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EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 35/2016
PROCESSO: 113-010.102/2016 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
DISTRITO FEDERAL e SIGMA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM
EIRELI-ME. OBJETO. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual por 60(dias), a partir do dia
03/12/2018, devendo expirar o novo prazo de vigência em 31/01/2019. DATA DA A S S I N AT U R A :
03/12/2018. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º MÁRCIO BUZAR; Pela Contratada: ATHUS
RODRIGUES DE SOUZA.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2017 (*)
PROCESSO: 113.016.364/2017 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
DISTRITO FEDERAL e JJPP CONSTRUTORA LTDA-ME.: Fica prorrogado por 90 (noventa ) dias o
prazo de execução dos serviços objeto do Contrato nº 040/2017, a partir de 03/09/2018 encerrando-se em
02/12/2018. DATA DA ASSINATURA: 02/09/2018. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Diretor Geral Eng.º
MÁRCIO BUZAR; Pela Contratada: JOCIRES MACIEL PIRES.

(*) Republicada por ter sido encaminhada com incorreção no original, publicada do DODF nº 228 de
03/11/2018, página 60.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 00391-00020018/2017-91. 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: Taxa de
análise com vistas à Autorização Ambiental para executar serviço de desassoreamento dos cursos d'água:
Ribeirão do Torto e Córrego Açude como medida mitigadora pelos impactos ambientais causados pela obra
da Ligação Torto-Colorado. 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 XXIV 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 - Instituto do Meio Ambiente e
dos Recursos Hídricos do DF. Em 11 de dezembro de 2018. MÁRCIO BUZAR

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO
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 as Resoluções 299/2008 e 619/2016, tendo em vista que os autos de
infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II,
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou infratores dos
veículos relacionados no edital de publicação nº 73/2018, podendo ser interposta a DEFESA DA
AUTUAÇÃO até a data indicada no mesmo edital, junto a Sede do DER/DF, no setor de Multas (GEIPE),
endereço: SAM, Bloco C, Setor Complementares - CEP 70.620-030, Brasília/DF, 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; d) cópia do CRLV; A defesa deverá ter
somente um auto de infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 1) Caso o
proprietário do veículo não seja o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá identificá-lo ao DER/DF
até a data limite abaixo indicada. Para tanto deverá preencher formulário próprio (disponível em
www.der.df.gov.br) acompanhado dos seguintes documentos: a) Cópia reprográfica legível do documento
de habilitação quando habilitado e/ou documento de identificação oficial. b) Para condutor estrangeiro,
além dos documentos previstos no item anterior, anexar comprovante da data de entrada no Brasil.
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) Cópia reprográfica legível do documento de identificação oficial com
fotografia e assinatura; d) Cópia do CRLV; e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir um
representante legal, este deverá juntar o documento que comprove a representação (contrato social,
procuração etc) e documento oficial de identificação com assinatura e foto; f) Se o proprietário for pessoa
jurídica e não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos
previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado ao formulário cópia de documento em que conste
cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e comprovante da posse do veículo no
momento do cometimento da infração; g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, e não tenha sido
possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores,
deverá ser anexado ao formulário o ofício do representante legal do órgão ou entidade identificando o
condutor infrator, acompanhado de cópia de documento que comprove a condução do veículo no momento
da infração. 2) Tratando-se de veículo de propriedade de pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a
identificação do condutor infrator, sob pena de, não o fazendo, incorrer nas consequências definidas nos §§
7 e 8 do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será
acatada e produzirá efeitos legais se: o formulário estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com as
assinaturas originais do condutor e proprietário do veículo; não estiver faltando os documentos solicitados;
o requerente tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. O requerente é responsável penal, cível e
administrativamente pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos. 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 encontrados no sítio da DER/DF é: placa, número do auto de infração, data da infração,
código da infração/desdobramento, data de vencimento da notificação (data limite).

CARLOS ALBERTO SPIES

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 as Resoluções 299/2008 e 619/2016, 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 74/2018. 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; d) cópia do CRLV. 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 w w w. d e r. d f . g o v. b r ) .

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 encontrados no sítio da DER/DF 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).
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 05/2018

Tornamos público o resultado da Fase de Habilitação, referente à CONCORRÊNCIA supracitada. A
Comissão declara habilitadas todas as empresas participantes do certame. Fica marcada para o dia
21.12.2018 às 10:00 horas a abertura das propostas de preços, caso não seja interposto recurso.

Brasília/DF, 11 de dezembro de 2018.
ANTÔNIO GOMES DA SILVA FILHO

Presidente da Comissão

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 81/2018

O Pregoeiro, comunica aos interessados que foi suspenso o PREGÃO supracitado, por força do Despacho
Singular nº 508/2018-GC/PT do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Brasília/DF, 12 de dezembro de 2018.
ROGÉRIO CÉSAR PEREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 0080-002674/2012. Com fulcro nos artigos 30 e 86 do Decreto nº 32.598/2010 e suas alterações,
e consoante ao atesto da Nota Fiscal à fl. 554, combinado com a informação às fls. 583, 637 e 1794,
RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor total de R$ 43.561,17 (quarenta e três mil quinhentos e sessenta e um
reais e dezessete centavos), em favor da empresa AJL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ
nº 32.913.725/0001-67, referente ao Contrato nº 53/2010. A despesa correrá à conta do Programa de
Trabalho 12.122.6002.2396.5293. Fonte 100, Natureza de Despesa 3.3.90.92, observados os dispositivos da
Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 5.950/2017 e contemplada na Lei nº 5.602/2015 (PPA 2016-2019). Éder
da Silva Santos - Subsecretário de Administração Geral, Substituto.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2018

(UASG 450432)
O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica aos interessados, que a
abertura do Pregão, em epígrafe, cujo objeto é Aquisição de livros em suas edições atualizadas existentes
no mercado nacional, para atender as necessidades do Centro de Educação Profissional Articulado do
Guará Teresa Ondina Maltese - CEPAG, da Secretaria de Estado de Estado de Educação do Distrito
Federal (SEEDF), no valor estimado de R$ 42.205,32 (quarenta e dois mil, duzentos e cinco reais e trinta
e dois centavos), com data e horário marcado para abertura do certame às 13h00min do dia 27 de
dezembro de 2018, objeto do procedimento administrativo nº 460.000067/2017. O Edital poderá ser
retirado exclusivamente no endereço eletrônico https://www.comprasgovernamentais.gov.br, Informações
referentes ao cadastro para participação e demais procedimentos serão obtidas através do endereço
https://www.comprasgovernamentais.gov.br. Brasília - DF.

Brasília/DF, 12 de dezembro de 2018.
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA,
DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
PROCESSO: 0370.000480/2011; ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo Nº 136/2018; CONTRATANTES: Companhia
Imobiliária de Brasília - Terracap e EMS S/A; OBJETO: SANTA MARIA, POLO JK TRECHO 05,
CONJUNTO 06, LOTES 01, 02, 03, 04, 05 e 10; EMBASAMENTO LEGAL: Art. 174 da Constituição Federal,
do art. 161 da Lei Orgânica do Distrito Federal, da Lei nº 3.196, de 29/09/2003, complementada pela Lei 3.266,
de 30/12/2003, e regulamentada pelo Decreto 24.430 de 02.03.2004; VALOR: R$ 22.142.000,00 (vinte e dois
milhões, cento e quarenta e dois mil reais); VIGÊNCIA: 100 (cem) meses; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO:
Correção a expensas da Terracap. DATA DE ASSINATURA: 12/12/2018; P/CONTRATANTE: Júlio Cesar de
Azevedo Reis, Ricardo Henrique Sampaio Santiago e Carlos Henrique Ferreira Alencar;
P/CONCESSIONÁRIA: Luiz Carlos Borgonovi; TESTEMUNHAS: Alípio Valadares Fernandes e Ronaldo da
Silva Souza.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA COMPRA DE BENS, SERVIÇOS E OBRAS

AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO
O Presidente da Comissão de Licitação para Compra de Bens, Serviços e Obras - CPLIC/TERRACAP, no uso
das atribuições que lhe confere a Portaria nº 105/2018-PRESI, comunica a realização do seguinte certame.
. Processo: 0 0 111 - 0 0 0 0 9 7 4 3 / 2 0 1 8 - 7 1
. Modalidade/número: Pregão Eletrônico nº 28/2018
. Ti p o : Menor Preço
. Objeto: Aquisição de 3 (três) Aeronaves Remotamente Tripuladas (RPA)

multirotor, 1 (um) programa computacional, 12 (doze) baterias,
12 (doze) pares de hélices e 4 (quatro) dispositivos do tipo Tablet,
conforme especificações condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital

. Valor estimado (R$): O valor estimado é de R$ 139.307,62 cento e trinta e nove mil,
trezentos e sete reais e sessenta e dois centavos)

. Data/hora de abertura: 03/01/2019, às 10:00 horas

. Retirada do Edital e anexos: Gratuitamente no sitio da Terracap www.terracap.df.gov.br, na
seção licitações compras/serviços.

Brasília/DF, 11 de dezembro de 2018.
GLAUBER TEODORO FARIA

Presidente da Comissão.


