
COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA COMPRA
DE BENS, SERVIÇOS E OBRAS

 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

O Presidente da Comissão de Licitação para Compra de Bens, Serviços e Obras –
CPLIC/TERRACAP, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 476/2021 -
DIRAF, comunica a realização do seguinte certame.

Processo: 00111-00008285/2021-58

Modalidade/número: Pregão Eletrônico nº 26/2021

Tipo: Menor Preço

Objeto:

Contratação de empresas especializadas para prestação de serviço de
fornecimento de dois links dedicados para conexão permanente,
exclusiva e completa da rede de dados corporativa da Terracap à Internet
por IP dedicado subdivididos em 2 (dois) enlaces distintos, fornecidos
por duas prestadores de serviços de telecomunicações diferentes,
conforme tabela abaixo:
Lote
Bem/Serviço
1
Início imediato
Item 1
Enlace dedicado, com anti DDoS, e de alta disponibilidade com a Internet
de, no mínimo, 1Gbps com 32 endereços IP´s validos, exclusivos,
contínuos e roteáveis na internet e Instalação, ativação e configuração dos
equipamentos por 30 meses.
Item 2
Serviço de instalação e configuração do ambiente.
2
Início em 06/10/2022
Item 1
Enlace dedicado, com anti DDoS, e de alta disponibilidade com a Internet
de, no mínimo, 1Gbps com 32 endereços IP´s validos, exclusivos,
contínuos e roteáveis na internet e Instalação, ativação e configuração dos
equipamentos por 30 meses.
Item 2
Serviço de instalação e configuração do ambiente

Valor estimado (R$):
O valor total estimado é sigiloso nos termos do Art. 34 da Lei nº
13.303/2016.

Data/hora de abertura: 21/02/2022, às 15:00

Retirada do Edital e
anexos:

Gratuitamente no sitio da Terracap www.terracap.df.gov.br, na seção
licitações compras/serviços.

Brasília/DF, 1° de fevereiro de 2022
CLAYTON CARNEIRO DE FRANÇA

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SECRETARIA EXECUTIVA
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

DIRETORIA DE LICITAÇÕES
 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 17/2021

Processo: 00431-00022607/2020-87. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº 17/2021,
publicado no DODF nº 20, pagina 101, de 28 de janeiro 2022. Espécie: Ata de Registro de
Preços. Data de Assinatura: 01/02/2022, vigência: 12 (doze) meses a contar desta publicação.
OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de bens de consumo, itens de higiene e
vestuário, para compor 7.111 Bolsas Maternidade, em atendimento ao Benefício Eventual -
Auxílio Natalidade, na modalidade bens de consumo, instituído pela Lei nº 5.165 publicada
em 05 de setembro de 2013, conforme especificações e quantidades estimadas descritas no
Termo de Referência, Anexo I do Edital. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (Gerenciador).
SIGNATÁRIO pela SEDES/DF, FERNANDA DE SOUSA COSTA (Ordenador de
Despesas), Beneficiário a empresa AAZ - COMERCIAL EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº
15.449.518/0001-84, representada pelo Sr. LEONARDO LIMA DE ALMEIDA- Grupo - 01,
ao valor de R$ 1.910.067,28 (um milhão, novecentos e dez mil, sessenta e sete reais e vinte e
oito centavos) - Grupo - 02, ao valor de R$ 636.808,48 (seiscentos e trinta e seis mil,
oitocentos e oito reais e quarenta e oito centavos), perfazendo o valor total de R$
2.546.875,76 (dois milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e cinco
reais e setenta e seis centavos).

Brasília/DF, 02 de fevereiro de 2022
PENIEL GOMES DE SOUSA

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 105 da Lei Orgânica do Distrito
Federal, combinado com o art. 60 da Lei Distrital nº 41, de 13 de setembro de 1989 e com
o art. 55 do Decreto Distrital nº 37.506, de 22 de julho de 2016, adotando como razão de
decidir a Nota Jurídica exarada pela Assessoria Jurídico-Legislativa desta Secretaria, no
âmbito do processo 00391-00002608/2021-19 NOTIFICA o Sr. EDVALDO ALVES
SANTOS, ou seu representante legal, pelo presente edital, de que foi conhecido e negado
provimento ao recurso interposto em face da Decisão nº 281/2021 -
IBRAM/PRESI/CIJU/CTIA, proferida em primeira instância, referente ao Auto de
Infração Ambiental nº 4507/2021. Assim, fica mantida a penalidade de multa, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais), e de advertência, pela prática da infração prevista no art. 58 do
Decreto Federal nº 6.514/2008. NOTIFICADO (A), também, de que a Decisão nº 87/2021
- SEMA/GAB/AJL e a Nota Jurídica nº 98/2021 - SEMA/GAB/AJL, que a fundamentou,
encontra-se à disposição na Assessoria Jurídico-Legislativa – AJL, da Secretaria de Estado
do Meio Ambiente do Distrito Federal, situada no SBN Quadra 2, Bloco K, Edifício
Wagner, 3º Subsolo, Asa Norte, Brasília - DF. O autuado tem 05 (cinco) dias corridos da
data da publicação deste edital, para, querendo, apresentar recurso ao Conselho do Meio
Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF.

JOSÉ SARNEY FILHO

SECRETARIA DE ESTADO
DE PROJETOS ESPECIAIS

AVISO DE CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICAS
A Secretaria de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal – SEPE-DF, convoca a
população para a Audiência Pública de apresentação de estudos preliminares e discussão
da minuta de Edital que tem por objeto a seleção de CONCESSIONÁRIA, por meio de
licitação na modalidade Concorrência, para construção de centro de distribuição,
revitalização/modernização, operação e manutenção de rede logística de medicamentos,
hemoderivados, vacinas, soros, insumos e itens de nutrição da Secretaria de Estado de
Saúde do Distrito Federal.
Em virtude do Decreto nº 42.730, de 23 de novembro de 2021, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente da COVID-19 (Sars-Cov-2), a AUDIÊNCIA PÚBLICA será realizada no dia
07 de março de 2022, às 10 horas, de forma telepresencial (online) com transmissão pelo
YouTube, no canal da SEPE
(https://www.youtube.com/channel/UCBEvyMmzpo6rmIiiVXeAQrQ).
Informa, ainda, que no período compreendido entre a publicação deste Aviso e o dia 11 de
março de 2022, os estudos preliminares estarão disponíveis para Consulta Pública e
contribuições a quaisquer interessados na forma do Regulamento que segue abaixo.

DO REGULAMENTO DA CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES APLICAVEIS À CONSULTA PÚBLICA
Art. 1º A Consulta Pública tratada por este Aviso consiste em um meio de participação e
controle social, aberto a qualquer interessado, no qual serão admitidas contribuições
escritas, relacionadas à matéria a ser discutida, no período entre 02 de fevereiro de 2022 e
11 de março de 2022.
Art. 2º Serão disponibilizados para consulta no endereço eletrônico www.sepe.df.gov.br
os seguintes documentos referentes à matéria a ser discutida:
I – Estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica;
II – Avaliação econômico-financeira;
III - Minuta de Edital; e
IV - Minuta de Contrato.
Art. 3º As contribuições escritas deverão ser preenchidas em formulário próprio,
disponibilizado no site www.sepe.df.gov.br, e encaminhadas por uma das formas a seguir:
I - Por meio de mensagem eletrônica para sepe.gab@buriti.df.gov.br;
II - Entregues durante a Audiência Pública de que trata o Capítulo III deste Aviso;
III - Protocoladas no endereço: Secretaria de Estado de Projetos Especiais, localizada na
Praça do Buriti, Zona Cívico-Administrativa, Palácio do Buriti, sala P50, Gabinete da
Secretaria de Estado de Projetos Especiais, Brasília – DF – CEP 70.075-900, mediante
protocolo, em dias úteis de expediente no horário comercial.
IV - Por meio do correio, com aviso de recebimento, para o endereço descrito no inciso
anterior, devendo a data da postagem observar o período mencionado no art. 1º.
Art. 4º Serão consideradas válidas as contribuições por escrito que:
I - Contiverem a identificação da pessoa física ou jurídica interessada;
II - Versarem sobre a matéria da discussão;
III - Forem recebidas dentro do período estipulado no art. 1º; e
IV - Forem encaminhadas por uma das formas estabelecidas no art. 3º.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES APLICAVEIS À AUDIÊNCIA PÚBLICA

Art. 5º A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de apresentar estudos
preliminares e discussão da minuta de edital que tem por objeto a seleção de
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CONCESSIONÁRIA, por meio de licitação na modalidade Concorrência, para construção
de centro de distribuição, revitalização/modernização, operação e manutenção de rede
logística de medicamentos, hemoderivados, vacinas, soros, insumos e itens de nutrição da
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
Art. 6º Este regulamento define o procedimento que será adotado para o andamento da
Audiência Pública.
§1º A Audiência Pública possui caráter consultivo e terá o objetivo de apresentar estudos
preliminares, discutir, recolher críticas e contribuições da população com vistas a
democratizar, conferir transparência e assegurar a participação popular.
§2º A Audiência Pública ocorrerá no dia e horário designados em aviso de convocação, de
forma telepresencial (online) com transmissão pelo YouTube, no canal da SEPE
(https://www.youtube.com/channel/UCBEvyMmzpo6rmIiiVXeAQrQ).
§3º Haverá o recebimento de contribuições online com 2 (duas) horas de duração, com
início às 10h e encerramento às 12h.
§4º A Audiência Pública será registrada por gravação de áudio e vídeo, o material
produzido comporá a memória do processo.
Art. 7º Perguntas, sugestões ou recomendações dos participantes deverão ser realizadas
através da transmissão virtual, por escrito no chat.
§1º Para fins de admissão da contribuição constante no chat e seu registro em Ata, é
imprescindível que o interessado escreva seu nome, seu endereço eletrônico (e-mail) e a
entidade pública ou privada, caso participe na condição de representante.
§2º A ordem de inscrição se dará mediante a ordem de solicitação. A equipe técnica da
SEPE acompanhará as solicitações e indicará a respectiva ordem de respostas às
contribuições.
§3º Ao realizar a inscrição e a participação na Audiência Pública, todos os participantes
autorizam a utilização e a divulgação pelo Governo do Distrito Federal das gravações,
bem como dos demais materiais apresentados durante a Audiência Pública.
Art. 8º A Audiência Pública será conduzida pelo Presidente da mesa, designado pelo
Secretário de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal.
Parágrafo Único. Sem prejuízo de Autoridades convidadas para a Audiência Pública,
comporão a mesa os integrantes da Comissão Técnica instituída pela Portaria Conjunta nº
08, de 09 de novembro de 2020 (DODF nº 213, de, 11 de novembro de 2020, página 46),
com as alterações promovidas pelo Portaria nº 1.217, de 06 de dezembro de 2021 (DODF
nº 237, de 21 de dezembro de 2021, página 27).
Art. 9º São prerrogativas do Presidente:
I - designar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da audiência,
ordenando o curso das manifestações;
II - decidir sobre a pertinência das intervenções orais;
III - decidir sobre a pertinência das questões formuladas além do escopo da proposta da
Audiência Pública;
IV - dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem
como sua reabertura ou continuação, quando o reputar conveniente, de ofício ou a pedido
de algum participante;
V - alongar o tempo das elocuções, quando considerar necessário.
Art. 10. A Comissão Técnica, no apoio à condução da Audiência Pública, terá por
atribuições:
I - inscrever os participantes, de acordo com a ordem das solicitações;
II - controlar o tempo das intervenções orais;
III - fornecer apoio ao Presidente e integrantes da mesa;
IV - a guarda da documentação produzida na audiência.

CAPÍTULO III
DOS PARTICIPANTES

Art. 11. Será considerado participante da Audiência Pública qualquer cidadão, sem
distinção de qualquer natureza, interessado em contribuir com os debates e.
Art. 12. São direitos dos participantes:
I - manifestar livremente sobre as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública,
respeitando as disposições previstas neste Regulamento;
II - debater as questões tratadas no âmbito da audiência pública;
Art. 13. São deveres dos participantes:
I - respeitar o Regulamento desta Audiência Pública;
II - respeitar a ordem de inscrição;
III - tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência e seus organizadores.
Art. 14. Sem prejuízo das contribuições por escrito no chat, perguntas, sugestões ou
recomendações dos participantes ao Processo poderão ser encaminhadas por escrito em
formulários específicos disponibilizados no sítio eletrônico da SEPE-DF.

CAPÍTULO IV
DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA

Art. 15. A Audiência Pública terá a seguinte ordem:
I - leitura do regulamento e regras de funcionamento da audiência;
II - apresentação;
III - exposição resumida do conteúdo da proposta;
IV - debates orais;
V - encerramento.
Art. 16. Nos debates as perguntas recebidas serão respondidas pela Coordenação em
blocos, conforme sua similaridade, a critério da Mesa.
Art. 17. Os integrantes da mesa se manifestarão de forma concisa e direta em relação às
intervenções orais e escrita dos participantes.
Art. 18. A Audiência Pública, assim como suas deliberações, será registrada em ata
sucinta, anexada à proposição a ser apreciada e publicada no Diário Oficial do Distrito

Federal, e no site da SEPE, link da Audiência Pública no prazo máximo de 7 dias (sete)
dias, contados da sua realização.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. As opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a Audiência
Pública terão caráter consultivo e não-vinculante, destinando-se à motivação do Executivo
Distrital, quando da tomada das decisões em face dos debates realizados, bem como zelar
pelo princípio da eficiência e assegurar a participação popular, na forma da lei, na
condução dos interesses públicos.

ROBERTO VANDERLEI DE ANDRADE
Secretário de Estado

DEFENSORIA PÚBLICA

EDITAL Nº 6 – DPDF – ANALISTA, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2022

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE
CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE ANALISTA DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA DA CARREIRA DE APOIO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO

DISTRITO FEDERAL

A Defensora Pública-Geral do Distrito Federal torna público que os locais de aplicação
das provas objetivas e da prova discursiva, referentes concurso público para o
provimento de vagas no cargo de Analista de Apoio à Assistência Judiciária da Carreira
de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal, estarão disponíveis para consulta,
no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/dpdf_20_analista, a partir
da data constante do item 3 deste edital, devendo o candidato observar os
procedimentos a seguir estabelecidos para a verificação de seu local de realização das
provas.

1 As provas objetivas terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas no dia
13 de fevereiro de 2022, às 9 horas (horário oficial de Brasília/DF).

2 A prova discursiva terá a duração de 3 horas e será aplicada no dia 13 de fevereiro de
2022, às 15 horas (horário oficial de Brasília/DF).
3 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/dpdf_20_analista, a partir do dia 7 de fevereiro de
2022, para verificar o seu local de realização das provas, por meio de consulta
individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente
poderá realizar as provas no local designado na consulta individual disponível no
endereço eletrônico citado acima.
4 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas
conforme estabelecido na alínea “g” do subitem 7.1 deste edital, munido de caneta
esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de
inscrição e do documento de identidade original.
5 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for
surpreendido portando:
a) aparelhos eletrônicos, tais como wearabletech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas
e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3
e(ou) similar, relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro
componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gravador e(ou) receptor
de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.;
b) óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha;
c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;
d) qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente,
tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos,
barras de cereais, chocolate, balas etc.).
5.1 O Cebraspe recomenda que, no dia de realização das provas, o candidato não leve
nenhum dos objetos citados no item 5 deste edital.
5.2 O Cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por danos
neles causados.
6 O candidato deverá observar todas as instruções contidas nos itens 10, 11 e 15 do
Edital nº 1 – DPDF – Analista, de 20 de julho de 2020, e suas alterações, e neste edital.
7 DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA EVITAR A TRANSMISSÃO DO
CORONAVÍRUS
7.1 Por ocasião da realização das provas, e tendo em vista as medidas de proteção à
transmissão do coronavírus adotadas pelo Cebraspe, o candidato deverá:
a) comparecer ao local de aplicação usando máscara e portando máscaras reservas, se
necessário, de modo a possibilitar a troca de sua máscara a cada duas horas;
b) armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que deverá ser trazido
pelo candidato;
c) permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas dependências dos
locais de aplicação de provas;
d) submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local de aplicação,
observado o subitem 7.1.5 deste edital;
e) observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso com fita adesiva
em frente ao portão de acesso ao local de aplicação, na entrada das salas de provas e
dos banheiros;
f) observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre os candidatos e
entre membros da equipe de aplicação nas salas de aplicação das provas;
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