
Diário Oficial do Distrito FederalNº 166, quinta-feira, 30 de agosto de 2018 PÁGINA 39

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 50012018083000039

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2018 - UASG 926334

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais técnicos, conforme es-
pecificações e quantitativos estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. Pro-
cesso: 00063-00000823/2018-74. Total de 09 itens. Valor Total Global Estimado: R$
67.081,58. Elementos de despesas 33.90.30. Programa de Trabalho nº
10.303.6202.4060.0001. Fonte de Recursos 138. Data limite de recebimento das propostas
12/09/2018, às 14 horas. O Edital encontra-se disponibilizado, sem ônus, no sítio: www.com-
prasgovernamentais.gov.br ou www.fhb.df.gov.br, ou com ônus no endereço: Setor Médico
Hospitalar Norte-SMHN, Quadra 03, Conjunto A Bloco 03, Asa Norte - CEP 70710-908 -
Brasília/DF. A sessão Pública será processada no sítio do Compras Governamentais, nos
termos do Edital.

SALOMÃO SANCHES LEONEL BATISTA
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2018 - UASG 926334

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais técnicos, conforme es-
pecificações e quantitativos estabelecidos neste Termo de Referência e seus anexos. Processo
nº 00063-00000985/2018-11. Total de 15 itens. Valor Total Global Estimado: R$ 529.247,20.
Elementos de despesas 33.90.30. Programa de Trabalho nº 10.303.6202.4081.0001. Fonte de
Recursos 138. Data limite de recebimento das propostas 13/09/2018, às 09 horas. O Edital
encontra-se disponibilizado, sem ônus, no sítio: www.comprasgovernamentais.gov.br ou
www.fhb.df.gov.br, ou com ônus no endereço: Setor Médico Hospitalar Norte-SMHN, Qua-
dra 03, Conjunto A Bloco 03, Asa Norte - CEP 70710-908 - Brasília/DF. A sessão Pública
será processada no sítio do Compras Governamentais, nos termos do Edital.

SALOMÃO SANCHES LEONEL BATISTA
Pregoeiro

RETIFICAÇÃO
No Aviso de Dispensa de Licitação - Cotação Eletrônica nº 08/2018 - UASG 926334,
publicada no DODF n.º 164, de 27/08/2018, ONDE SE LÊ: "...A data do encerramento da
cotação eletrônica será até às 17:59h do dia 31 de agosto de 2018...", LEIA-SE "...A data do
encerramento da cotação eletrônica será até às 17:59h do dia 30 de agosto de 2018...".

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2015
PROCESSO Nº113-006.477/2015 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO-
DAGEM DO DISTRITO FEDERAL e NETWORLD PROVEDOR E SERVIÇOS DE IN-
TERNET LTDA-EPP. OBJETO: Fica renovado o contrato para o próximo período, devendo
encerrar-se em 29/08/2019.-VALOR: O valor estimado do para o próximo período de vi-
gência é de R$ 111.546,38(Cento e onze mil e quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e
oito centavos).- DATA DA ASSINATURA: 28/08/2018. - ASSINANTES: Pelo DER/DF:
Diretor Geral Eng.º MÁRCIO BUZAR; Pela Contratada: MARCOS ANDRÉ FIGUEIREDO
C H AV E S .

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 as Re-
soluções 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 co-
nhecidos, 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 pro-
prietários dos veículos ou infratores constantes nos editais de publicação nº 57/2018 e nº
58/2018. 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 www.der.df. 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).

CARLOS ALBERTO SPIES
Superintendente de Trânsito

RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2018

PROCESSO Nº 00113-00007143/2018-11
Tornamos público o Resultado Final, referente ao PREGÃO PRESENCIAL para
contratação de empresa de engenharia para a recuperação estrutural e reconstrução
do viaduto sobre a Galeria dos Estados na DF-002 (ERS), localizado entre o Setor
Comercial Sul e o Setor Bancário Sul, em Brasília, DF, incluindo a elaboração dos
projetos executivos pertinentes à realização da obra em questão. Empresa ve n-
cedora: Via Engenharia S. A., valor R$ 10.900.000,00 (dez milhões e novecentos

mil reais). Maiores informações sobre a licitação podem ser obtidas no sítio
eletrônico http://www.der.df.gov.br/transparencia-publica/licitacoes/pregoes/pregao-
presencial.html.

Brasília/DF, 29 de agosto de 2018.
ANTONIO MARCOS RAMOS DE MORAIS

Pregoeiro

AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2018

PROCESSO: 113.013.530/2018-97
O Pregoeiro torna público o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº
63/2018, do Tipo Menor Preço, para a para a aquisição de bomba centrífuga, tudo conforme
especificado no anexo I do edital. EMPRESA: PANMERCO COMERCIAL LTDA - EPP-
LOTE 1: Valor total: R$ 7.649,88 ( sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e
oito centavos), TOTAL GERAL DO PROCESSO: R$ 7.649,88 ( sete mil, seiscentos e
quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), Maiores informações podem ser encontradas
no sistema eletrônico, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número de pesquisa 731608.

Brasília/DF, 29 de agosto de 2018.
GEDEON SANTOS CAVALCANTE

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, com base no Parecer nº 701/2018
PGCONS/2018/2018 - PGDF/GAB/PRCON e no art. 24, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93,
reconhece a dispensa de Licitação que tem por objetivo a prestação de serviços técnicos
especializados para a realização de processo seletivo simplificado, com o intuito de promover
a contratação temporária de professor substituto para atuar na rede pública de ensino, em
favor do Instituto Quadrix, CNPJ/MF nº 08.412.130/0001-43 Ato que RATIFICO, nos termos
do artigo 26 da Lei nº 8.666/1993, determinando a sua publicação no Diário Oficial do DF
para que adquira a necessária eficácia. Júlio Gregório Filho - Secretário de Estado de
Educação.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA
CONCORRÊNCIA Nº 04/2018

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMI-
NISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, comunica aos interessados a abertura do procedimento licitatório em epígrafe,
cujo objeto é contratação de empresa especializada para implantação e construção de Escola
Técnica do Paranoá, destinada à educação profissional, a ser localizada na Quadra 01,
conjunto "A", área especial 1 - RA VII - Paranoá/DF, conforme especificações técnicas,
detalhes construtivos, projeto básico e executivo elaborados pela coordenação de Infraes-
trutura e todos os anexos do edital, referente ao processo .º 080.000021/2018. O valor
estimado da obra é de R$ 17.865.305,15 (dezessete milhões, oitocentos e sessenta e cinco
mil, trezentos e cinco reais e quinze centavos), sendo que o valor de R$ 7.424.984,40 (sete
milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta
centavos) será custeado com recursos a serem repassados pelo Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação - FNDE. Devendo esta Secretaria de Educação custear com
recursos próprios o valor de R$ 10.440.320,75 (dez milhões, quatrocentos e quarenta mil,
trezentos e vinte reais e setenta e cinco centavos). Sendo que no exercício financeiro de 2018
estará registrado o valor de R$ 1.470.000,00 (um milhão, quatrocentos e setenta mil reais) no
Programa de Trabalho 12.363.6221.3234.2929 - Construção de Unidade de Ensino Pro-
fissionalizante - Escolas Técnicas Profissionalizantes - SEDF; Fonte: 321006826; Natureza
da despesa: 4.4.90.51. O Prazo de execução é de 480 (quatrocentos e oitenta) dias corridos
e a vigência Contratual é de 960 (novecentos e sessenta) dias. A data de abertura fica
definida para ocorrer no dia 02/10/2018 às 11h00min.Todos os arquivos necessários a
participação no Certame poderão ser retirados na SGAN 607 Projeção D sala 309, mediante
entrega de 02 (dois) DVDs. O edital poderá ser visualizado no sitio www.se.df.gov.br. Os
autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 29 de agosto de 2018.
JAIRO PEREIRA MARTINS

Presidente da Comissão

AVISO DE ABERTURA
CONCORRÊNCIA Nº 05/2018

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE AD-
MINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados a abertura do procedimento
licitatório em epígrafe, cujo objeto é contratação de empresa especializada para
implantação e construção da Escola Técnica de Santa Maria, destinada à educação
profissional, a ser localizada na QR 119, conjunto "A", lote 01 -RA XIII - Santa
Maria/DF, conforme especificações técnicas, detalhes construtivos, projeto básico e
executivo elaborados pela coordenação de Infraestrutura e todos os anexos deste
edital, referente ao processo n.º 080.000020/2018. O valor estimado da obra é de
R$ 17.448.576,44 (dezessete milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, qu i-
nhentos e setenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), sendo que o valor de
R$ 7.424.984,40 (sete milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e
oitenta e quatro reais e quarenta centavos) será custeado com recursos a serem
repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
Devendo esta Secretaria de Educação custear com recursos próprios o valor de R$
10.023.592,04 (dez milhões, vinte e três mil, quinhentos e noventa e dois reais e
quatro centavos). Sendo R$ 725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil) incluídos
no exercício de 2018, Programa de trabalho 12.363.6221.3234.2929, fonte
321006826, elemento de despesa 4.4.90.51. o valor de R$ 15.523.576,44 será
incluído na proposta de lei orçamentária anual de 2019 (LOA 2018) e para 2020
restará a quantia de R$ 1.200.000,00. O Prazo de execução é de 480 (quatrocentos
e oitenta) dias corridos e a vigência Contratual é de 960 (novecentos e sessenta)
dias. A data de abertura fica definida para ocorrer no dia 02/10/2018 às
14h00min.Todos os arquivos necessários a participação no Certame poderão ser

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO


