
valor de R$ 1.796,00 (um mil, setecentos e noventa e seis reais), emitida em 18/02/2022.
Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor total do Contrato: R$ 1.796,00 (um mil,
setecentos e noventa e seis reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de sua
assinatura. Assinatura: 15/03/2022. Assinantes: Pela SEEDF: HÉLVIA MIRIDAN
PARANAGUÁ FRAGA. Pela M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI:
KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI.

EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARA O DISTRITO
FEDERAL Nº 22/2022

Processo 00080-00234240/2019-36 - Partes: SEEDF X SOLLAR ENGENHARIA LTDA.
Objeto: a execução da obra de construção do Centro Educacional Jardins Mangueiral, a
ser localizado na Praça de Atividades 02, Lote 06 - RA XIV - São Sebastião/DF, em
terreno de 5.876,73 m² cercado por muro e gradil metálico e edificação com 3.914,09 m²
de área construída, em 2 (dois) pavimentos, com rampa e escadas, 18 (dezoito) salas de
aula, auditório, sala de música, grêmio estudantil, biblioteca, sala de artes plásticas, sala
multiuso, sala multimídia, salas de apoio pedagógico, cozinha industrial e refeitório,
vestiários e sanitários, salas administrativas, pátio coberto e laboratórios. Também serão
edificados castelo d’água, central de glp, bicicletário, guarita, estacionamento, e uma
quadra coberta com 719,64 m² que também abriga vestiários e depósito. Unidade
Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho: 12.368.6221.3982.0001. Natureza da
Despesa: 4.4.90.51. Fontes de Recursos: 103 e 177021399. Notas de Empenho: nº
2022NE01302, no valor de R$ 975.630,09 (novecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e
trinta reais e nove centavos), e nº 2022NE01303, no valor de R$ 7.763.247,12 (sete
milhões, setecentos e sessenta e três mil, duzentos e quarenta e sete reais e doze centavos),
emitidas em 10/03/2022. Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor total do Contrato:
R$ 11.963.826,74 (onze milhões, novecentos e sessenta e três mil, oitocentos e vinte e seis
reais e setenta e quatro centavos). Vigência: 1460 (um mil e quatrocentos e sessenta) dias
corridos, contados a partir da data da assinatura do Contrato. Assinatura: 17/03/2022.
Assinantes: Pela SEEDF: HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA. Pela SOLLAR
ENGENHARIA LTDA.: MARDEN FREDERICO TOMÁS DA SILVA.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
AVISO DE RESULTADO COMPLEMENTAR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021

O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica, em sede
complementar, aos interessados que, após abertura do Pregão Eletrônico por SRP nº
04/2022, processo 00080-00168523/2019-82, sagrou-se vencedora a empresa
LABORDIDATICA MEDICAL EIRELI, CNPJ: 53.519.021/0001-84, para o item 06,
com valor total de R$ 47.280,00 (quarenta e sete mil duzentos e oitenta reais). Os itens 20,
21 e 22 foram fracassados. O Resultado encontra-se disponível nos sites
www.gov.br/compras e www.se.df.gov.br.

DIEGO FERNANDEZ GOMES

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2021

Processo: 00054-00011543/2019-81 – PARTES: DF/PMDF x PRIME CONSULTORIA E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do
contrato, cujo objeto é a prestação de serviço de gerenciamento e administração da
manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos terrestres e aquáticos da Polícia
Militar do Distrito Federal (PMDF), utilizando como metodologia a autogestão, por meio
de uma Rede Credenciada de estabelecimentos do setor da reposição automotiva e náutica,
com o fornecimento e aplicação de peças, lubrificantes e acessórios, por mais 12 (doze)
meses, de 19/03/2022 a 18/03/2023, com base no Parecer Técnico n. 1432/2022-
PMDF/DLF/ATJ (Doc. SEI n. 79075663) e no Despacho do Chefe do DLF (Doc. SEI n.
79084179). VALOR: R$ 20.216.673,77 (vinte milhões, duzentos e dezesseis mil,
seiscentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), procedentes do orçamento do
Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária
Anual. NOTAS DE EMPENHO: 2022NE152, 2022NE153 e 2022NE154, de 14/03/2022.
FONTE DE RECURSO: 0100000000. UNIDADE GESTORA EMITENTE: 170393.
PTRES: 89306. NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30, 33.90.39 e 33.90.30,
respectivamente. ASSINATURA: 16/03/2022. VIGÊNCIA: A partir da data da assinatura.
SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA
FERREIRA, Chefe do Departamento de Logística e Finanças. Pela Contratada:
LEONARDO HENRIQUE SENE, na qualidade de Procurador.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000151
Processo: 00054-00029975/2022-44 – Nota de Empenho Ordinário nº 2022NE000151,
emitida em 14/03/2022, UG: 170393, PTRES: 89306, Fonte de Recurso: 0100000000,
Natureza da Despesa: 33.90.30. Contratada: MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE
PAPEIS LTDA. CNPJ: 26.976.381/0001-32, no valor de R$ 63.400,00. OBJETO:
Aquisição de 5.000 resma PAPEL SULFITE, Descrição: gramatura de 75g/m², medindo

210x297mm, formato A4, cor branca, Unidade de Fornecimento: resma com 500 folhas. -
Unidade: resma. Marca: CHAMEX_SOLUTION. Prazo de Entrega 15 (dias) a partir do
recebimento da NE. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 15/2021 -
COLIC/SCG/SEGEA-SEEC-DF e Ata de Registro de Preços nº 48/2021.
SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA
FERREIRA, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO INTERNACIONAL Nº 03/2021

Processo: 00054-00071713/2019-87. O Departamento de Logística e Finanças da
Polícia Militar do Distrito Federal torna público aos interessados o resultado do pregão
supracitado, cujo objeto é o Registro de Preço para futura aquisição, no mercado
interno ou externo, de Sistema Intensificador de Imagem e seus acessórios, composto
por: 06 (seis) óculos de visão noturna - OVN, com as respectivas bases (quick mount
release), 45 (quarenta e cinco) capacetes de Voo, compatibilização de 03 (três)
helicópteros AS 350 B2 (aplicação de Certificado Suplementar de Tipo - CST,
documento emitido pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, certificando um
produto aeronáutico diferente do projeto, para instalação em determinada aeronave) e o
treinamento básico para 06 (seis) policiais militares da Polícia Militar do Distrito
Federa - PMDF, na condição de Órgão Gerenciador, e o Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito Federal - CBMDF, na condição de Órgão Participante - UASG: 170394,
com a finalidade de que a tripulação do helicóptero seja capaz de realizar voos noturnos
sobre cidades e em áreas sem iluminação artificial em solo (área de breu), utilizando
equipamentos de visão noturna, mantendo assim referências visuais, conforme normas
aeronáuticas vigentes, em conformidade com as especificações e condições constantes
do termo de referência de que trata o Anexo I do edital. A licitação foi cancelada no
julgamento. Motivo: com base nos itens 8.1., 8.5 c/c 8.5.1., do edital, fica o objeto
recusado na aceitação (proposta). Não houve competitividade devido a problemas no
sistema COMPRAS.GOV. Os termos de adjudicação e homologação atendem ao Art.
45 do Decreto Federal nº 10.024/2019, recepcionado no Distrito Federal pelo Decreto
Distrital nº 40.205/2019, e estão disponíveis no site
www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG 926016.

Brasília/DF, 18 de março de 2022
BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA

Ordenador de Despesa

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022

Processo: 00054-00090278/2021-12. 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, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais

aquisições dos objetos para realização das solenidades de entrega da "Medalha da Ordem do

Mérito Alferes José da Silva Xavier", "Medalha Duque de Caxias", "Mérito Ambiental" e

"Medalha da Ordem dos Cavaleiros de Rabelo", todas a serem realizadas no decurso do ano

de 2022, para atender as necessidades da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme

quantidades e especificações contidas nas especificações técnicas do Edital. Valor estimado:

R$ 639.648,15 (seiscentos e trinta e nove mil seiscentos e quarenta e oito reais e quinze

centavos). Tipo: Menor Preço. Data limite para recebimento das propostas: Dia: 05/04/2022

às 08:30 (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: dalf.licitacao@pmdf.df.gov.br, com cópia para:

splpmdf@gmail.com e no tel.: (61) 3190-5557.

Brasília/DF, 18 de março de 2022

BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA

Ordenador de Despesa

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO INTERNACIONAL Nº 06/2022

Processo: 00054-00071713/2019-87. 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, cujo objeto é o Registro de Preço para futura aquisição, no
mercado interno ou externo, de Sistema Intensificador de Imagem e seus acessórios,
composto por: 06 (seis) óculos de visão noturna - OVN, com as respectivas bases (quick
mount release), 45 (quarenta e cinco) capacetes de Voo, compatibilização de 03 (três)
helicópteros AS 350 B2 (aplicação de Certificado Suplementar de Tipo - CST, documento
emitido pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, certificando um produto
aeronáutico diferente do projeto, para instalação em determinada aeronave) e o
treinamento básico para 06 (seis) policiais militares da Polícia Militar do Distrito Federa -
PMDF, na condição de Órgão Gerenciador, e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal - CBMDF, na condição de Órgão Participante - UASG: 170394, com a finalidade
de que a tripulação do helicóptero seja capaz de realizar voos noturnos sobre cidades e em
áreas sem iluminação artificial em solo (área de breu), utilizando equipamentos de visão
noturna, mantendo assim referências visuais, conforme normas aeronáuticas vigentes, em
conformidade com as especificações e condições constantes do termo de referência de que
trata o Anexo I do edital. Valor estimado: R$ 7.952.335,75 (sete milhões, novecentos e
cinquenta e dois mil trezentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Tipo:
Menor Preço. Data limite para recebimento das propostas: Dia: 05/04/2022 às 14h30
(horário de Brasília/DF). Elemento de despesa: 3.3.90.30 ou 4.4.90-52. Cópia do Edital se
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