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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022
Encontra-se a disposição dos interessados, no site www.gov.br/compras, o seguinte Edital:
Processo 00055-00063696/2021-09. UASG: 926142. Tipo: Menor Preço / por item.
Objeto: Aquisição de café moído por Ata de Registro de Preços, classificado como:
gênero de alimentação, para recomposição do estoque, para atender à demanda de todos os
setores do Departamento de Trânsito. O material será adquirido para ressuprimento do
almoxarifado pelo período de 12(doze) meses + 3(três) meses sobressalentes até nova
aquisição, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no
Termo de Referência, constantes no Anexo A do Edital. Abertura: 23 de fevereiro de
2022, às 14:00 horas. Valor total estimado: R$ 394.000,00. As empresas e/ou
representantes interessadas no edital obrigam-se a acompanhar o Diário Oficial do Distrito
Federal e o site Comprasnet sobre possíveis alterações. Mais informações e-mail:
licitacao@detran.df.gov.br.
Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2022
BRUNO OLIVEIRA CAETANO
Pregoeiro
AVISO DE REABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2021
Encontra-se a disposição dos interessados, no site www.gov.br/compras, o seguinte Edital:
Processo 00055-00045741/2020-54. UASG: 926142. Tipo: Menor Preço / Empreitada por
preço global. Objeto: Contratação de empresa especializada para realização do tratamento
do acervo arquivístico do DETRAN-DF, com migração de documentos para o suporte
digital com implementação de um Repositório Arquivístico Digital Confiável e
disponibilização de birôs de digitalização para suprimir demanda dos protocolos,
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência,
constantes no Anexo A do Edital. Abertura: 22 de fevereiro de 2022, às 09:00 horas. Valor
total estimado: R$ 5.813.370,00. As empresas e/ou representantes interessadas no edital
obrigam-se a acompanhar o Diário Oficial do Distrito Federal e o site Comprasnet sobre
possíveis alterações. Mais informações e-mail: licitacao@detran.df.gov.br.
Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2022
KARINA DA SILVA LIMA
Pregoeira

COMISSÃO SETORIAL DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS
EDITAL DE CIÊNCIA DE ELIMINAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 01/2022
O Presidente da Comissão Setorial de Avaliação de Documentos, designado pela Instrução
nº 266, de 19 de abril de 2021, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, de
22/04/2021, de acordo com Listagem de Eliminação de Documentos nº 02/2022, aprovada
pelo Superintendente do Arquivo Público do Distrito Federal, por intermédio do Processo,
00055-00049917/2021-28, faz saber a quem possa interessar que a partir do 30º
(trigésimo) dia subsequente a data de publicação deste Edital no Diário Oficial do Distrito
Federal, se não houver oposição, a Comissão Setorial de Avaliação Documental eliminará
os documentos relativos aos processos de controle de emplacamento de veículos, veículos
apreendidos, emissão de gases, veículos artesanais ou importados, veículos sinistrados,
alteração de características, alteração de categoria, alterações no cadastro de veículos,
emplacamento de veículos e troca de placas, baixa de veículo, comunicado de venda,
gravame, inclusão e liberação de outras restrições, veículos com placas vinculadas do
período entre 01/01/2010 a 31/12/2010 ; os documentos e processos de controle de
condutores e confecção e emissão de documentos de habilitação para dirigir e credenciais
do período entre 01/01/2015 à 31/12/2016 e os documentos de notificações de autuação e
de penalidade do período entre 01/01/2010 a 31/12/2016, todos os documentos citado
fazem parte do acervo do DETRAN/DF.
Os interessados, no prazo citado, poderão requerer às suas expensas, o desentranhamento
de documentos ou cópias de peças do processo, mediante petição, desde que tenha
respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida à Comissão
Setorial de Avaliação de Documentos do Detran/DF.
Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2022
IRALDO ANTONIO DOS SANTOS

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2020
Processo: 0113-027587/2017; CONTRATANTE: o DISTRITO FEDERAL, por
intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: ALL BUSSINNESS
SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, CNPJ
07.406.955/0001-92; OBJETO: prorrogação de prazo de vigência. EMBASAMENTO
LEGAL: artigo art. 57, II, da Lei n.º 8.666, de 1993; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I -

Nº 28, QUARTA-FEIRA, 09 DE FEVEREIRO DE 2022

Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.122.8216.8517-9672; III - Natureza da
Despesa: 339037; IV - Fonte de Recursos: 100 e 183; VALOR: R$ 2.115.652,32 (dois
milhões, cento e quinze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos);
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses; DATA DA ASSINATURA: 07/02/2022;
NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e Pela
Empresa: EMERSON JUSTINO DE SOUZA
EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO Nº 07/2022
Processo: 00113-00015958/2021-70; CONTRATANTE: o DISTRITO FEDERAL, por
intermédio do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL - DER/DF, CNPJ 00.070.532/0001-03; CONTRATADA: ALMIX COMERCIO
DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP, CNPJ nº 11.594.621/0001-67; OBJETO: aquisição de lonas
para os caminhões truck. EMBASAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 125/2021 - DERDF/DG/SUAFIN/DMASE, Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1.993. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade: 26.205; II - Programa de Trabalho: 26.782.6216.4195.0001;
III - Natureza da Despesa: 339030; IV - Fonte de Recursos: 237; VALOR: R$113.544,48 (cento
e treze mil quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos); PRAZO DE
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 03/02/2022 a 02/02/2023; DATA DA ASSINATURA:
03/02/2022; NOME DOS SIGNATÁRIOS: Pelo DER/DF Eng. FAUZI NACFUR JUNIOR e
Pela Empresa: CLEBER FERNANDES SILVA MENDONÇA.

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022
A presente licitação tem por objeto o fornecimento, mediante Sistema de Registro de
Preços, de torres de iluminação rebocáveis, tudo conforme especificações no Termo de
Referência e anexos do Edital. Processo: 00113-00021537/2021-88. Data e horário para
recebimento das propostas: até 09h00min do dia 23 de fevereiro de 2022, com valor
estimado de R$ 494.860,02.
Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2022
ANA HILDA DO CARMO SILVA
Diretora

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE
O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as
competências estabelecidas na Lei nº 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e
demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as
Resoluções nºs 299/2008 e 619/2016, 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 07/2022. 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; d) cópia do CRLV. 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 encontrados no sítio da DER/DF 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).
ELCY OZÓRIO DOS SANTOS
Superintendente de Trânsito

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022 (UASG: 927507)
Processo: 00400-00008457/2021-10. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de material escolar e para atividades em grupo, a serem utilizados pelos
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