa para realização do
serviço de digitalização e indexação dos Boletins Administrativos, que englobam os Boletins
do Comando-Geral (BCG) e os Boletins Internos (BI), e dos Alardes (documentos
manuscritos) da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme especificações e condições
estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I no Edital. Valor estimado: R$
1.340.000,00 (um milhão trezentos e quarenta mil reais). Tipo: Menor Preço. Data limite
para recebimento das propostas: Dia 20/10/2022 às 14h00min (horário de Brasília/DF).
Elemento de despesa: 33.90.39. Cópia do Edital se encontra nos sítios:
www.gov.br/compras/pt-br e www.pmdf.df.gov.br. UASG: 926016. Informações no e-mail:
splpmdf@gmail.com e no tel.: (61) 3190-5557.

Brasília/DF, 6 de outubro de 2022.
BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA - Cel QOPM

Ordenador de Despesa

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
FUNDAÇÃO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 384/2022 - FUNDHACRE

Objeto: Aquisição de Material Farmacológico (Nutrição Parenteral), para atender as
demandas da Fundação Hospital Estadual do Acre - FUNDHACRE.
A DIVISÃO DE PREGÃO torna público que fica suspenso o Processo Licitatório acima
mencionado, previamente marcado para o dia 07/10/2022 às 09h15 (horário de
Brasília), publicado no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial da União Seção 3 e
nos sites: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br, por
ausência de resposta de esclarecimento do órgão demandante.

Rio Branco-AC, 6 de Outubro de 2022.
MARIO JORGE MORAES DE OLIVEIRA

Pregoeiro

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 390/2022 - IAPEN

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de água potável, própria para
consumo humano, transportada em caminhão pipa, a fim de atender as unidades prisionais
do Estado do Acre.

Fonte de Recurso: 100.
Edital e Informações O edital está à disposição nos sites www.ac.gov.br,

www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br.
Propostas: Serão recebidas até às 09h15 (horário de Brasília) do dia

20/10/2022, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico:
www.comprasnet.gov.br.

Rio Branco-AC, 6 de outubro de 2022.
MARIO JORGE MORAES DE OLIVEIRA

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 366/2022 - SEE

Objeto: Aquisição de mobiliário (cadeiras e banco longarina), para atender a Secretaria de
Estado da Educação, Cultura e Esportes e suas unidades escolares.
A DIVISÃO DE PREGÃO torna público que fica suspenso o Processo Licitatório acima
mencionado, previamente marcado para o dia 06/10/2022 às 09h15 (horário de Brasília),
publicado no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial da União Seção 3 e nos sites:
www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br.

Rio Branco-AC, 6 de outubro de 2022.
LAURA TAVARES MONTEIRO

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
AVISO DE LICITAÇÃO

LEILÃO Nº 1/2022 - SEPLAG/DIRPAP

Objeto: Constitui objeto do presente leilão a venda de 34 (trinta e quatro) lotes
compostos por itens diversos (veículos recuperáveis e sucatas), devidamente discriminados
no Anexo I e II deste Edital, local em que constará o valor do lance inicial de cada lote,
bem como o estado de conservação de seus itens, e valor de incremento dos lances de
cada lote.

Edital e Informações: O edital está à disposição nos endereços eletrônicos:
https://leiloes.ac.gov.br/gplg/ e http://seplag.ac.gov.br/gestaogovernamental/sistema-
eletronico-de-leiloes/.

Data da Abertura: 24/10/2022 às 08h00, conforme preâmbulo no Edital.

Rio Branco-AC, 6 de Outubro de 2022.
RICARDO BRANDÃO DOS SANTOS

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 399/2022 - SEPLAG

Objeto: Contratação de empresa na manutenção/locação de purificadores de
água, para atender a Central de Serviço Público - OCA'S Rio Branco, Cruzeiro do Sul,
Xapuri, Brasiléia e Epitaciolândia, incluindo os serviços de instalação e desinstalação,
manutenção corretiva e preventiva, troca de peças, componentes e acessórios,
materiais utilizados na higienização interna do equipamento, além de todo o material
necessário ao regular fornecimento.

Fonte de Recurso: 100.
Edital e Informações O edital está à disposição nos sites www.ac.gov.br,

www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br.
Propostas: Serão recebidas até às 09h15 (horário de Brasília) do dia

20/10/2022, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico:
www.comprasnet.gov.br.

Rio Branco-AC, 6 de outubro de 2022.
LUANA OLIVEIRA DA SILVA

Pregoeira
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