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soluções 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 21/2018, 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 INFRA-
TOR: 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 pre-
encher 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. PROPRIE-
TÁRIO 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 repre-
sentação (contrato social, procuração etc) e documento oficial de identificação com as-
sinatura 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 com-
prove a condução do veículo no momento da infração. 2) Tratando-se de veículo de pro-
priedade 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 formu-
lários 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). INFRA-
ÇÕES: 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
Superintendente de Trânsito

COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE

RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 06/2017

Tornamos público o resultado da Fase de Habilitação, referente à CONCORRÊNCIA su-
pracitada. A Comissão declara inabilitada a empresa TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO
DE EQUIPAMENTO EIRELI, pelo descumprimento ao item 3.4.3.4 do Edital e habilitadas
as demais empresas participantes do certame. Fica marcada para o dia 26.07.2018 às 10:00
horas a abertura das propostas de preços, caso não seja interposto recurso.

Brasília/DF, 16 de julho de 2018.
PAULO ROBERT SANTOS MACHADO

Presidente Substituto

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2018 (*)

Aquisição de Material de Consumo Concreto Betuminoso usinado a quente - CBUQ, con-
forme especificações e condições no anexo I do edital, Processo SEI nº
00113.00019157/2018-88. Data e horário para recebimento das propostas: até 9h00min do
dia 30 de julho de 2018, com valor estimado de R$ 7.366.200,00. Os respectivos editais
poderão ser retirados exclusivamente nos endereços eletrônicos www.der.df.gov.br e
www.comprasgovernamentais.gov.br .Demais informações no próprio edital.

Brasília/DF, 16 de julho de 2018.
CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL

Diretora de Materiais e Serviços
____________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF
nº 133, de 16/07/2018, página 34.

AVISO DE ABERTURA
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2018

A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos
interessados a abertura de Chamamento Público, que disponibilizou Projeto Básico, a fim de
escolher instituição sem fins lucrativos para promover a realização de Processo Seletivo
Simplificado visando a contratação temporária de professores substitutos, na forma da Lei
4.266/2008. O recebimento das propostas ocorrerá até às 18:00 do dia 27/07/2018, no
endereço: SGAN 607 Projeção "D", 3º andar, sala 309, anexo II da Secretaria de Estado de
Educação, Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70.830-304. Os interessados em participar deverão
acessar o Projeto Básico no site da Secretaria de Estado de Educação, por meio do endereço:
h t t p : / / w w w. s e . d f . g o v. b r / p r o j e t o - b a s i c o .

CLOVIS LUCIO DA FONSECA SABINO
Secretário de Estado de Educação

Substituto

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2018
UASG (450432)

Processo: 080.007777/2017. Pregão Eletrônico nº 28/2017. Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios perecíveis (Filé de peixe Mapará, Filé de peixe Merluza, Peito de frango sem
pele, Coxa e Sobrecoxa de frango sem pele, Ovo de galinha, Carne suína - Paleta em iscas
em IQF, Carne suína - Paleta em cubos em IQF, Carne suína - Pernil em cubos em IQF,
Carne suína - Pernil em iscas em IQF) por meio de Registro de Preços para o Programa de
Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Assinatura da Ata: 09/07/2018. Vigência: 12 meses
a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária: JUNO VELOSO DOS SA N TO S
VIDAL DOS SANTOS EIRELI - CNPJ 37.145.968/0001-16, para os seguintes itens: item 06
com o valor unitário de R$ 17,00 (dezessete reais); item 07 com o unitário de R$ 17,00
(dezessete reais); item 08 com o valor unitário de R$ 15,57 (quinze reais e cinquenta e sete
centavos); item 09 com o valor unitário de R$ 17,40 (dezessete reais e quarenta centavos);
item 15 com o valor unitário de R$ 17,00 (dezessete reais); item 16 com o valor unitário de
R$ 17,00 (dezessete reais); item 17 com o valor unitário de R$ 17,40 (dezessete reais e
quarenta centavos); item 18 com o valor unitário de R$ 17,40 (dezessete reais e quarenta
centavos); item 24 com o valor unitário de R$ 17,00 (dezessete reais); item 25 com o valor
unitário de R$ 17,00 (dezessete reais); item 26 com o valor unitário de 17,40 (dezessete reais
e quarenta centavos); item 27 com o valor unitário de R$ 17,40 (dezessete reais e quarenta
centavos); item 33 com o valor unitário de 16,90 (dezesseis reais e noventa centavos) e o
item 35 com o valor unitário de R$ 17,20 (dezessete reais e vinte centavos). A ata encontrar-
se-á disponibilizada na integra para consulta, nesta Secretaria de Estado de Educação, na
SGAN 607 Projeções "D" sala 309 (telefone 3901-2319), nos sites http://www.compras-
net.gov.br e http://www.se.df.gov.br

Brasília/DF, 16 de julho de 2018
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO
DE APOIO FINANCEIRO A EVENTOS

Processo: 00193.00000950/2018-15. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Fi-
nanceiro Nº 507/2018 Seleção Pública de Propostas Apoio a Participação em Eventos,
Cursos de Curta Duração e Visitas Técnicas de Natureza Científica, Tecnológica e de
Inovação Edital nº 01/2018 FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, Carlos Martins Aiube como
PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro à participação no(a) 256th ACS
National Meeting & Exposition. NOTA DE EMPENHO 2018NE00766, Data: 04/07/2018,
Valor: R$ 9.981,30 (nove mil, novecentos e oitenta e um reais e trinta centavos); Programa
de trabalho: 19.573.6207.2786.0008; Fonte: 100; Natureza de Despesa: 33.90.20; VIGÊN-
CIA: 90 (noventa) dias a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA:
16/07/2018; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: MEIRE APARECIDA LOPES MA-
CHADO, Superintendente; como PESQUISADOR: Carlos Martins Aiube.
Processo: 00193.00000951/2018-60. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Fi-
nanceiro Nº 508/2018 Seleção Pública de Propostas Apoio a Participação em Eventos,
Cursos de Curta Duração e Visitas Técnicas de Natureza Científica, Tecnológica e de
Inovação Edital nº 01/2018 FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito
Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, Cintia Ramari Ferreira como
PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro à participação no(a) Visita Técnica à
Universidade de Aarhus. NOTA DE EMPENHO 2018NE00725, Data: 04/07/2018, Valor: R$
10.000,00 (dez mil reais); Programa de trabalho: 19.573.6207.2786.0008; Fonte: 100; Na-
tureza de Despesa: 33.90.20; VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias a partir da data de sua as-
sinatura. DATA DA ASSINATURA: 16/07/2018; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE:
MEIRE APARECIDA LOPES MACHADO, Superintendente; como PESQUISADOR: Cintia
Ramari Ferreira.

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA,

DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA


