
Distrito Federal - STPC/DF, citados em lista abaixo, quanto à reinstauração de

Processo Administrativo, para análise de possíveis utilizações indevidas de cartões

concedidos pela SEMOB/GDF. Os (As) usuários (as) poderão interpor RECURSO no

prazo de 10 (dez) dias úteis, após o INDEFERIMENTO da defesa prévia, contados da

publicação deste documento, no Mezanino BRB Mobilidade, localizado na Estação

Rodoviária do Plano Piloto Loja 21 s/n - Brasília-DF. Em oportuno, será informado o

valor do dano causado ao erário pelo uso indevido do cartão, o qual deverá ser

ressarcido ao Governo do Distrito Federal - GDF. Salientamos que o processo

prosseguirá independentemente da manifestação do (a) usuário (a). GILLIARD

PASSOS DE SOUSA, CPF ***.456.87*-**, responsável por MIQUEIAS

RODRIGUES DE SOUSA, CPF ***.030.91*-** e LUIS FRANCALINO DOS

SANTOS NETO, CPF *.983.91*-**.

JÁFFER DE OLIVEIRA ARÉCO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO

 

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 25/2022, 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 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 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).

ELCY OZÓRIO DOS SANTOS

Superintendente

COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE
 

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021

PROCESSO: 0113-009709/2010

Tornamos público o Resultado Final, referente à TOMADA DE PREÇOS supracitada.

Empresa 1ª classificada: BSBLUX ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 1.614.540,22

(um milhão, seiscentos e catorze mil, quinhentos e quarenta reais e vinte e dois centavos).

Brasília/DF, 10 de maio de 2022

REINALDO TEIXEIRA VIEIRA

Presidente

SOCIEDADE DE TRANSPORTES
COLETIVOS DE BRASÍLIA

 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 05/2022 – UASG 926167

Processo: 00095-00000824/2021-56. Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de

baterias automotivas para a frota da TCB – Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília

LTDA, para ressuprimento de estoque, conforme condições e especificações constantes do

Edital e seus Anexos. As informações orçamentárias serão disponibilizadas no ato da

contratação, por se tratar de registro de preços, elemento de Despesa: 3.3.90.30. Prazo de

Execução: 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$ 91.909,77

(noventa e um mil novecentos e nove reais e setenta e sete centavos). Data/Hora de

abertura: 23 de maio de 2022 às: 10h00. Local: www.gov.br/compras

JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

Diretor-Presidente

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022 – UASG 926167

Processo: 00095-00000332/2021-61. Objeto: Aquisição de materiais de expediente, visando

atender as necessidades da TCB – Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília, por

período de 12 (doze) meses, do Tipo Menor Preço. Informações Orçamentárias:

Gestão/Unidade 26.201, Fonte 220 - DIRETAMENTE ARRECADADO, Programa de

Trabalho: 26.122.8216.8517.0079, Elementos de Despesa: 3.3.90.30, e 4.4.90.52. Prazo de

Execução: 12 (doze) meses. Edital disponível para download nos sites

www.gov.br/compras e www.tcb.df.gov.br/licitacoes. Preço Estimado Total R$ 41.700,93

(quarenta e um mil e setecentos reais e noventa e três centavos). A suspensão da licitação se

faz necessário para correção dos dados da licitação no sistema Comprasnet.

JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

Diretor-Presidente

COMPANHIA DO METROPOLITANO
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2022

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE

CADASTRO RESERVA PARA O METRÔ-DF

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 de dezembro de 2013, no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF e com

base no processo 0000689-70.2019.5.10.0003, que tramitou na 12ª Vara do Trabalho de

Brasília/DF, convoca WILLIAM PEREIRA CHAGAS, a comparecer à sede do METRÔ-

DF, na Avenida Jequitibá, lote 155, Águas Claras - DF, no dia 11/05/2022, de 08h30 às

11h30 ou de 14h00 às 16h30, para tratar de sua admissão, no emprego de PROFISSIONAL

DE SEGURANÇA METROFERROVIÁRIO - PSO.

HANDERSON CABRAL RIBEIRO

Diretor-Presidente

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022 - UASG 925046

O METRÔ-DF, por meio de seu Pregoeiro, torna pública a licitação do tipo menor preço para

registro de preços para fornecimento de uniformes para os empregados do Companhia do

Metropolitano do DF, conforme processo 00097-00014764/2021-01. O valor estimado da

contratação é sigiloso de acordo com os arts. 34 da Lei nº 13.303/2016 e 42 do Regulamento Interno

de Licitações e Contratos do METRÔ-DF. Data e horário para recebimento das propostas: até as

10:00 do dia 24/05/2022. O respectivo Edital poderá ser retirado gratuitamente nos endereços

eletrônicos www.metro.df.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, mediante pré-cadastro

realizado neste último para participação na licitação.

KLAUS VILAR WURMBAUER

Pregoeiro
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