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FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2018

O Pregoeiro torna público o resultado de julgamento do pregão supracitado, informando que
sagrou-se vencedora da licitação a empresa: D´ COLAR GRAFICA E ETIQUETAS LTDA,
CNPJ nº 16.640.717/0001-38, Grupo 01, 02 e item 15, com o valor total de R$ 3.252,00.
Maiores informações no site http://www.comprasnet.gov.br-UASG: 926334. Processo nº
063.000.278/2017.

SALOMÃO SANCHES LEONEL BATISTA

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

EXTRATO DE INSTRUMENTO DE CONTRATO
Espécie: Contrato nº 01/2018-FEPECS. Contratante: FUNDAÇÃO DE ENSINO E PES-
QUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE. Contratada: DISTRITO FEDERAL, representado pela
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SO-
CIAIS. Resumo: Contratação Direta, por Inexigibilidade de Licitação, com base no Art. 25,
caput, da Lei 8.666, cujo objeto é a prestação de serviço de publicação institucional na
imprensa oficial do Governo do Distrito Federal, Diário Oficial, de atos administrativos da
FEPECS. Do Valor: O valor total da contratação é estimado em R$100.000,00 (cem mil
reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23.203. Programa de Tr a b a l h o :
12.131.6002.8505.6978. Natureza da Despesa: 33.91.39-88. Fonte de Recursos: 100. Do
Prazo de Vigência: O contrato tem vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da
assinatura. Assinatura: 23/03/2018. Processo SEI-GDF: 00064-00000193/2018-18. Pela FE-
PECS: Maria Dilma Alves Teodoro. Pela Contratada: Sergio Sampaio Contreiras de Al-
meida.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03/2018
Processo SEI-GDF Nº 0090-001022/2017 - Espécie: Extrato do Contrato de Prestação de
Serviços nº 003/2018-SEMOB/DF, Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SE-
CRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL e a A&T AR-
QUITETURA PLANEJAMENTO E TRANSPORTES LTDA - EPP. Objeto: O presente
Contrato tem por objeto a contratação de serviços técnicos de consultoria especializada para
a realização de análise de Orçamento das Obras Viárias e Obras de Arte Especiais do
Corredor de BRT do Projeto Nova Saída Norte. PARÁGRAFO PRIMEIRO - O objeto
contratual será executado de acordo com o estipulado neste documento, bem como o es-
tabelecido no Edital de Convite nº 01/2018, 5657736 e do Projeto Básico, 4790294, e na
proposta da CONTRATADA, 6384971, 6385925, 6385962 e 6371117, constante do processo
indicado no preâmbulo deste, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante
do presente Contrato. Valor total da Contratação: R$ 134.829,00 (cento e trinta e quatro mil,
oitocentos e vinte e nove reais). Nota de Empenho: 2018NE00090 no valor de R$ 134.829,00
(cento e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e nove reais) - Emitida em: 27/03/2018 -
Unidade Orçamentária: 26.101 - Programa de Trabalho: 26.122.6216.3711.6192 - Natureza
da Despesa: 33.90.35 - Fonte de Recursos: 100. Prazo de Vigência: 60 (sessenta) dias
corridos a contar da data de sua assinatura. Data de assinatura: 03/04/2018. Signatários: Pelo
Distrito Federal - Fábio Ney Damasceno; pela Contratada - Paulo Cavalcanti de Albu-
querque

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO
DE CADASTRO RESERVA PARA O METRÔ-DF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07/2018
O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO
FEDERAL - METRÔ-DF, no uso de suas atribuições e nos termos do Edital nº 01/2013,
publicado em 12/12/2013, no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF e com base na Ação
Trabalhista nº 0001399-40.2017.5.10.0010, que tramitou perante a 10ª Vara do Trabalho de
Brasília, convoca TATIANE DA SILVA FALCÃO a comparecer à sede do METRÔ-DF, na
Avenida Jequitibá, lote 155, Águas Claras - DF, no dia 04/04/2018, de 8h30 às 11h30 e de
14h00 às 17h00, para tratar de sua admissão no emprego de OPERADOR DE TRANS-
PORTE METROFERROVIÁRIO - OTM.

MARCELO DOURADO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO
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, 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 10/2018, 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
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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).

MÁRCIO BUZAR
Diretor Geral do DER/DF

EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2015
PROCESSO: 113-008.694/2010 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO-
DAGEM DO DISTRITO FEDERAL e MULTICON ENGENHARIA LTDA. OBJETO: Fica
prorrogado o prazo de execução dos serviços até 30/04/2018. DATA DA ASSINATURA:
27/02/2018. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Diretor Geral Eng.º MÁRCIO BUZAR; Pela
Contratada: ALBERTO TEIXEIRA DE LIMA.

EXTRATO DO DÉCIMO QUINTO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 25/2014

PROCESSO: 113-007.878/2012 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO-
DAGEM DO DISTRITO FEDERAL e VIA ENGENHARIA S/A. OBJETO: Fica prorrogado
o prazo de execução contratual por 210 (duzentos e dez) dias, a expirar-se em 30 de outubro
de 2018. DATA DA ASSINATURA: 28/03/2018. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º
MÁRCIO BUZAR; Pela Contratada: LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMÊNICO.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo SEI-GDF: 00080-00051492/2018-41. Interessado: Secretaria de Estado de Edu-
cação. Pollo Viagens e Turismo Ltda. Objeto do Processo: Contratação emergencial de
empresa especializada em transporte de pessoas para prestação de serviço de transporte
escolar dos alunos da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal na Região "C" - São
Sebastião, por meio de veículos com motorista, monitor e encarregado, conforme espe-
cificação constante no Projeto Básico e seus encartes, nos itinerários residência-escola e vice-
versa, bem como nas atividades curriculares ou extracurriculares contidas nos Projetos
Políticos Pedagógicos das Instituições Educacionais. O Subsecretário de Administração Geral
desta Secretaria de Estado de Educação, reconheceu, pelo teor constante dos autos, a situação
de Dispensa de Licitação, nos termos do artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e orien-
tações do Parecer SEI-GDF nº 89/2018-SEE/GAB/AJL e Parecer Jurídico SEI-GDF nº
205/2018/2018-PGDF/GAB/PRCON, em favor da empresa Pollo Viagens e Turismo Ltda.,
inscrita no CNPJ/MF nº 02.374.243/0001-15, cujo valor da despesa e a emissão da Nota de
Empenho é de R$ 7.472.617,68 (sete milhões quatrocentos e setenta e dois mil seiscentos e
dezessete reais e sessenta e oito centavos), conforme Disponibilidade Orçamentária SEI-GDF
nº 674/2018-SEE/GAB/SUAG/COFIC/DICOF compatível com o PPA nº 5.602, de
31/12/2015, bem como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 5.950, de 02/08/2017, na
Lei Orçamentária nº 6.060 de 29/12/2017 (LOA 2018). Nos termos do artigo 26, da Lei nº
8.666/93, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, fundamentada no caput do artigo 24,
inciso IV, da Lei nº 8.666/93. Determino o encaminhamento à Subsecretaria de Admi-
nistração Geral - SUAG para os demais procedimentos necessários. Em 03 de abril de 2018.
Júlio Gregório Filho, Secretário de Estado de Educação.
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EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2017
PROCESSO SEI-GDF Nº 370.000.082/2017. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE
ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CON-
TRATANTE) E O SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EM-
PRESAS - SEBRAE/DF (CONTRATADA). OBJETO: Prorrogação do período de vigência

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA,

DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA


