
SIQUEIRA PIVA, CPF: 032.***.561-**, o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de
ciência desta notificação, para efetuar o pagamento no valor de R$ 1.637,68 (mil
seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos) referente ao Auto de Infração nº
01747/2020, constante nos autos do processo 00391-00001524/2020-87. A multa será
atualizada desde a lavratura do auto de infração, conforme disposto no Parecer nº
370/2020 PGDF/PGCONS. De acordo com dispositivo legal, Lei Distrital 041/1989 Art.
64 § 1º e 3º, o valor estipulado da pena de multa cominado no auto de infração será
corrigido pelos índices oficiais vigentes no ato do pagamento.
O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado implicará em INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.

WELKSON ISIDÓRIO DO NASCIMENTO

NOTIFICAÇÃO Nº 163/2020
O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO INSTITUTO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL- BRASILIA
AMBIENTAL, no uso de suas atribuições legais, instituídas através da INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 06 de 29 de julho de 2019, resolve: CONCEDER a Emivaldo de
Almeida Branco, CPF: 554.***.875-**, o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de
ciência desta notificação, para efetuar o pagamento no valor de R$ 18.500 (dezoito mil e
quinhentos reais) referente ao Auto de Infração nº 01880/2019, constante nos autos do
processo 00391-00006572/2019-28. A multa será atualizada desde a lavratura do auto de
infração, conforme disposto no Parecer nº 370/2020 PGDF/PGCONS. De acordo com
dispositivo legal, Lei Distrital 041/1989 Art. 64 § 1º e 3º, o valor estipulado da pena de
multa cominado no auto de infração será corrigido pelos índices oficiais vigentes no ato
do pagamento. O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado implicará em
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.

WELKSON ISIDÓRIO DO NASCIMENTO

NOTIFICAÇÃO Nº 188/2020
O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO INSTITUTO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL- BRASILIA
AMBIENTAL, no uso de suas atribuições legais, instituídas através da INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 06 de 29 de julho de 2019, resolve: CONCEDER a Irani Maria de
Almeida, CNPJ/CPF: 308.***.941-**, o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de
ciência desta notificação, para efetuar o pagamento no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais) referente ao Auto de Infração nº 08768/2019, constante nos autos do processo
00391-00009607/2019-81. A multa será atualizada desde a lavratura do auto de infração,
conforme disposto no Parecer nº 370/2020 PGDF/PGCONS. De acordo com dispositivo
legal, Lei Distrital 041/1989 Art. 64 § 1º e 3º, o valor estipulado da pena de multa
cominado no auto de infração será corrigido pelos índices oficiais vigentes no ato do
pagamento.
O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado implicará em INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.

WELKSON ISIDÓRIO DO NASCIMENTO

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO
NÚCLEO DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO DE ABERTURA
DA PROPOSTA DE PREÇOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

Processo 00094-00006618/2019-63. Objeto: Contratação Regular de empresa
especializada para construção de 02 (dois) Reservatórios de Efluentes Líquidos (Chorume)
- Tanque de Segurança/Equalização localizado no Aterro Sanitário de Brasília - ASB,
conforme quantidades, especificações técnicas e demais condições constantes do Anexo I
do Edital.
A Comissão Permanente de Licitação do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal,
designada por meio da Ordem de Serviço nº 05 de 20 de abril de 2021, publicada no
DODF nº 79 de 29 de abril de 2021, torna público para conhecimento de todos os
representantes legais das empresas para a sessão a ser realizada no dia 14/05/2021 às
09:00 horas, objetivando a abertura das propostas de preços da empresa habilitada e
devolução do envelope da empresa inabilitada. Os autos do processo permanecerão com
vista franqueada aos interessados no sítio http://www.slu.df.gov.br/tomadade preços/2021.
Outras informações e esclarecimentos poderão ser obtidos no telefone 3213-0200, no
horário de 9h às 12h e das 14h às 17h.

NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO
DE PROJETOS ESPECIAIS

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO
DE ESTUDOS NO ÂMBITO DO PMI Nº 02/2021

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL,
no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no item 6.1 do Edital de
Chamamento Público - PMI nº 02/2021 - SEPE, publicado no Diário Oficial do Distrito

Federal - DODF em 09 de fevereiro de 2021, e considerando, ainda, o Decreto nº 39.613,
de 03 de janeiro de 2019, bem como a Ata de Reunião Conjunta do Conselho Gestor de
Parcerias Público-Privadas, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF de
30 de abril de 2019, resolve:

1. Da Autorização

1.1 Autorizar as empresas abaixo listadas, para realização de estudos de modelagem
técnica, econômico-financeira e jurídica, com vistas à concessão dos serviços de gestão,
operação e manutenção do Aterro Sanitário de Brasília, com a implantação de unidade de
triagem mecânica de resíduos, unidade de recuperação energética de rejeitos, adequação
da unidade de tratamento de chorume e aproveitamento energético de gases de aterro.
I - Benvenuto Engenharia LTDA;
II - Urban Serviços de Limpeza e Locação LTDA;
III - Meioeste Ambiental LTDA;
IV - Viasolo Engenharia Ambiental S.A;
V - Marquise Serviços Ambientais S.A;
VI - Lara Central de Tratamento de Resíduos LTDA;
VII - Consórcio das empresas Promulti Engenharia, Infraestrutura e Meio Ambiente
LTDA e CS Brasil Transporte de Passageiros e Serviços Ambientais LTDA;
VIII - Consórcio das empresas Deméter Engenharia LTDA e MFM Soluções Ambientais
e Gestão de Resíduos LTDA;
IX - RTA Resilimpa Tecnologia Ambiental LTDA;
X - Terracom Construções LTDA;
XI - Consórcio da Cavo Serviços e Saneamento S.A. e GAE Construção & Comércio
LTDA;
XII - Amazon Fort Soluções Ambientais e Serviços de Engenharia EIRELI;
XIII - Ziguia Engenharia LTDA; e
XIV - WTEEC Engenharia LTDA.
2. Das Diretrizes
2.1 As diretrizes e a forma de apresentação dos ESTUDOS, bem como os critérios para
avalição e seleção dos estudos, serão apresentados no Termo de Referência que será
divulgado no site www.sepe.df.gov.br, na mesma data da publicação deste Termo de
Autorização no Diário Oficial do Distrito Federal.
2.2 Os estudos deverão ser entregues em até 120 (cento e vinte) dias, a contar da
PUBLICAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, na Secretaria de Estado de Projetos Especiais,
das 08h às 18h, localizada na Praça do Buriti, Zona Cívico-Administrava, Palácio do
Buriti, sala P50, Brasília - DF, CEP 70.075-900, dentro do prazo estipulado e mediante
protocolo.
2.3 A autorização não gera direito de preferência no processo licitatório do
empreendimento e não obriga a administração pública a realizar a licitação.
2.4 A autorização não implica, por si só, direito a ressarcimento dos valores despendidos
na elaboração dos projetos, levantamentos, investigações e estudos, nem tampouco gera
responsabilidade da administração pública perante terceiros por atos praticados por
pessoa autorizada.
2.5 A autorização poderá ser cassada, revogada, anulada ou tornada sem efeito, conforme
dispõe o item 6.5 do Edital de PMI 02/2021 - SEPE.
2.6 A avaliação e a seleção dos projetos, levantamentos, investigações e estudos
apresentados serão efetuadas por comissão técnica instituída pelo órgão responsável pela
condução do PMI e, posteriormente, aprovada pelo Conselho Gestor de Parcerias Público-
Privadas - CGP.
2.7 A comissão técnica poderá, a seu critério e a qualquer tempo:
I - solicitar das pessoas autorizadas informações adicionais para retificar ou
complementar o PMI, abrindo prazo para a reapresentação dos projetos, levantamentos,
investigações e estudos já entregues;
II - modificar a estrutura, o cronograma, a abordagem e o conteúdo ou os requisitos do
PMI;
III - considerar, excluir ou aceitar, no todo ou em partes, as informações e sugestões
advindas do PMI.
2.8 Os custos de qualquer natureza serão de responsabilidade dos participantes deste PMI
e não serão objeto de qualquer espécie de remuneração, ressarcimento ou indenização
por parte do Distrito Federal.
2.9 O presente PMI prevê ressarcimento para os PROPONENTES autorizados a realizar
ESTUDOS selecionados e efetivamente utilizados na estruturação de Contrato de
Parceria.
2.10 Os dispêndios com os estudos deverão ser justificados pelos interessados e, quando
efetivamente utilizados pela Administração Pública, serão objeto de ressarcimento aos
respectivos autores, pelo vencedor da licitação, até o limite definido, posteriormente, por
ato da SEPE, nas condições definidas no Edital.
2.11 Os Estudos serão ressarcidos na seguinte proporção do VALOR GLOBAL:
2.11.1 40% do Caderno 1 (Modelo Técnico)
2.11.2 30% do Caderno 2 (Modelo Econômico-Financeiro)
2.11.3 30% do Caderno 3 (Modelo Jurídico)
2.12 O ressarcimento dos ESTUDOS (projetos, levantamentos, investigações e estudos)
ficará condicionado à necessidade de atualização e de adequação deles até a abertura da
licitação do empreendimento, em decorrência, entre outros aspectos:
a) da alteração de premissas regulatórias e de atos normativos aplicáveis;
b) das recomendações e determinações dos órgãos de controle; ou
c) das contribuições provenientes de consulta e audiência pública.
2.13 Os valores relativos a projetos, levantamentos, investigações e estudos selecionados
serão ressarcidos pelo vencedor do certame licitatório, ao autor dos estudos efetivamente
utilizados pela Administração Pública.
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2.14 Em nenhuma hipótese, será atribuída à administração pública dívida pecuniária em razão da
realização de projetos, levantamentos, investigações e estudos de autoria de pessoa autorizada.
2.15 O Distrito Federal poderá revogar ou anular o presente edital, no todo ou em parte e a
qualquer tempo, por motivo de interesse público ou por exigência legal, mediante decisão
unilateral e fundamentada, sem que este fato implique direito a indenizações ou reclamações de
qualquer natureza;
2.16 A realização do presente PMI não implica a necessária abertura de processo licitatório para a
contratação de Concessão comum ou PPP;
2.17 O eventual processo licitatório não ficará condicionado à utilização dos ESTUDOS e demais
informações obtidas por meio deste PMI;
2.18 Os interessados que apresentarem os ESTUDOS, no âmbito deste PMI, poderão participar do
futuro processo licitatório, de acordo com o art. 29 do Decreto n. 39.613/2019;
2.19 Não serão concedidas quaisquer vantagens ou privilégios ao(s) participante(s) deste PMI em
futuro processo licitatório referente ao objeto identificado neste Instrumento.
2.20 Os custos de qualquer natureza serão de responsabilidade dos participantes deste PMI e não
serão objeto de qualquer espécie de remuneração, ressarcimento ou indenização por parte do
Distrito Federal.
3. Dos Requerimentos Indeferidos
3.1 As empresas listadas abaixo foram consideradas inaptas para a apresentação de estudos, com
fundamento no item 5.9 do Edital nº 02/2021 - SEPE:
I - Consórcio composto pelas empresas Infraway Engenharia LTDA., Toledo, Marchetti, Oliveira,
Vatari e Medina Sociedade de Advogados e Terrafirma Consultoria Empresarial e de Projetos
LTDA.;
II - Consórcio composto pelas empresas Bio Energy Bradi LTDA. e Garbage Gold Serviços de
Coleta de Resíduos Sólidos LTDA.;
III - EB Assessoria Técnica em Construção e Consultoria em Engenharia LTDA.;
IV - Modus Engenharia e Serviços LTDA.;
V - Green Sinergy Serviços e Negócios em Geral LTDA.;
VI - Weber Consultoria e Engenharia Ambiental LTDA.;
VII - Consórcio composto pelas empresas Vallya Advisors Assessoria Financeira LTDA. (líder do
Consórcio), Infravia Estudos de Viabilidade LTDA. e HIDROBR Consultoria LTDA.; e
VIII - MB Energy Brasil Coleta de contaminantes e Não Contaminantes LTDA.
3.2 A SEPE disponibilizará no site www.sepe.df.gov.br, a partir da divulgação deste Termo de
Autorização no DODF, a nota técnica elaborada por esta Secretaria, contendo o resultado da
análise dos requerimentos apresentados no âmbito do presente PMI 02/2021 - SEPE, bem como o
Termo de Referência para a elaboração de estudos e todos os demais documentos técnicos
pertinentes.

ROBERTO VANDERLEI DE ANDRADE
Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

 
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ARP DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/2021

A Diretoria de Licitações, da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal -
SETRAB/DF, tendo em vista a homologação do Pregão Eletrônico n.º 01/2021, que trata do
Registro de Preços para aquisição de kit de lavagem biolavagem (agente flotador, desengraxante,
cera, pulverizador, escova, pano e saco) e kit de acessórios (mochila e colete), CONVOCA as
empresas classificadas em primeiro lugar: SATELITE COMERCIO E REPRESENTACOES
EIRELI - CNPJ: 37.920.249/0001-25 e BLEND BR COMERCIO DE ARTIGOS
PROMOCIONAIS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI - CNPJ: 10.414.625/0001-53, a
assinarem eletronicamente as Atas de Registro de Preços, até o dia 21 de maio de 2021, por meio
do Sistema Eletrônico de Informações – SEI/DF. Para tanto, será necessário que o signatário se
cadastre previamente no SEI/DF por meio do endereço eletrônico:
https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?%20acao=usuario_externo_logar&id_orgao_
acesso_externo=9 e envie cópias autenticadas dos seguintes documentos à Diretoria de Licitações
- DILIC/SUAG/GAB/SETRAB: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Documento de
idenficação (carteira de idendade ou habilitação com foto) e Declaração de Concordância e
Veracidade. Demais informações pelo e-mail dilic@setrab.df.gov.br.

Brasília/DF, 12 de maio de 2021
HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA

Diretor

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021
A SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL torna público a
abertura do Edital de Chamamento Público para selecionar ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE
CIVIL - OSC, sem fins lucrativos e com experiência em execução de Projetos Sociais e de
Qualificação Social e Profissional, com o objetivo de elaborar proposta pedagógica e metodológica
para a execução de instrutoria dos alunos participantes do Programa Fábrica Social da SETRAB,
assim como desenvolver conteúdo programático, acompanhamento pedagógico, e serviços de
instrutoria e/ou monitoria conforme especificidades de cada curso ofertado no Programa, pelo
período de 12 (doze) meses, podendo ser renovado de acordo com a legislação vigente. Os
interessados poderão entregar sua(s) proposta(s), conforme condições estabelecidas no Edital e seus
anexos, de forma eletrônica, por meio do e-mail: comissaodeselecao@setrab.df.gov.br, considerado a
hora limite às 23h59, do dia 14 de junho de 2021, ou protocolar em envelope fechado e lacrado,
contendo as seguintes inscrições: “Proposta para o Edital de Chamamento nº 01/2021 – SETRAB da

Organização da Sociedade Civil [nome da entidade]”, no Núcleo de Protocolo e Gestão
Documental da SETRAB, de 02 a 14 de junho de 2021, das 9h às 17h, situado no endereço
SEPN Quadra 511, Bloco “A”, Térreo – Asa Norte – Brasília – DF. Data de abertura das
propostas: 15 de junho de 2021. Mais informações pelo telefone: 3773-9354. O Edital de
Chamamento Público nº 01/2021 - SETRAB na íntegra e seus anexos encontram-se
disponíveis no sítio eletrônico da SETRAB: www.trabalho.df.gov.br.

THALES MENDES FERREIRA

CONTROLADORIA GERAL

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
RATIFICO, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de licitação em favor
da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Correios, referente a prestação dos serviços
postais e telemáticos convencionais no âmbito nacional, no valor total de R$10.055,29 (dez mi,
cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos), reconhecida pelo Subcontrolador de Gestão
Interna - Substituto desta CGDF, com base no caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993,
conforme Despacho CGDF/SUBGI (61701642). PAULO WANDERSON MOREIRA
MARTINS, Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal.

PROCURADORIA-GERAL

SECRETARIA GERAL
 

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 07/2017

Processo: 00020-00029347/2017-16. PARTES: PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO
FEDERAL E ITSCON TECNOLOGIA LTDA-EPP. (CNPJ nº 11.067.719/0001-66). OBJETO:
O presente Termo Aditivo tem por escopo a prorrogação do prazo de vigência do contrato original
por mais 12 (doze) meses, de 12/05/2021 a 11/05/2022, em conformidade com as justificativas de
ID SEI nº 54913606 e 60042388, Nota Jurídica nº 54/2021 -PGDF/PGCONS, ID SEI nº 59947046,
art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com a Cláusula Oitava do
Contrato ora aditado ASSINATURA: 10/05/2021. VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra
em vigência em 12/05/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: HELDER DE
ARAÚJO BARROS, Secretário Geral da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Pela
CONTRATANTE: ADRIANO COSTA E ROSA, Sócio.

TRIBUNAL DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

 
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO Nº 02/2021

O Secretário de Controle Externo, da Secretaria de Contas do Tribunal de Contas do Distrito
Federal, na forma da lei, depois de esgotados, sem sucesso, os meios previstos no art. 23, I e II, da
Lei Complementar do DF no 1, de 09 de maio de 1994, FAZ SABER a todos quantos este Edital
virem ou dele tiverem conhecimento, que tramitam neste Tribunal os autos de no 7584/2015,
tratando de tomada de contas especial, tendo o egrégio Plenário, na Sessão Ordinária no 5250, de 14
de abril de 2021, autorizado a cientificação por edital da empresa Tozzete Construtora e
Incorporadora Ltda, inscrita no CNPJ sob o no 10.968.833/0001-02, na pessoa de seu representante
legal, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, o qual deverá, no prazo de 30 (trinta)
dias, a contar da primeira publicação deste Edital, recolher o débito de R$ 73.801,25 (valor em
29.06.2017), que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos da ER n o
13/03, conforme estabelecido na Decisão no 1672/2020. Registre-se que as decisões proferidas nos
autos se encontram disponíveis no endereço eletrônico deste Tribunal de Contas
(www.tc.df.gov.br), podendo o interessado cadastrar-se no "TCDF push" de forma a receber por e-
mail informações sobre o andamento do processo de seu interesse.
Para as consultas que se fizerem necessárias, o processo acima referido encontra-se a disposição, de
2 a a 6 a feira, das 13:00 às 17:00 horas, na Sala de Atendimento ao Público, localizada no Tribunal
de Contas do Distrito Federal — Edifício Anexo, Praça do Buriti. Informações adicionais podem
ser obtidas pelo telefone (61) 3314-2189, no mesmo horário.

Brasília/DF, 10 de maio de 2021
ORIVAM IBIAPINA DA SILVA

INEDITORIAL

KAERU COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME
 

AVISO DE MUDANÇA NO QUADRO SOCIETÁRIO E ADEQUAÇÃO À
PANDEMIA DE COVID-19

A empresa em epígrafe, NIRE: 53201022781, CNPJ: 03.766.316/0001-87, com sede à
Passagem Subterrânea de Pedestres (PSP) entre o SCS e o SBS, loja 22, Galeria dos
Estados, Asa Sul, Brasília-DF, CEP: 70310-500, torna pública a alteração de seu quadro
societário, mantidas, entretanto as mesmas atividades econômicas constantes do Termo de
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