
SEÇÃO III

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
O Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, no uso de suas atribuições
regimentais e legais, tendo em vista o que dispõe o artigo 5º da Lei no 4.052, de 10 de
dezembro de 2007, e o Requerimento nº 3498/2022, de autoria do Deputado Distrital João
Cardoso, aprovado em 30 de agosto 2022, comunica a todos os interessados que será
realizada Audiência Pública para debater o PL 759 de 2019, que versa sobre a mudança de
nomenclatura do Viaduto Camargo Corrêa, situado na Região Administrativa do Plano
Piloto – RA I, para Viaduto Irmã Dulce dos Pobres.
Informa, ainda, que a proposta e justificativa de alteração do nome do logradouro público
consta no Projeto de Lei no 759/2019, disponível no site da CLDF.
Data: 24 de outubro de 2022.
Horário: 19 horas. Local: Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal.
A transmissão será realizada pela TV Câmara Distrital, no YouTube e pelo portal e
Democracia.

DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE
Presidente

AVISO DE CONVOCAÇÃO - SEGUNDA SESSÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

Processo nº 00001-00013567/2021-51. A Câmara Legislativa do Distrito Federal-CLDF,
por intermédio da Comissão Especial de Licitação-CEL designada pela Portaria nº 39, do
Secretário-Geral, de 25 de abril de 2022, para processar a Concorrência em epígrafe, cujo
objeto é a contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por 03 (três) agências
de propaganda, com o objetivo de atender à CLDF, torna público que realizará no dia 11 de
outubro de 2022, às 09:00h, no Auditório “Lindberg Aziz Cury” da CLDF, situado no Eixo
Monumental, Praça Municipal, Quadra 02, Lote 05, Térreo Inferior, Edifício Sede da
CLDF, CEP: 70.094-902, Brasília/DF, a segunda sessão pública com o objetivo de cumprir
a pauta estabelecida no subitem 19.3 do Edital. Maiores informações pelo telefone (61)
3348-8650 ou pelo e-mail: celpublicidade@cl.df.gov.br.

DIRCEU FALCÃO DA MOTA NETO
Presidente da Comissão

MESA DIRETORA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
AVISO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022
Processo nº 00001-00004182/2021-01. Objeto: Registro de Preços para eventual
contratação de empresa especializada, por meio de registro de preços, para fornecimento e
instalação, sob demanda, de divisórias de painéis cegos em MDP (Medium Density
Particleboard) e/ou vidro com todos os complementos necessários (portas, fechaduras,
maçanetas, etc.) e de drywall com os seus respectivos complementos, para atender à
Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vencedor: MULTIPLENA COMERCIO E
SERVICOS LTDA, CNPJ: 04.936.559/0001-89. Valor total: R$ 797.920,00. A ata da
sessão encontra-se afixada no quadro de avisos da CPL/CLDF e disponibilizada nos
endereços eletrônicos www.cl.df.gov.br/pregoes e www.gov.br/compras - UASG: 974004.
Mais informações: (61) 3348-8650 ou cpl@cl.df.gov.br.

DANIEL LUCHINE ISHIHARA
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Considerando as informações e justificativas constantes no Processo nº 00040-
00029571/2022-09, apresentadas pela Subsecretaria de Compras Governamentais, em
especial o derradeiro Projeto Básico (95542233); o opinativo jurídico exarado na Nota
Jurídica nº 355/2022 - SEEC/GAB/AJL/ULIC (94185061); a análise constante da Nota
Técnica nº 19/2022 - SEEC/SEGEA/SUAG/CODIR/DCOD/GCODI (95140588); a
Declaração de Orçamento (95095475); o Ato Autorizativo de Inexigibilidade de Licitação
(96691482), subscrito pela Gestora Administrativa da Secretaria do Fundo Pró-Gestão, e
em observância ao disciplinado no art. 26 da Lei nº 8.666/93, decido: RATIFICAR a
inexigibilidade de licitação para a contratação, nos termos do inciso II, art. 25, c/c inciso
VI, art. 13 da Lei nº 8.666/1993, em favor da empresa Professora Antonieta Cursos e
Capacitação Profissional LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.375.180/0001-60, que tem por
objeto a contratação de vagas para participação no “Curso de Formação, Capacitação e
Atualização de Pregoeiro (Teoria e Prática) com abordagem em todos os normativos
relativos ao assunto, incluindo as inovações da nova lei de licitações e contratos
administrativos nº 14.133/2021", com carga horária de 21 horas, no período de 24/10/2022
a 26/10/2022, no valor total de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos

reais), procedentes do Fundo de Melhoria de Gestão Pública - PRÓ-GESTÃO. Havendo
irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à
Corrupção, no telefone 0800-6449060. JOSÉ ITAMAR FEITOSA, Secretário de Estado de
Economia do Distrito Federal.

SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
SUBSECRETARIA DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 92/2022 - UASG 974002

A Pregoeira comunica a nova data para a abertura do Pregão acima citado, o qual
encontrava-se adiado “Sine die”, Registro de Preços para eventual aquisição de gás
engarrafado - GLP, a fim de atender às demandas dos Órgãos que compõem a estrutura
administrativa do Distrito Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no
termo de referência constante do Anexo I do Edital. Valor total estimado R$ 563.347,13.
Tipo de Licitação: Menor Preço. Elemento de Despesa: 33.90.30. Abertura das propostas
dia 20/10/2022, às 9h30. Processo nº 00040-00015860/2022-12. O edital poderá ser retirado
no endereço eletrônico: www.gov.br/compras. Informações pelo e-mail:
pregoeirosulog03@economia.df.gov.br.

Brasília/DF, 06 de outubro de 2022
CLAUDETE PEREIRA LIMA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2022 - UASG 974002

A Pregoeira comunica aos interessados que a fim de atender a demanda dos diversos órgãos
integrantes da centralização de compras do Distrito Federal, a Subsecretaria de Compras
Governamentais – SEEC/SPLAN/SCG, operacionalizará licitação do PE 143/2022 no
sistema Comprasnet, mediante o Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de
material elétrico e eletrônico (Soquete, canaleta, pilha e outros), conforme especificações e
condições estabelecidas no termo de referência constante no Edital e seus anexos. Valor
estimado: R$ 1.681.861,85. Tipo de Licitação: menor preço. Natureza da Despesa:
33.90.30. Abertura das propostas dia 20/10/2022, às 9h30. Processo nº 00040-
00026642/2022-11. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico:
www.gov.br/compras. Informações pelo e-mail: pregoeirosulog11@economia.df.gov.br.

Brasília/DF, 06 de outubro de 2022
RITA LUIZA DE AQUINO DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO
DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS – MEI

EDITAL Nº 01/2022 - SCG/COLIC
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados, que
realizará a reabertura, para a Secretária de Estado de Educação, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação do Credenciamento de Microempreendedores Individuais – MEI,
que encontrava-se suspenso conforme DODF nº 123, de 04/07/2022, p. 46, para
contratações a serem realizadas por Agentes Executores do PDAF, tendo por objeto prestar
serviços de pequeno valor, conforme demanda e em regime de não excludência, processo nº
00080-00061208/2022-21. O Microempreendedor Individual que desejar participar do
Credenciamento deverá efetuar sua inscrição a partir do dia 08/11/2022, no Portal
https://www.educacao.df.gov.br/pdaf/, preenchendo os seus dados de habilitação e
qualificação e indicando as especialidades em que desejam se credenciar, além de inserir
toda a documentação exigida para habilitação e qualificação, observando os requisitos e
atividades exigidos para cada especialidade de serviço a ser prestado constante do Edital
acima citado. O respectivo edital poderá ser retirado a partir do dia 07/10/2022, no endereço
eletrônico www.economia.df.gov.br e/ou https://www.educacao.df.gov.br/pdaf/. Quaisquer
alterações no instrumento convocatório deverão ser acompanhadas através do Diário Oficial
do Distrito Federal. Informações pelo e-mail: colic.scg@economia.df.gov.br e/ou telefone:
(61) 3313.8494.

Brasília/DF, 06 de outubro de 2022
EDSON DE SOUZA

SECRETARIA EXECUTIVA
DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

 
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

Considerando as informações constantes no Processo nº 00040-00007578/2022-61,
apresentadas pelo Grupo de Trabalho Seleção ATUB, em especial o Projeto Básico
(83466398); a Proposta Técnica (90262468); nº 306/2022 - SEEC/GAB/AJL/ULIC
(91785179); o Parecer Jurídico nº 522/2022 - PGDF/PGCONS (95712814); a análise
constante da Nota Técnica nº 21/2022 - SEEC/SEGEA/SUAG/CODIR/DCOD/GCODI
(96469199); o Ato Autorizativo de Dispensa de Licitação (96465875), subscrito pelo(a)
Ordenador(a) de Despesas, e em observância ao disciplinado no art. 26 da Lei nº 8.666/93,
DECIDO: RATIFICAR a dispensa de licitação para a contratação, nos termos do inciso
XIII, art. 24, da Lei nº 8.666/1993, a ser firmado com o Instituto Americano de
Desenvolvimento - IADES, inscrito no CNPJ nº 11.432.298/0001-25, que tem por objeto a
execução de serviços técnicos especializados destinados à realização do Concurso Público
para o provimento de 74 (setenta e quatro) vagas imediatas e formação de
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