
44.90.52; IV – Fonte de Recursos: 100; V – A Nota de Empenho nº 2022NE00605, emitida

em 04 de maio de 2022, sob o evento nº 400091, na modalidade Ordinário. VIGÊNCIA: O

contrato terá vigência desde a sua assinatura até 120 (cento e vinte) dias. DATA DE

ASSINATURA: 10 de maio de 2022. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL:

JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário de Estado de Justiça e

Cidadania do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: VALBER DA SILVA DE

CARVALHO, na qualidade de Proprietário.

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2014 - SECRIA -

SIGGO Nº 30146

Processo: 0417-001137/2013. PARTES: O Distrito Federal, por meio da Secretaria de

Estado de Justiça e Cidadania X IRMÃOS RODOPOULOS LTDA. OBJETO: Prorrogar o

Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no art. 62, § 3º e art. 57, e 58 da Lei nº 8.666,

de 1993; arts. 51 a 57 da Lei nº 8.245, de 1991; Decisão TCU nº 828/2000 - Plenário; e

Orientação Normativa nº 06, de 1º de abril de 2009; Reajustar o valor mensal da locação no

percentual de 10,54% (dez vírgula cinquenta e quatro por cento), aplicando-se o valor

acumulado entre 03/2021 a 02/2022 do índice do IPCA - IBGE, passando este de R$

13.866,87 (treze mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos) mensais,

para R$ 15.328,95 (quinze mil trezentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos)

mensais; Reajustar o valor da taxa condominial, que passará do valor mensal estimado em

R$ 1.803,73 (hum mil oitocentos e três reais e setenta e três centavos), para o valor de R$

1.944,33 (um mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos) mensais;

Suplementar o valor praticado no 7º Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2014-SECRIA, no

montante de R$ 9.650,00 (nove mil seiscentos e cinquenta reais), passando este de R$

188.047,20 (cento e oitenta e oito mil quarenta e sete reais e vinte centavos) para o valor de

R$ 197.697,20 (cento e noventa e sete mil seiscentos e noventa e sete reais e vinte

centavos). VALOR: O valor mensal da locação é de R$ 15.328,95 (quinze mil trezentos e

vinte e oito reais e noventa e cinco centavos), o valor mensal do condomínio é de R$

1.944,33 (um mil novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos), resultando

no valor mensal da despesa de R$ 17.273,28 (dezessete mil duzentos e setenta e três reais e

vinte e oito centavos), perfazendo o valor anual de R$ 207.279,36 (duzentos e sete mil

duzentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos), procedentes do Orçamento do

Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária

Anual. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação

Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 44101; II – Programa de Trabalho:

14.243.6211.2579.0020; III – Natureza da Despesa: 33.90.36; IV – Fonte de Recursos: 100;

V – A Nota de Empenho nº 2022NE00029, emitida em 18/01/2022, sob o evento nº

400091, na modalidade Estimativo, reforçada conforme Nota de Empenho nº

2022NE00632, emitida em 09/05/2022, sob o evento nº 400092, na modalidade Estimativo.

VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência de 12 (doze) meses, compreendendo o

período de 14 de maio de 2022 a 14 de maio de 2023. RATIFICAÇÃO: Permanecem

inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

DATA DE ASSINATURA: 16/05/2022. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL:

JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário de Estado de Justiça e

Cidadania do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: JORGE RODOPOULOS, na

qualidade de Sócio Administrador.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2020 - SIGGO Nº 40850

Processo: 00400-00008361/2019-37. PARTES: O Distrito Federal, por meio da Secretaria

de Estado de Justiça e Cidadania X ESPÓLIO DE ARNALDO SONDA. OBJETO: A

prorrogação do Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no art. 62, § 3º e art. 57 da

Lei nº 8.666, de 1993; arts. 51 a 57 da Lei nº 8.245, de 1991; Reajustar o valor do

contrato no percentual de 11,30% (onze vírgula trinta por cento), aplicando-se o valor

acumulado entre 04/2021 a 03/2022 do índice do IPCA - IBGE, passando este de R$

8.487,96 (oito mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos) mensais,

para R$ 9.447,05 (nove mil quatrocentos e quarenta e sete reais e cinco centavos)

mensais. VALOR: O valor mensal do aluguel será de R$ 9.447,05 (nove mil quatrocentos

e quarenta e sete reais e cinco centavos), perfazendo o valor total anual de R$ 113.364,60

(cento e treze mil trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), procedentes do

Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente lei

orçamentária anual. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da

seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 44101; II - Programa de

Trabalho: 14.243.6211.2579.0020; III - Natureza da Despesa: 33.90.36; IV - Fonte de

Recursos: 100; V - A Nota de Empenho nº 2022NE00040, emitida em 19/01/2022, sob o

evento nº 400091, na modalidade Estimativo, reforçada pela Nota de Empenho nº

2022NE00535, emitida em 19/04/2022, sob o evento nº 400092, na modalidade

Estimativo. VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência de 12 (doze) meses,

compreendendo o período de 21 de maio de 2022 a 21 de maio de 2023. RATIFICAÇÃO:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo

Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 11/05/2022. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO

FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário de Estado de

Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: LAURA SONDA

GREGOL, na qualidade de Inventariante.

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
DIRETORIA EXECUTIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 01/2022 - UASG 926354

Processo: 00056.0000.2130/2021-74. Objeto: Pregão Eletrônico - contratação de
empresa especializada na prestação de serviço de Telefonia Fixa Ilimitada Nacional
(Fixo e móvel), PABX virtual (em Nuvem) com DDR para 30 ramais, com 30
aparelhos IP em comodato, por um período de 12 meses, podendo ser prorrogado até o
limite estabelecido no inciso II do art. 57, da Lei nº 8.666/93. A FUNAP-DF, com
fulcro no artigo 45 do Decreto nº 10.024/2018, informa a ADJUDICAÇÃO do item 01
à empresa CONNEC – TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA EPP,
CNPJ nº 11.745.682/0001-88, no valor total de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), bem
como, a HOMOLOGAÇÃO do certame.

ANTONIO VIANA DE SOUZA
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 0110-00003532/2019-33. Com fulcro no Artigo 86, do Decreto nº 32.598 de
15/12/2010, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e
Contabilidade do Distrito Federal, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 39.014, de
26 de abril de 2018, e ainda, consoante às justificativas apresentadas nos autos do processo
em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 70.611,53 (setenta mil, seiscentos
e onze reais e cinquenta e três centavos), em favor da empresa SOLTEC ENGENHARIA
LTDA , CNPJ nº 00.629.584/0001-69,referente ao Ressarcimento, por Reconhecimento de
Dívida, de serviços realizados no âmbito do Contrato nº 001/2017, cujo objetoé o
Alargamento Viaduto na interseção da EPTG/DF (085) com a EPCT (DF-001). A despesa
correrá à conta do Programa de Trabalho: 15.782.6216.3119.0004 - (*) IMPLANTAÇÃO
DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE) -
REGIÃO OESTE, na Fonte de Recursos 100 - Ordinário Não Vinculado, no ID Uso 0
(zero), na Natureza da Despesa 44.90.92 - Exercícios Anteriores, Nota de Lançamento
2022NL00777, conforme Portaria nº 163, de 17/05/2022, publicada no DODF nº 92,
consignada nos autos. HILDEVAN AGUIAR CAVALCANTE, Subsecretário de
Administração Geral/SODF.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022 - UASG 929053

Processo 00110-00001749/2020-42 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação
torna público o resultado de habilitação da Concorrência acima citada, que tem por objeto a
seleção da proposta mais vantajosa para a execução das obras de infraestrutura urbana, para
a restauração do pavimento da Avenida W3 Sul, Asa Sul, Brasília-DF, incluindo
reconstrução da estrutura em pavimento rígido, na faixa da direita; reconstrução em
pavimento flexível em trechos da faixa central; restauração do revestimento asfáltico nos
demais trechos e faixas daquela Avenida; as readequações do sistema de drenagem em
decorrência da necessidade de realocação de bocas-de-lobo e/ou condição estrutural do
sistema; conforme normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, DNIT, NOVACAP, Manuais Técnicos da ABCP e ainda as exigências e demais
condições e especificações, memorial descritivo, quantitativos expressos no projeto e
informações constantes do Projeto Básico/Termo de Referência, Anexo I do presente edital,
declarando HABILITADAS todas as empresas/consórcio participantes. A partir da
publicação deste, fica aberto o prazo recursal conforme definido no subitem 13.1 do edital
do certame. A documentação apresentada encontra-se com vista franqueada aos
interessados na Sala CPLIC/SODF, no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Bloco “A15”, em
Brasília – DF, complexo da Novacap. Após o decurso do prazo recursal, em não havendo a
interposição de recursos contra os atos da Comissão, a sessão pública para abertura dos
envelopes de nº 02 – Proposta Preço, fica marcada para as 9h00 do dia 30 de maio de 2022
no Auditório da SODF. Demais informações no site www.so.df.gov.br, telefone (061)
3306-5038 e/ou e-mail cplic@so.df.gov.br.

Brasília/DF, 19 de maio de 2022
ADRILES MARQUES DA FONSECA

Presidente da Comissão

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
 

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 9472. Assinatura: 19/05/2022. Processo 0009200010775202249. PE nº 67/2022
- CAESB. OBJETO: Prestação de serviços de conexões dedicadas de acesso à Internet, por
meio de fibra óptica, velocidade 01 Gbps, máscara 255.255.255.192, com
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