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Ata nº 024/2017, Processo: 060.001.961/2015 - ALACER BIOMEDICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP- CRISTALFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE LAMINADOS
LTDA EPP.
Ata nº 333/2017, Processo SEI: 060-00091171/2017-72 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S/A, JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A
MARÚCIA VALENÇA BARBOSA DE MIRANDA
Subsecretária
CONVOCAÇÃO DE FORNECEDORES
A SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO
DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, RESOLVE: COMUNICAR aos interessados que, em cumprimento ao disposto na Lei nº 8.666/1993, Seção III,
convoca fornecedores para cadastramento prévio, até o dia 13/03/2018, no site da SES/DF,
no endereço eletrônico:goo.gl/iHouFm. Esclareça-se que esse cadastro se faz necessário para
promover ampla publicidade dos certames realizados. Dúvidas: ceic.suag@saude.df.gov.br
Em 21 de fevereiro de 2018
MARÚCIA VALENÇA BARBOSA DE MIRANDA
CANCELAMENTO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 311/2017
A SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL/SES-DF, considerando as informações constantes dos autos, vem através deste, tornar público o CANCELAMENTO DA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 311/2017, referente à aquisição do material de consumo
(CURATIVO DE TRANSFERÊNCIA DE EXSUDATO COM SILICONE SUAVE 15CM X
20CM, ESTÉRIL - EPIDERMOLISE BOLHOSA - Cód. SES 12980), nos termos da Lei nº
8.666/93, processo nº 0060-000300/2017.
MARÚCIA VALENÇA BARBOSA DE MIRANDA
Subsecretária
COORDENAÇÃO DE COMPRAS
DIRETORIA DE AQUISIÇÕES
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 41/2018 - UASG 926119
Objeto: Aquisição de material de consumo de EQUIPOS PARA BOMBA (BBRAUN) em
sistema de registro de preços para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF,
conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital. Processo SEI nº
00060-00239964/2017-89. Valor Estimado: R$ 3.292.213,5600. Total de 06 itens (ampla
concorrência e cota reservada à ME/EPP). Cadastro das Propostas: a partir de 22/02/2018.
Abertura das Propostas: 06/03/2018 às 14 horas, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no
endereço: SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Asa Norte - Bloco "A",
1° andar, sala 83, Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.
JULIANA ARAÚJO E SOUZA
Pregoeira
RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 14/2018
A Pregoeira da Central de Compras/SUAG/SES-DF comunica que a empresa COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 36.325.157/0001-34,
sagrou-se vencedora do Pregão Eletrônico por SRP nº 14/2018, com o valor unitário de R$
9,00 (item 1), perfazendo o valor total licitado de R$ 142.560,00. O item 02 fracassou, mas
o quantitativo foi assumido pela empresa em comento, conforme previsto no subitem 3.5.6
do edital.
PRISCILLA MOREIRA FALCÃO FIGUEIREDO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 313/2017
A Pregoeira da Central de Compras/CODCOMP/SUAG/SES-DF comunica que no Pregão
Eletrônico por SRP nº 313/2017, (AGULHAS HIPODÉRMICAS e CATETER CENTRAL
DE INSERÇÃO PERIFÉRICA), sagrou-se vencedora (empresa, item, valor) a empresa A7
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI-EPP - CNPJ: 12.664.453/0001-00,
itens 01 R$ 0,1998, 02 R$ 0,1998, 03 R$ 0,1997, 04 R$ 0,1997, 05 R$ 0,1997 e 06 R$
0,1997. Os itens 07 e 08 restaram fracassados. Valor total da licitação R$ 2.046.746,2152.
MERITA SIMIONE BORGES

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

Nº 36, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018

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).
MÁRCIO BUZAR
Diretor-Geral

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REABERTURA
CONCORRÊNCIA Nº 06/2017
(UASG 450432)
A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal comunica aos interessados a reabertura do procedimento licitatório na modalidade
Concorrência, para pretensa contratação de empresa especializada em obra de implantação e
construção da Escola Técnica de Brazlândia, a ser localizada na Quadra 34, Área Especial Vila São José - RA IV - Brazlândia, conforme especificações técnicas, detalhes constitutivos,
projeto básico e executivo elaborados pela Coordenação de Infraestrutura, alusivo ao processo n.º 080.012.950/2016. Valor estimado da obra R$ 16.779.090,10 (dezesseis milhões
setecentos e setenta e nove mil noventa reais e dez centavos). A data de abertura do
procedimento fica definida para ocorrer no dia 27/03/2018 às 14h00. O edital poderá ser
visualizado no endereço eletrônico www.se.df.gov.br. Os autos ficam com vistas franqueadas
aos interessados.
Em 21 de fevereiro de 2018.
PAULO ALEXANDRE RODRIGUES
Presidente da Comissão

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 22/2017
(UASG 450432)
Objeto: O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação, comunica aos interessados o
adiamento do pregão em epígrafe que trata da aquisição de gêneros alimentícios perecíveis
(frutas e hortaliças) por meio de Registro de Preços para o Programa de Alimentação Escolar
do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições estabelecidas no termo
de referência constante do Anexo I do Edital, no valor global estimado e de R$
46.257.506,60 (quarenta e seis milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, quinhentos e seis
reais e sessenta centavos), objeto do procedimento administrativo nº 080.004.812/2017. O
adiamento se deu em virtude de alterações promovidas no edital face impugnação apresentada tempestivamente por Lucyval de Oliveira. Fica definida a data de 09 de março de
2018 às 11h30min.O novo Edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico
www.comprasnet.gov.br, Informações referentes ao cadastro para participação e demais procedimentos serão obtidas através do endereço www.comprasnet.gov.br. Brasília - DF.
Em 21 de fevereiro de 2018
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

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 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 006/2018, 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

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO
DE RESULTADO DOS SEGUINTES EDITAIS
EDITAL PARA VENDA DIRETA N.º 01/2017 - JARDIM BOTÂNICO II
Aviso de homologação e convocação de resultado dos seguintes Editais: Edital para Venda
Direta n.º 01/2017 - JARDIM BOTÂNICO II - ESTÂNCIA JARDIM BOTÂNICO, Edital
para Venda Direta n.º 01/2017 - JARDIM BOTÂNICO II - ESTÂNCIA JARDIM BOTÂNICO I, Edital para Venda Direta n.º 01/2017 - JARDIM BOTÂNICO II - ESTÂNCIA
JARDIM BOTÂNICO II, Edital para Venda Direta n.º 01/2017 - JARDIM BOTÂNICO II JARDIM BOTÂNICO VI, Edital para Venda Direta n.º 01/2017 - JARDIM BOTÂNICO II
- PARQUE JARDIM DAS PAINEIRAS, Edital para Venda Direta n.º 01/2017 - JARDIM
BOTÂNICO II - MIRANTE DAS PAINEIRAS. O presidente da COVED, acolhendo o
Parecer Conclusivo 34/2018-COVED, declara HABILITADOS para venda À VISTA os itens
a seguir: item 142 - A, ESTÂNCIA JARDIM BOTÂNICO VI, SHJB QD 04 Rua 09 LT 384,
ao interessado (a) ANTONIO FERNANDES DA ROSA, pelo valor de R$ 153.630,00 (cento
e cinquenta e três mil, seiscentos e trinta reais), conforme proposta de compra anexada ao

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 50012018022200028

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA,
DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO DE VENDA DIRETA

