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Administração Regional de São Sebastião, designará um Executor para a Cessão, que
desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira
e Contábil do Distrito Federal. DATA DA ASSINATURA: 30 de abril de 2021.
SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal, ALAN JOSÉ VALIM MAIA, na qualidade de
Administrador Regional e pela SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO
FEDERAL, MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE, na qualidade de Secretário de
Estado de Saúde do Distrito Federal.
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publicação desta notificação, dando-lhe ciência de que, em caso de ausência de
justificativa, estará passível de sofrer sanção administrativa, nos moldes do Decreto
Distrital nº 26.851/2006, previstas nos termos do Art. 5º, III, suspensão de participar de
licitações e de contratar com a Administração pelo período de até 12 meses.
ANALICE MARQUES DA SILVA
Subsecretária

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I
EXTRATO DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03/2020
Partes: Administração Regional do Riacho Fundo I e a Fundação de Amparo ao
Trabalhador Preso - FUNAP. Processo 00148-00000996/2020-02. Objeto: readequação do
valor da bolsa ressocialização nível 1, tendo como base o artigo 29, da Lei de Execução
Penal nº 7.210, de 11 de julho de 1984 e a Medida Provisória nº 1.091, de 31 de dezembro
de 2021, em razão desta repactuação, o novo valor contratual estimado passa de R$
341.818,20 - (Trezentos e quarenta e um mil, oitocentos e dezoito reais e vinte centavos),
para R$ 352.906,20 – (Trezentos e cinquenta e dois mil, novecentos e seis reais e vinte
centavos), tendo como amparo o Art. 65 § 8º da Lei nº 8.666/1993, ANA LÚCIA
PEREIRA DE MELO, Administradora Regional.

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS
CONVOCAÇÃO Nº 01/2022
Convocamos a empresa: CAVALHEIRO COMÉRCIO VAREJISTA, inscrita sob o
CNPJ 38.079.778/0001-00, tendo em vista que a mesma não efetuou a assinatura
da Ata de Registro de Preços nº 0144/2021, decorrente do Pregão Eletrônico nº
0084/2021, itens 6 e 10, mesmo após "Publicação da Convocação"(71164871) e
contato via e-mail com o representante legal da empresa (76989066) e, ainda,
conforme correspondência "Notificação de não assinatura de ARP - EMPRESA
CAVALHEIRO (77869023)".
Informamos que foi instaurado procedimento administrativo para apuração dos
fatos descritos nos autos do processo 00040-00022682/2021-03, e tendo em vista
resguardar o direito de ampla defesa e contraditório, alertamos para que
compareça a este órgão para apresentação de alegações de defesa, no prazo de 5
(cinco) dias úteis, a contar da publicação desta notificação, dando-lhe ciência de
que, em caso de ausência de justificativa, estará passível de sofrer sanção
administrativa, nos moldes do Decreto Distrital nº 26.851/2006, previstas nos
termos do Art. 5º, III, suspensão de participar de licitações e de contratar com a
Administração pelo período de até 12 meses.
ANALICE MARQUES DA SILVA
Subsecretária
CONVOCAÇÃO Nº 02/2022
Convocamos a empresa: CAVALHEIRO COMÉRCIO VAREJISTA, inscrita sob o CNPJ
38.079.778/0001-00, tendo em vista que a mesma não efetuou a assinatura da Ata de
Registro de Preços nº 0139/2021, decorrente do Pregão Eletrônico nº 0080/2021, itens 21,
27, 35, 37, 40, 41, 44, 45, 52 e 53, mesmo após "Publicação da Convocação" (71165966)
e contato via e-mail com o representante legal da empresa (76988749)", e ainda, conforme
correspondência "Notificação de não assinatura de ARP - EMPRESA CAVALHEIRO
(76940540).
Informamos que foi instaurado procedimento administrativo para apuração dos fatos
descritos nos autos do processo 00040-00019600/2021-35, e tendo em vista resguardar o
direito de ampla defesa e contraditório, alertamos para que compareça a este órgão para
apresentação de alegações de defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da
publicação desta notificação, dando-lhe ciência de que, em caso de ausência de
justificativa, estará passível de sofrer sanção administrativa, nos moldes do Decreto
Distrital nº 26.851/2006, previstas nos termos do Art. 5º, III, suspensão de participar de
licitações e de contratar com a Administração pelo período de até 12 meses.
ANALICE MARQUES DA SILVA
Subsecretária
CONVOCAÇÃO Nº 03/2022
Convocamos a empresa: CAVALHEIRO COMÉRCIO VAREJISTA, inscrita sob o CNPJ
38.079.778/0001-00, tendo em vista que a mesma não efetuou a assinatura da Ata de
Registro de Preços nº 0153/2021, decorrente do Pregão Eletrônico nº 0085/2021, itens 2, 8
e 63, mesmo após "Publicação da Convocação" (72290156) e contato via e-mail com o
representante legal da empresa (73580822)", e ainda, conforme correspondência
"Notificação de não assinatura de ARP - EMPRESA CAVALHEIRO (76943461).
Informamos que foi instaurado procedimento administrativo para apuração dos fatos
descritos nos autos do processo 00040-00019651/2021-67, e tendo em vista a resguardar o
direito de ampla defesa e contraditório, alertamos para que compareça a este órgão para
apresentação de alegações de defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 - UASG 974002
A Pregoeira torna público a retificação do resultado de julgamento do Pregão acima citado, onde
sagrou-se vencedora a empresa Delta Comércio de Tintas Ltda, no valor total de R$ 12.048,00.
Processo
00040-00033662/2021-50.
Demais
informações
no
site:
www.comprasgovernamentais.gov.br ou pelo e-mail: pregoeirosulog10@economia.df.gov.br.
Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2022
TATIANA CARNEIRO DE MELO MOREIRA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022 - UASG 974002
O Pregoeiro torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, onde sagram-se
vencedoras as empresas: Sandu Comércio e Distribuição de Produtos Eireli, no valor total de R$
1.077.588,18; Estrutura Center Comércio de Materiais de Construção Ltda, no valor total de R$
1.091.592,70, AAZ Comercial Eireli, no valor total de R$ 1.453.209,00; Meta Comércio de
Ferragens e Ferramentas Eireli, no valor total de R$ 265.584,22. Processo 0004000029096/2021-81. Demais informações no site: www.comprasgovernamentais.gov.br ou pelo
e-mail: pregoeirosulog01@economia.df.gov.br.
Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2022
AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 - UASG 974002
A Pregoeira comunica aos interessados que a fim de atender a demanda do Jardim Botânico e
Brasília - JBB, a Subsecretaria de Compras Governamentais - SCG/SPLAN/SEEC
operacionalizará licitação do PE nº 18/2022 no sistema Comprasnet, cujo objeto é a aquisição de
bomba com vazão, bomba hidráulica, motobomba, bloco de cimento, cimento, relê, disjuntor,
mini contactor, etc, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência
constante do Anexo I do Edital. Valor total estimado: R$ 46.237,77. Tipo de Licitação: Menor
Preço. Unidade Orçamentária: 150106; Programa de Trabalho: 18.122.8210.8517.9658.
Elemento de despesa: 33.90.30 e 44.90.52. Fonte: 100 e 120.Abertura das propostas dia
21/02/2022, às 9h30min. Processo 00195-00000275/2021-73. O edital poderá ser retirado no
endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelo e-mail:
pregoeirosulog08@economia.df.gov.br.
Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2022
RITA DE CÁSSIA GODINHO DE CAMPOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022 - UASG 974002 (*)
A Pregoeira comunica aos interessados que a fim de atender a demanda dos Órgãos que
compõem a estrutura administrativa do Distrito Federal, a Subsecretaria de Compras
Governamentais-SCG/SPLAN/SEEC-DF operacionalizará licitação do PE 19/2022 no
sistema Comprasnet, cujo objeto é o Registro de Preços para eventual aquisição de
material de expediente e material de informática, conforme especificações e condições
estabelecidas no Edital. Valor total estimado: R$ 1.949.863,04. Tipo de Licitação: Menor
Preço. Elemento de despesa: 33.90.30. Vigência do Contrato: 60 dias. Vigência da Ata: 12
meses. Cadastramento das propostas a partir de 03/02/2022 às 8h. Abertura das propostas:
17/02/2022 às 09h30min. Processo 00040-00037890/2021-07. O edital poderá ser retirado
no endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br ou pelo e-mail:
pregoeirosulog03@economia.df.gov.br.
Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2022
GERARDA DA SILVA CARVALHO
__________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no
DODF nº 25, de 04 de fevereiro de 2022, página 48.
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 - UASG 974002
A Pregoeira comunica aos interessados que a fim de atender a demanda da Secretaria de Estado da
Mulher do Distrito Federal - SMDF, a Subsecretaria de Compras Governamentais SCG/SPLAN/SEEC, operacionalizará licitação do PE 20/2022 no sistema Comprasnet, cujo objeto
é o Registro de Preços, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
impressão gráfica e diagramação, com vistas à confecção de livros, livretos, manuais, cartilhas,
cartazes, folders, banners e demais serviços, conforme especificações e condições estabelecidas no
termo de referência constante do Anexo I do Edital. Valor total estimado:R$ 816.861,68. Tipo de
Licitação: Menor Preço. Elemento de Despesa: 33.90.30 e 33.90.39. Abertura das propostas dia
18/02/2022, às 9h30min. Processo 04011-00000968/2021-91. O edital poderá ser retirado no
endereço eletrônico: www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelo e-mail:
pregoeirosulog08@economia.df.gov.br.
Brasília/DF, 04 de fevereiro de 2022
RITA DE CÁSSIA GODINHO DE CAMPOS
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