
Resoluções 900/2022 e 918/2022, 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 conhecidos, 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 proprietários dos veículos ou infratores constantes no edital de publicação nº
46/2022. 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. 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.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 abaixo relacionados 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).

SINOMAR RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO
Superintendente de trânsito, Substituto

SOCIEDADE DE TRANSPORTES
COLETIVOS DE BRASÍLIA

 
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 16/2022 – UASG 926167
Processo: 00095-00000761/2021-38. Objeto: Registro de Preços para a aquisição de
computadores, monitores, notebook, Tablet, Switch Layer 2 e 3, Storage e Servidor para
suprir o retorno ao trabalho presencial dos empregados e novas contratações, conforme
condições e especificações constantes do Edital e seus Anexos, do Tipo Menor Preço.
Informações Orçamentárias serão indicadas no ato da contratação. Prazo de validade da Ata
de Registro de Preços: 12 (doze) meses. Edital disponível para download nos sites
www.gov.br/compras e www.tcb.df.gov.br/licitacoes. Envio de Esclarecimentos e
Impugnações para o e-mail: licitacao@tcb.df.gov.br. Preço Estimado Total R$ 622.332,75
(seiscentos e vinte e dois mil trezentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos).
Data/Hora de abertura: 06 de setembro de 2022 às: 10h00. Local: www.gov.br/compras.

Brasília/DF, 24 de agosto de 2022
THIAGO GOMES NASCIMENTO

Diretor-Presidente Substituto

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA AO
CONTRATO Nº 01/2022, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 13/2002

PROCESSO Nº 00110-00000028/2021-04 (Licitação e Contrato); e PROCESSO Nº 00110-
00001226/2022-68 (1º Aditivo) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL X CONSÓRCIO LÍDER, CNPJ nº.
44.858.021/0001-18, (formado pelas empresas JFE EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 20.555.337/0001-72 e LJA ENGENHARIA S/A CNPJ
24.940.808/0001-17), com sede na Avenida Luiz Viana Filho, nº 006462, Edifício
Manhattan Square Wall Street East Sala 915 - Bairro Patamares - Salvador - BA, CEP
41.680-400, doravante denominada CONTRATADA, representada por PEDRO
HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS, portador da identidade nº 3.**9.62*-SESP/DF e
CPF nº ***042.24*-**, na qualidade de Representante Legal. DO OBJETO: Sob o amparo
da alíneas “a”, inciso I, artigo 65, todos da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, o presente
aditamento altera financeiramente o Contrato nº 001/2022 - SODF, celebrado em
21/01/2022 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 25/01/2022 e que tem por
objeto a Contratação de Empresa para Execução dos serviços da Revitalização da Av.
Paranoá, com cerca de 2,7km de extensão e caixa de 40m em média. Compreende além da
revitalização/requalificação da Avenida, o tratamento dos pequenos largos localizados atrás
dos pontos de ônibus — passeios de conjunto, conforme denominação da antiga
Gesud/Suplan/Seduma, tendo como foco a melhoria das condições de
acessibilidade/mobilidade do pedestre e do ciclista, considerando as determinações da
Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei n° 12.587/2012) e do Plano Diretor de
Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal — PDTU/DF, além das normas
pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, DNIT, NOVACAP e
ainda as exigências e demais condições e especificações, memorial descritivo, quantitativos
expressos no projeto e informações, consoante especifica o Edital de Concorrência nº
005/2021 - DECOMP/DA ( 64856623), da Proposta de (70125213, 70125361 e 71850221)
, da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993 e Termo de Referência, que

passam a integrar o presente Termo. DA ALTERAÇÃO FINANCEIRA: Acréscimo no
valor R$ 24.563,63 (Vinte e quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e três
centavos), equivalente a ~0,15 % do valor contratual. Após este aditamento, o valor global
do Contrato que era de R$ 16.043.527,86 (dezesseis milhões, quarenta e três mil,
quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e seis centavos), passa a ser de R$ 16.068.091,49
(dezesseis milhões, sessenta e oito mil noventa e um reais e quarenta e nove centavos), e a
despesa ocorrerá com recursos procedentes do Projeto de Lei Orçamentária Anual vigente -
LOA 2022, Lei nº 7.061 de 06/01/2022 (DODF Suplemento ao nº 6 de 10/01/2022),
91666023, em conformidade às disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, para
o Exercício de 2022, Lei nº 6.934 de 05/08/2021 (DODF nº 148 de 06/08/2021), 91666521,
e, em consonância ao Plano Plurianual do Distrito Federal - PPA, para o período 2020-
2023, instituído pela Lei nº 6.490 de 29/01/2020 (DODF Suplemento ao de nº 21 de
30/01/2020), 91666896, que assevera em seu artigo 5º, que: "Os valores financeiros e as
metas físicas estabelecidos para as ações do PPA 2020-2023 são estimativos, não
constituindo limites à programação das despesas nas leis orçamentárias e em seus créditos
adicionais". O recurso aditado foi totalmente empenhado em favor da empresa
CONSÓRCIO LÍDER, CNPJ nº. 44.858.021/0001-18, no valor de R$ 24.563,63 (Vinte e
quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e três centavos), conforme Nota de
Empenho nº 0611/2022, emitida em 26/07/2022, sob o evento nº. 400091, na modalidade
Estimativa, à conta da seguinte dotação orçamentária: UO: 22.101, PROGRAMA DE
TRABALHO: 15.451.6209.1110.0147, NATUREZA DA DESPESA: 4490-51, FONTE DE
RECURSOS: 100 e ID: 0. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a
partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 23 de agosto de 2022
SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA,
na qualidade de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal. Pela
CONTRATADA: PEDRO HENRIQUE MORAIS DOS SANTOS, na qualidade de
Representante Legal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS
AO CONTRATO Nº 02/2022, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002

PROCESSO Nº 00110-00002646/2021-81 (Licitação e Contrato); PROCESSO Nº 00110-
00001667/2022-60 (1º Aditivo) - PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL X RGM ENGENHARIA LTDA, CNPJ
nº. 08.751.977/0001-52, com sede na Q CSA 02 LOTE 09 LOJA 03, Taguatinga - DF, CEP
72.015-910. DO OBJETO: Sob o amparo do artigo 57, § 1º, incisos I e V, da Lei nº. 8.666
de 21/06/1993, bem como, dos documentos e justificativas parte integrante dos autos, o
presente aditamento prorroga os prazos de vigência e execução do Contrato nº. 002/2022 -
SODF, celebrado em 17/02/2022 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de
22/02/2022, e que tem por objeto a contratação de empresa para a Implantação de praça na
Quadra 113, Recanto das Emas, RA - REC, Distrito Federal, consoante especifica o Edital
de Licitação Pregão Eletrônico nº. 030/2021 - DECOMP/DA (id. 75488307), da Proposta
de id. 76695280 e o Termo de Referência, que passam a integrar o presente contrato. DA
PRORROGAÇÃO: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o contrato principal com
vigência até 17/08/2022, fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias corridos, vencendo-se,
portanto, em 16/09/2022. O prazo para execução fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias
corridos, vencendo-se, portanto, em 14/07/2022. O presente Termo Aditivo não acarretará
ônus ao Distrito Federal. A presente prorrogação não interfere no direito ao reajuste da
contratada e tampouco estabelece novo marco inicial de contagem de prazo (i0) para
concessão do benefício, conforme manifestação expressa da contratada nos autos deste
aditivo. DATA DE ASSINATURA: 23 de agosto de 2022. SIGNATÁRIOS: Pelo DF:
LUCIANO CARVALHO DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e
Infraestrutura. Pela CONTRATADA: JOSÉ ALFREDO DE LIMA, na qualidade de
Representante Legal.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 04/2022 - UASG 929053

Processo nº 00110-00000754/2022-08 - A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria
de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF torna público o resultado de
julgamento da Concorrência nº 04/2022, que tem por objeto a seleção e contratação de
empresa com vistas a execução da obra de infraestrutura, na via de ligação CAUB I e II,
com extensão aproximada de 2,0km, localizada na Região Administrativa do Riacho Fundo
II - RA RFII - Brasília-DF, incluindo pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas,
sinalização horizontal e vertical, conforme normas pertinentes da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT, DNIT e ainda as exigências, condições, especificações,
memoriais descritivos, quantitativos expressos nos projetos constantes do Projeto
Básico/Termo de Referência, Anexo I ao presente edital, onde sagrou vencedor o
CONSÓRCIO - CAUB, composto pelas empresas JFE EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES LTDA e LJA ENGENHARIA S/A, tendo como líder a primeira inscrita
no CNPJ sob o nº 20.555.337/0001-72, por ter apresentado o menor valor total de R$
4.255.928,94 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e oito
reais, e noventa e quatro centavos); 2ª colocada: HL TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 10.739.793/0001-19, no valor de R$ 4.794.920,50 (quatro milhões,
setecentos e noventa e quatro mil, novecentos e vinte reais, e cinquenta centavos); e
Desclassificada a empresa PENTA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
10.202.890/0001-78, por apresentar os itens 1.2.8, 1.2.18, 1.2.19 do orçamento acima do
valor apresentado no Orçamento Referencial; por não indicar a data-base do orçamento;
pelo custo apresentado na planilha, nos itens 1.2.21, 5.2.4, 5.4.2.1, 7.1.2, 7.1.3, não
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