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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

Contrato nº
002/2021PROCON/DF,
para
aquisição de
bens
pelo
Distrito
Federal , nos
termos
do
Padrão
nº
08/2002,
instituído
pelo DecretoDF
nº
23.287/2002.
Processo nº
0001500010577/202194.
Contrato
SIGGO:
044497
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS PARTES

1.1.
O Distrito Federal, por meio do Instituto de Defesa do Consumidor PROCON/DF, doravante denominado
Contratante, inscrito no CNPJ nº 10.824.367/0001-83,com sede no SCS quadra 08, bloco B-60 sala 240 – Brasília/DF, representado
por MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO, na qualidade de Diretor Geral, inscrito no CPF nº 573.251.381-72, documento de
identidade nº 1228046 SSP/DF, cargo para o qual foi nomeado através do Decreto s/n de 02/01/2019, publicado no Diário Oficial
do DF n.º 02, de 03/01/2019, Seção 02, Folha 10, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil do Distrito Federal e a empresa INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA , doravante denominada
Contratada, CGC nº 05.655.158/0001-13, com sede em FAZENDA ÁGUA QUENTE DF 001 KM 43. SANTA MARIA/DF - CEP: 72.500970, representada por EDUARDO BARROS DE QUEIROZ RODRIGUES inscrito no CPF: 004.173.376-20, documento de identidade nº
9303786 SSP/MG, na qualidade de representante legal.
2.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PROCEDIMENTO

2.1.
O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Licitação de Pregão Eletrônico para Nº 131/2020COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF (Doc. SEI! 65931224), da Ata de Registro de Preços nº 0021/2021 (Doc. SEI! 65967538), do Termo de
Homologação, do Termo de Adjudicação, da Publicação do Resultado no DODF, da Lei n° 8.666/1993, da Lei 10.520/2002 e do
Decreto Federal 10.024/2019.
3.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

3.1.
O Contrato tem por objeto a contratação de empresa para a aquisição de gênero alimentício - água
potável, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico, N.º 131/2020- COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF (Doc. SEI! 65931224), que
passam a integrar o presente Termo.
4.

CLÁUSULA QUARTA – DA FORMA DE FORNECIMENTO

4.1.
A entrega do objeto processar-se-á de forma parcelada, conforme especificação contida no Edital de regão
Eletrônico, N.º 131/2020- COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF (Doc. SEI! 65931224), facultada sua prorrogação nas hipóteses previstas no
§ 1º, art. 57 da Lei nº 8.666/93, devidamente justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para
celebrar o Contrato.
5.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1.
O valor total do Contrato é de R$ 6.237,00 (seis mil duzentos e trinta e sete reais), devendo a importância de R$
2.597,40 (dois mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), ser atendida à conta de dotações orçamentárias
consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 6.778, de 06 de janeiro de 2021, enquanto a parcela remanescente no
valor de R$ 3.639,60 (três mil seiscentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), será custeada à conta de dotações a serem
alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).
6.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 440.202-INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DF;

II Programa de Trabalho: 14.122.8211.8517.0002 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PROCONDISTRITO FEDERAL
III -

Natureza da Despesa: 3.3.90.30

IV -

Fonte de Recursos: 1000000000 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO

6.2.
O empenho inicial é de R$ 2.597,40 (dois mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), conforme
Nota de Empenho nº 2021NE00234 (ID SEI 68425721), emitida em 23/08/2021, sob o evento nº 400091 e na
modalidade Estimativo.
7.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1.
O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito
Federal, em parcela (s), mediante a apresentação de Nota Fiscal, liquidada até 30 (trinta) dias de sua apresentação, devidamente
atestada pelo Executor do Contrato.
7.2.

Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar os seguintes documentos:

7.2.1.
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa
Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);
7.2.2.
Prova de regularidade com a Fazenda Federal por meio da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos
Tributos Federais, inclusive contribuições previdenciárias, e à Dívida Ativa da União, expedida pelo Ministério da
Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil (Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/2014);
7.2.3.

Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal.

7.2.4.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em plena validade, que poderá ser obtida no site
www.tst.jus.br/certidao.
8.

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

8.1.

O contrato terá vigência de 12 meses, compreendendo o período de 25 de Agosto de 2021 à 25 de Agosto de 2022.

8.1.1.
Observado o interregno mínimo de um ano, a partir da data limite para apresentação da proposta, o Contrato
celebrado poderá ter seus valores anualmente reajustados, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
9.

CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA

9.1.

A garantia ou assistência técnica do bem está especificada em Termo de Garantia, anexo a este Contrato.

9.2.
A garantia para execução do Contrato será prestada conforme previsão constante no Item 16, Anexo I do Edital
Padrão Pregão Eletrônico Nº131 /2020-COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF (Doc. SEI! 65931224), no percentual de 2% (dois por cento) do
valor do contrato, devendo ser apresentada pela contrata no prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme previsão do item 16.1 do
referido Edital.
9.3.

A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

9.3.1.

Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;

9.3.2.

Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;;

9.3.3.

Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

9.3.4.

Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela contratada, quando couber.

10.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

10.1.
O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo e de culpa.
11.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

11.1.

A Contratada fica obrigada a apresentar, ao Distrito Federal:

Iaté o quinto dia útil do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários, resultantes da
execução do Contrato;
II -

comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais.

11.2.

Constitui obrigação da Contratada o pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação de serviço.

11.3.

A Contratada responderá pelos danos causados por seus agentes.

11.4.
A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
11.5.
Apresentar documento probatório de que possui compromisso com a sustentabilidade ambiental, nos termos da
Lei Distrital n° 4.770/2012, que poderá ser feito da seguinte forma:
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Ipor Declaração, onde a licitante afirma possuir o compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental, nos
termos das exigências impostas pela Lei Distrital n° 4.770/2012, conforme modelo constante do Anexo VI deste edital, ou;
II com a apresentação de documento probatório (atestado, declaração, certificado, registro, credenciamento, etc) emitido
por Órgãos Públicos de qualquer ente da Federação que tenha competência legal na área ambiental que o produto ofertado,
comercializado, ou o fornecedor, distribuidor ou fabricante está devidamente cadastrado, registrado, etc no respectivo Órgão, ou;
III com a apresentação de documentos que o fornecedor está em fase de implantação de práticas sustentáveis, informando,
no referido documento quais são as práticas já implantadas e, quais as metas pretendidas a atingir na questão da sustentabilidade
ambiental.
IV no caso do licitante apresentar os documentos comprobatórios, conforme mencionado nas alíneas i e iii poderá ser
designada pela SEEC/DF uma Comissão de Avaliadores que juntamente com o Pregoeiro e sua Equipe poderá inspecionar/vistoriar
o estabelecimento ou o ponto comercial do licitante, a fim de verificar as informações e declarações apresentadas.
Vcaso seja detectado pelos inspetores/avaliadores que as informações declaradas pelo licitante não sejam verdadeiras, ou,
que esteja de má fé, será tomadas as medidas administrativas, e se for o caso, penal, cabível ao caso.
11.6.
Constituem demais obrigações da CONTRATANTE as condições estabelecidas no item 14 do Termo de Referência Anexo I do edital.
11.6.1.
Edital.

Entregar os materiais de acordo com as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência e

11.6.2.
Comunicar imediatamente a Subsecretaria de Compras Governamentais (SCG), da Secretaria de Estado de
Economia do Distrito Federal (SEEC/DF), bem como ao Contratante qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária, email, fax e telefone, indicado na respectiva proposta de preços, como também, outras informações julgadas necessárias para o
recebimento de correspondências encaminhadas pelos diversos órgãos integrantes da centralização de compras do Distrito
Federal.
11.6.3.
Arcar com todos os custos necessários para o fornecimento dos materiais, incluindo despesas dos tributos,
encargos trabalhistas e previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal e quaisquer outros que incidam
ou venham a incidir.
11.6.4.
Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua
culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
empreendido pelo Contratante.
11.6.5.
Manter, durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato
convocatório e em compatibilidade com as obrigações assumidas.
11.6.6.
Comunicar por escrito eventual atraso, apresentando justificativas que serão objeto de apreciação pela
Contratante.
11.6.7.

Atender, no prazo fixado, todas as solicitações do Fiscal do Contrato.

11.6.8.
Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, nos termos do
Art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993.
11.6.9.
Responsabilizar-se única e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e demais despesas, diretas ou
indiretas, decorrentes da execução do objeto do presente Termo de Referência, tais como impostos, taxas, contribuições fiscais,
previdenciárias, trabalhistas, fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, sem qualquer ônus à Contratante.
11.6.10.
Garantir a qualidade dos itens, devendo substituir às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto contratado em
que for constatado defeito ou má qualidade resultante do transporte inadequado, quando da entrega.
11.6.11.
A substituição a que se refere o item anterior deverá ser prestada mediante ocorrência de manifestação do órgão
solicitante, implicando na obrigação, por parte da empresa Contratada, da substituição/correção do problema em até 02 (dois)
dias corridos, contados da abertura da reclamação pelo órgão.
11.6.12.
Não alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou
esquecimento das cláusulas e condições do contrato e das especificações técnicas, bem como de tudo o que estiver contido nas
normas pertinentes ao objeto.
11.6.13.
Respeitar os termos estipulados no Decreto nº 38.365, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 143, de 27
de julho de 2017, que regulamenta a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro de 2015, o qual proíbe conteúdo discriminatório contra
mulher.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1.
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65
da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.
12.2.
A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista
no Contrato, bem como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a
celebração de aditamento.
12.3.

É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do objeto deste contrato.

13.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES
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13.1.
O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à
multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei
nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral.
13.1.1.
a aplicação das sanções de natureza pecuniária e restritiva de direitos pelo não cumprimento das normas previstas
neste edital e dos contratos dele decorrente, em face do disposto nos arts. 81, 86, 87 e 88 da Lei 8.666/93 e do art. 7º da Lei
10.520/2002, serão obedecidos no âmbito da Administração Direta, Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito
Federal, às normas estabelecidas no referido Decreto e contido no Anexo VI deste edital.
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DISSOLUÇÃO

14.1.
O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente em comum acordo, reduzida a termo no processo, desde que
haja conveniência para a Administração, e não haja motivo para rescisão unilateral do ajuste, bastando para tanto, manifestação
escrita de uma das partes, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, sem interrupção do curso normal da execução do
Contrato, devendo ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA RESCISÃO

15.1.
O Contrato poderá ser rescindido por ato unilateral da Administração, reduzido a termo no respectivo processo, na
forma prevista no Edital, observado o disposto no art. 78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a Contratada às consequências
determinadas pelo art. 80 desse diploma lega, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
15.2.
Fica proibida o uso de mão de obra infantil, sob pena de rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo
das sanções legais cabíveis.
16.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS DÉBITOS PARA COM A FAZENDA PÚBLICA

16.1.
Os débitos da Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida Ativa
e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso, ensejar a rescisão unilateral do
Contrato.
17.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO EXECUTOR

17.1.
O Distrito Federal, por meio de Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal - PROCON - DF, designará um
Executor para o Contrato, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e
Contábil.
18.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

18.1.
A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa
Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que
deverá ser providenciado o registro do instrumento pelo Instituto de Defesa do Consumidor PROCON/DF.
19.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO

19.1.
Contrato.

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente

19.2.
Nos termos da Lei Distrital nº 5.448/2015, fica proibido o uso ou emprego de conteúdo discriminatório, podendo
sua utilização ensejar a rescisão do Contrato e aplicação de multa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, que:
I-

- incentive a violência;

II - seja discriminatório contra a mulher, assim entendidos quaisquer conteúdos que diminuam, mesmo que de forma
indireta, metafórica ou por analogias, a capacidade laborativa, intelectual ou qualquer outra esfera de vida da mulher;
III - incentive a violência contra a mulher, seja por apologia a quaisquer tipos de violência doméstica tipificadas pela Lei
Maria da Penha, ou ainda violência sexuais, institucionais, ou qualquer violência fundada na condição de mulher;
IV - exponha a mulher a constrangimento ou incentive ou explore o corpo da mulher de forma objetificada; V - seja
homofóbico, racista e sexista;
V- incentive a violência contra as mulheres de povos e comunidades tradicionais, negras, indígenas, ciganas, quilombos,
transexuais, travestis e transgênero; por orientação sexual e de gênero e por crença;
VI -

- represente qualquer tipo de discriminação, especialmente voltados contra minorias em condições de vulnerabilidade.

19.3.
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate a Corrupção
coordenada pela Controladoria Geral do Distrito Federal, por meio do Telefone: 0800-6449060. (Decreto Distrital n.º
34.031/2012).

Brasília, de agosto de 2021.
Pelo Distrito Federal:
MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO
QUEIROZ RODRIGUES

Pela Contratada:
EDUARDO BARROS DE

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=77899944&infra_siste…

4/5

28/08/2021

SEI/GDF - 68439676 - Contrato

Diretor Geral do Procon-DF
CONTRATADA

Representante legal da

Testemunhas:

Testemunhas:

1.

2.

Matrícula:

Matrícula:

Documento assinado eletronicamente por MARCELO DE SOUZA DO NASCIMENTO Matr.0242398-7, Diretor(a) Geral do Instituto de Defesa do Consumidor PROCON-DF, em
24/08/2021, às 18:19, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por EDUARDO BARROS DE QUEIROZ RODRIGUES, CPF:
004.173.376-20, Usuário Externo, em 25/08/2021, às 11:10, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 68439676 código CRC= C676227F.
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Venâncio 2000 - Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Bairro Setor Comercial Sul - CEP 70333-900 - DF
3218-7738
00015-00010577/2021-94

Doc. SEI/GDF 68439676
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PÁGINA 48

Diário Oficial do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
Processo: 00113-00020923/2019-38 e Nº 210520/2019 - ESPÉCIE: Extrato do 1º
Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica nº 06/2019 - CREA-DF, PARTES:
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL,
CNPJ nº 00.070.532/0001-03 e CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E
AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL,CNPJ nº 00.304.725/0001-73, OBJETO:
O Acordo de Cooperação fica prorrogado pelo prazo de 24 meses, compreendendo o
período 26/08/2021 a 25/08/2023, totalizando 48 (quarenta e oito) meses de
vigência.; DATA DA ASSINATURA: 26/08/2021, ASSINANTES: Pelo DER/DF:
Diretor Geral Engº FAUZI NACFUR JÚNIOR, Pelo CREA-DF: Presidente Engª
MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO CÓ.

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2021
A presente licitação tem por objeto a aquisição de material de consumo – Registro de
Preços para aquisição de material e plantio – grama do tipo Batatais, tudo conforme
especificado no Edital e em seus anexos. Processo 00113-00010834/2021-06. Data e
horário para recebimento das propostas: até 09h00min do dia 15 de setembro de 2021,
com valor estimado de R$ 2.408.750,00. O respectivo Edital poderá ser retirado
exclusivamente nos endereços eletrônicos www.der.df.gov.br e www.licitacoes-e.com.br.
Demais informações no próprio Edital.
Brasília/DF, 27 de agosto de 2021
ANA HILDA DO CARMO SILVA
Diretora

COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE
AVISO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 02/2021
Tornamos público, o resultado da Fase de Habilitação da Concorrência supracitada. A
Comissão Julgadora Permanente declara inabilitada as empresas AJL ENGENHARIA E
CONSTRUÇAO LTDA, por não atender integralmente ao item 3.4.3.5, TRIER
ENGENHARIA S/A, por não atender integralmente ao item 3.4.3.5, e o item 8.8.12, e o
CONSÓRCIO ACA – CONCREPOX, por não atender integralmente ao item 3.4.3.5, e os
itens 3.4.3.3.2, letra “b” e 8.8.12 do Edital, e habilitado o CONSÓRCIO VIADUTO DO
RICAHO. Fica marcada para o dia 08/09/2021, às 10:00 horas a abertura da proposta de
preços, caso não seja interposto recurso.
Brasília/DF, 27 de agosto de 2021
PAULO ROBERT SANTOS MACHADO
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
DIRETORIA EXECUTIVA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTOPREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2021 UASG 926354
O Pregoeiro torna público o resultado de julgamento do Pregão acima citado, onde sagrouse vencedora, para o item 02, a empresa: POTTENCIAL VEICULOS ESPECIAIS E
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, CNPJ n° 03.746.944/0001-09, no valor total de
R$ 137.045,00. Cumpre ressaltar que o item 01 restou fracassado. Processo 0005600001302/2021-92. Demais informações no site: www.funap.df.gov.br ou pelo e-mail:
cpl.funap@sejus.df.gov.br.
Brasília/DF, 26 de agosto de 2021
ANTONIO VIANA DE SOUZA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021
Processo: 00056-00002072/2021-89. OBJETO: aquisição de Impressoras para renovação
e atendimento de demanda do Parque Tecnológico da Fundação de Amparo ao
Trabalhador Preso do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas
neste Edital e no Termo de Referência. TIPO: Menor Preço. Valor estimado da licitação:
R$ 24.013,00 (vinte e quatro mil treze reais). Data/hora de abertura: dia 14/09/2021, as
9:30hs. O Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido no site
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www.comprasgovernamentais.gov.br, pelo email: cpl.funap@sejus.df.gov.br ou ainda na
Comissão Permanente de Licitação - CPL, localizada no SIA Trecho 2, Lotes 1835/1845 Guará, Brasília-DF, maiores informações na CPL/FUNAP fone: (61) 3575-9600.
ANTONIO VIANA DE SOUZA
Pregoeiro

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2021
Processo:
00015-00010577/2021-94;
Das
Partes:
DISTRITO
FEDERAL/INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR X INDÚSTRIA DE
ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA, CNPJ: 05.655.158/0001-13. Do Objeto: O Contrato
tem por objeto a contratação de empresa para a aquisição de gênero alimentício água potável, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico nº 131/2020COLIC/SCG/SPLAN/SEEC-DF (Doc. SEI! 65931224), que passam a integrar o
presente Termo. Valor global de R$ 6.237,00 (seis mil duzentos e trinta e sete reais);
Fundamentação Legal: Lei n° 8.666/1993, a Lei 10.520/2002 e o Decreto Federal
10.024/2019. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária - U.O: 44202; Unidade
Gestora - U.G: 440.202; Gestão: 44.202; Programa de Trabalho - PT:
14.122.8211.8517.0002 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - ProconDF: Natureza da Despesa - ND: 3.3.90.30 - Aquisição de Material de Consumo;
Fonte de Recursos: 100; Nota de Empenho: 2021NE00234 - emissão: 23/08/2021;
Modalidade: Estimativo; Evento: 400091; Vigência: 12 (doze meses),
compreendendo o período de 25 de Agosto de 2021 à 25 de Agosto de 2022. Data da
assinatura 25/08/2021; Signatários: Pelo DISTRITO FEDERAL: MARCELO DE
SOUZA DO NASCIMENTO, na qualidade de Diretor-Geral. Pela CONTRATADA:
EDUARDO BARROS DE QUEIROZ RODRIGUES, na qualidade de representante
legal da empresa.

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO
DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL
SUBSECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 18, DE 26 DE AGOSTO DE 2021
O SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DA SECRETARIA DE
ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DF-LEGAL, conforme Portaria Nº 01/2019 de 18 de junho de 2019 Artigo 9º, resolve:
1- Tornar público e dar conhecimento do seguinte AUTO DE EMBARGO lavrado por
esta SUOB ao interessado que não foi localizado para recebimento pessoal ou pelos meios
usuais de comunicação em endereços diversos do Distrito Federal;
2 - Relação por ordem de interessado, CPF/CNPJ, Local da Operação, nº do(s) Auto(s):
RICARDO AUGUSTO MORENO DE FREITAS, ***.806.371-**, SHIGS 715 BL A CS
04, BRASÍLIA, D125992-OEU;
3- Para maiores esclarecimentos, colocamo-nos à disposição pelo telefone 3961-5139.
MARCELLO SAYEGH
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 19, DE 26 DE AGOSTO DE 2021
O SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, DA SECRETARIA DE
ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DF-LEGAL, conforme Portaria Nº 01/2019 de 18 de junho de 2019 Artigo 9º, resolve:
1- Tornar público e dar conhecimento dos seguintes AUTOS DE NOTIFICAÇÃO
lavrados por esta SUOB aos interessados que não foram localizados para recebimento
pessoal ou pelos meios usuais de comunicação em endereços diversos do Distrito
Federal;
2 - Relação por ordem de interessado, CPF/CNPJ, Local da Operação, nº do(s)
Auto(s): ÁLVARO NUNES LACERDA, ***.551.091-**, QS 406 CJ I LT 01 APT
102, SAMAMBAIA, D000489-ONE, D000490-ONE; RICHARD LORENZ
ZERCHER, ***.304.101-**, SMPW QD 03, CJ 01 LT 07, D890268-OEU;
3- Para maiores esclarecimentos, colocamo-nos à disposição pelo telefone 3961-5139.
MARCELLO SAYEGH
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 20, DE 26 DE AGOSTO DE 2021
O SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, Da SECRETARIA DE
ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DF-LEGAL, conforme Portaria Nº 01/2019 de 18 de junho de 2019 Artigo 9º, resolve:
1- Tornar público e dar conhecimento dos seguintes AUTOS DE INTIMAÇÃO
DEMOLITÓRIA lavrados por esta SUOB aos interessados que não foram localizados
para recebimento pessoal ou pelos meios usuais de comunicação em endereços diversos
do Distrito Federal;
2 - Relação por ordem de interessado, CPF/CNPJ, Local da Operação, nº do(s) Auto(s):
ÁLVARO NUNES LACERDA, **.551.091-** , QS 406 CJ I LT 01 APT 102,
SAMAMBAIA,
D000488-ODE;
ASSOCIAÇÃO
DOS
MORADORES
DO
RESIDENCIAL QUINTAS DO FLAMBOYANT, **.224.150/0001-**, NRPAN RUA
ALAMEDA DOS IPÊS, CHÁCARA 718, GAMA, D120782-OEU;
3- Para maiores esclarecimentos, colocamo-nos à disposição pelo telefone 3961-5139.
MARCELLO SAYEGH
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