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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE
O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as
competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e
demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente as
Resoluções 299/2008 e 619/2016, tendo em vista que os autos de infração foram
considerados regulares e consistentes, considerando que não foi interposta defesa da
autuação ou pedido de advertência por escrito dentro do prazo legal ou que estes foram
indeferidos ou não conhecidos, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, parágrafo
único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA PENALIDADE de Multa referente à infração de
trânsito os proprietários dos veículos ou infratores constantes no edital de publicação nº
35/2022. O pagamento da multa poderá ser efetuado com desconto até o vencimento da
notificação prevista no edital, por oitenta por cento de seu valor. Poderá ser interposto
RECURSO perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, até a data limite
prevista neste edital, devendo, para tanto, apresentar requerimento devidamente preenchido
de forma legível e assinado, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia
do auto de infração, ou desta notificação, ou de documento que conste a placa do veículo e
o número do auto de infração; b) cópia da CNH ou outro documento de identificação oficial
que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica, documento que
comprove a representação; c) procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV. O recurso
deverá ter somente um auto de infração como objeto. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS:
Os formulários poderão ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e
poderão ser entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da
Sede do DER/DF (endereços e telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df.gov.br).
INFRAÇÕES: A lista de autos de infração está disponível em www.der.df.gov.br. O padrão
de sequência de identificação dos dados das infrações encontrados no sítio da DER/DF é:
placa, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento,
valor da infração e data de vencimento da notificação (data limite).
ELCY OZÓRIO DOS SANTOS

SOCIEDADE DE TRANSPORTES
COLETIVOS DE BRASÍLIA
DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL - II TRIMESTRE/2022
Demonstrativo Trimestral - II Trimestre/2022, dos gastos com publicações de matérias de
interesse da TCB no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, em favor do Governo do
Distrito Federal, conforme previsto no art. 22 § 2º, da LODF, c/c os artigos 1º e 4º da Lei nº
3.184/2003, a saber: ABRIL - R$ 3.431,36, MAIO - R$ 3.221,76 e JUNHO - R$ 0,00, no
valor total de R$ 6.653,12 (Seis mil e seiscentos e cinquenta e três reais e doze centavos),
Programa de Trabalho 26.131.8216.8505.0027 - Publicidade e Propaganda - Institucional TCB - Distrito Federal, Natureza de Despesa 33.91.39.88 - Serviços de Publicidade e
Propaganda Institucional, Fonte 220 - Diretamente arrecadados, pagos ao Governo do Distrito
Federal, conforme Contrato nº 04/2022 - Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda.
- TCB/Casa Civil do Distrito Federal. Informamos que do total empenhado referente a
2022NE00262, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), foi pago o valor de R$
6.774,28 (seis mil e setecentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos), restando um
saldo de R$ 43.225,72 (quarenta e três mil e duzentos e vinte e cinco reais e setenta e dois
centavos). JOÃO RAIMUNDO DE OLIVEIRA, Diretor-Presidente.

COMPANHIA DO METROPOLITANO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 09/2022
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA PARA O METRÔ-DF
O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO
DISTRITO FEDERAL – METRÔ-DF, no uso de suas atribuições e nos termos do
Edital nº 01/2013, publicado em 12/12/2013, no Diário Oficial do Distrito Federal –
DODF e com base no Processo nº 0001282-41.2015.5.10.0003, que tramitou na 3ª
VARA DO TRABALHO DE BRASÍLIA - DF, convoca VALDENIS FERNANDES
DOS SANTOS LIMA, a comparecer à sede do METRÔ-DF, na Avenida Jequitibá, lote
155, Águas Claras – DF, no dia 05/07/2022, de 8h30 às 11h30 ou de 14h00 às 16h30,
para tratar de sua admissão, no emprego de PROFISSIONAL DE SEGURANÇA
METROFERROVIÁRIO - PSO.
HANDERSON CABRAL RIBEIRO
Diretor-Presidente

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 09/2022 (UASG: 927507)
Processo: 00400-00024984/2021-71. Objeto: Eventual contratação de empresa para
prestação de serviço continuado de Lavanderia Doméstica: COLETAR, EMBALAR,
PESAR,
LAVAR,
REMOVER
MANCHAS,
SECAR,
PASSAR
E

Nº 124, TERÇA-FEIRA, 05 DE JULHO DE 2022

DISTRIBUIR/ENTREGAR ROUPAS, a fim de atender a Subsecretaria do Sistema
Socioeducativo - SUBSIS, conforme especificações e condições estabelecidas no termo
de referência constante do Anexo I do Edital. A despesa com a execução do objeto
desta licitação é estimada em R$ 195.499,20 (cento e noventa e cinco mil quatrocentos
e noventa e nove reais e vinte centavos). Tipo de Licitação: Menor preço por item.
Data e horário de abertura do certame: 18 de julho de 2022 às 14:00 horas. O Edital
poderá ser retirado nos endereços eletrônicos www.gov.br/compras e
www.sejus.df.gov.br a partir de 05/07/2022.
PERCIVAL BISPO BIZERRA
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE
OBRAS E INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 02/2022 - UASG 929053
Processo: 00110-00003192/2021-65 - A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria
de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF torna público o resultado de
julgamento da Concorrência nº 02/2022, que tem por objeto a seleção e contratação de
empresa especializada para execução dos serviços de Requalificação Urbana do Setor
Comercial Sul, Quadra 05, Asa Sul, Brasília-DF, Região Administrativa do Plano Piloto RA-PP, compreendendo a recuperação do pavimento existente, sinalização viária,
paisagismo, execução de calçadas, escadas e rampas, recuperação estrutural de passarela
(viaduto) e implantação de mobiliário urbano, conforme SIV 096/2017, e demais condições,
especificações e informações constantes do Projeto Básico/Termo de Referência, Anexo I
ao presente edital, onde sagrou vencedora a empresa URBANA AMBIENTAL
CONSTRUÇÃO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.125.585/0001-15, para o item
nº 01, por ter apresentado o menor valor total de R$ 6.169.019,06 (seis milhões, cento e
sessenta e nove mil, dezenove reais e seis centavos). A proposta preço apresentada
encontra-se com vista franqueada aos interessados na Sala da CPLIC/SODF, no Setor de
Áreas Públicas, Lote "B", Bloco "A15", em Brasília - DF, complexo da Novacap. Fica
aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a
publicação deste. Demais informações no site www.so.df.gov.br, telefone (061) 3306-5038
e/ou e-mail: cplic@so.df.gov.br.
Brasília/DF, 1º de julho de 2022
ADRILES MARQUES DA FONSECA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
ASSESSORIA DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 137/2022-CAESB
PROCESSO Nº 092-00030969/2022-56. OBJETO: Aquisição de artigos para laboratório
(balde, bandeja, barra magnética, béquer e outros). CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor
Preço; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO:
17.122.8209.8517/6977; NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30; Código de Aplicação:
12.403.402.200-0. FONTE DE RECURSO: Recursos próprios da Caesb, código:
11.101.000.000-3. ENTREGA: 60 dias. ABERTURA: 18/07/2022, às 09 horas no site
https://www.gov.br/compras/pt-br (UASG: 974200). INFORMAÇÕES: O edital e seus
anexos encontram-se disponíveis nos sites: www.caesb.df.gov.br – menu Licitações e
https://www.gov.br/compras/pt-br, a partir do dia 05/07/2022. Fone: (61) 3213-7340, Email: licitacao@caesb.df.gov.br.
Pregoeira Caesb: ELISA TEREZINHA HAMMES
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 138/2022-CAESB
PROCESSO Nº 00092-00031694/2022-20. OBJETO: Aquisição de reagentes para
laboratório (acetato, acetona, ácido oxálico, cal e outros). CRITÉRIO DE
JULGAMENTO: Menor Preço; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO 22.202;
PROGRAMA DE TRABALHO: 17.122.8209.8517/6977; NATUREZA DE DESPESA:
33.90.30; Código de Aplicação: 12.403.402.200-0. FONTE DE RECURSO: Recursos
próprios da Caesb, código: 11.101.000.000-3. ENTREGA: 60 dias. ABERTURA:
18/07/2022, às 09 horas no site https://www.gov.br/compras/pt-br (UASG: 974200).
INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites:
www.caesb.df.gov.br – menu Licitações e https://www.gov.br/compras/pt-br, a partir
do dia 05/07/2022. Fone: (61) 3213-7479, E-mail: licitacao@caesb.df.gov.br.
Pregoeiro Caesb: DIEGO PIRINEUS PATTI
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 139/2022-CAESB
PROCESSO Nº 092-00030079/2022-44. OBJETO: Aquisição de materiais em ferro
fundido para redes e adutoras de água (adaptador, colar, curva, extremidade, flange,
hidrante, luva, toco, tubo e outros), na forma do Sistema de Registro de preços - SRP.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br

Seção 3

ISSN 1677-7069

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E
DESENVOLVIMENTO RURAL

Nº 125, terça-feira, 5 de julho de 2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 247/2022 - SEE
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
roçagem, capina, rastelamento e limpeza com roçadeira costal nos terrenos das escolas,
prédios e anexos, para atender à Secretaria de Estado, Cultura e Esportes - SEE, visando
atender às necessidades das unidades escolares urbanas, do campo, indígenas e prédios
Administrativos desta Secretaria de Estado, Cultura e Esportes - SEE. Fonte de Recurso: 100
(Recurso próprio). Edital e Informações O edital está à disposição nos sites www.ac.gov.br,
www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br. Propostas: Serão recebidas até às
09h15 (horário de Brasília) do dia 15/07/2022, quando terá início a disputa de preços no
sistema eletrônico: www.comprasnet.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2022 - (UASG) 926523
O Governo do Distrito Federal por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA
AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL SEAGRI/DF, torna público a REABERTURA da licitação do tipo (SRP), Menor Preço Unitário
por item, na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA, com previsão de reabertura
do certame para 19/07/2022, 09h30min, horário de Brasília, PROCESSO SEI-GDF nº 0007000003824/2021-13, que será realizado de acordo com a a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e, subsidiariamente, com Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, não sendo aplicável
a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, observado o art. 191 desta Norma. OBJETO:
Equipamentos de informática, conforme condições, quantidades, exigências e o
detalhamento descrito no item 3 do Termo de Referência, Anexo I do Edital com valor
Total estimado de 3.397.514,28 (três milhões, trezentos e noventa e sete mil quinhentos e
quatorze reais e vinte e oito centavos). Após a conclusão das análises dos pedidos de
esclarecimentos o pregão está sendo reaberto com prazo não inferior a 08 (oito) dias úteis
para apresentação de novas propostas, tendo sido alterado o prazo de entrega para 90
(noventa) dias. O aviso de REABERTURA e o novo Edital poderá ser retirado a partir da sua
publicação no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br. e portal da SEAGRI/DF,
www.agricultura.df.gov.br, "Edital".

Rio Branco-AC, 4 de Julho de 2022.
BRUNA SOUZA ALMEIDA
Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 253/2022 - SEE
Objeto: Aquisição de lixeira seletiva com 04 (quatro) peças, para atender a
Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes e suas unidades escolares. Fonte de
Recursos: 100 (RP). Edital e Informações O edital estará à disposição a partir do dia
06/07/2022 nos sites www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br.
Propostas: Serão recebidas até às 09h15 (horário de Brasília) do dia 18/07/2022, quando
terá início a disputa de preços no sistema eletrônico: www.comprasnet.gov.br.

NATANAEL FÉLIX DOS SANTOS
Pregoeiro

Rio Branco-AC, 4 de Julho de 2022.
GARDENIO REXLSON MARTINS CLAUDIO
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 2/2022 - UASG 929053

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 254/2022 - SEE

Processo nº 00110-00003192/2021-65
A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Obras e
Infraestrutura do Distrito Federal - SODF torna público o resultado de julgamento da
Concorrência nº 02/2022, que tem por objeto a seleção e contratação de empresa
especializada para execução dos serviços de Requalificação Urbana do Setor Comercial Sul,
Quadra 05, Asa Sul, Brasília-DF, Região Administrativa do Plano Piloto - RA-PP,
compreendendo a recuperação do pavimento existente, sinalização viária, paisagismo,
execução de calçadas, escadas e rampas, recuperação estrutural de passarela (viaduto) e
implantação de mobiliário urbano, conforme SIV 096/2017, e demais condições,
especificações e informações constantes do Projeto Básico/Termo de Referência, Anexo I
ao presente edital, onde sagrou vencedora a empresa URBANA AMBIENTAL CONSTRUÇÃO
EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.125.585/0001-15, para o item nº 01, por ter
apresentado o menor valor total de R$ 6.169.019,06 (seis milhões, cento e sessenta e nove
mil, dezenove reais e seis centavos). A proposta preço apresentada encontra-se com vista
franqueada aos interessados na Sala da CPLIC/SODF, no Setor de Áreas Públicas, Lote "B",
Bloco "A15", em Brasília - DF, complexo da Novacap. Fica aberto o prazo recursal de 05
(cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a publicação deste. Demais
informações no site www.so.df.gov.br, telefone (061) 3306-5038 e/ou e-mail:
cplic@so.df.gov.br.

Objeto: Aquisição de equipamentos diversos (Fogão, Freezer, Bebedouro e
Geladeira) para atender a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes.Fonte de
Recursos: 100 (RP) E 300 (FUNDEB).Edital e Informações O edital estará à disposição a
partir do dia 06/07/2022 nos sites www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br e
www.comprasnet.gov.br.Propostas: Serão recebidas até às 09h15 (horário de Brasília) do
dia 18/07/2022, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico:
www.comprasnet.gov.br.
Rio Branco-AC, 4 de Julho de 2022.
FRANCISCO ALVES DE SOUZA NETO
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 239/2022 - SEASDHM
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço e fornecimento de
materiais gráficos e materiais de expediente, para atender as necessidades da Secretaria de
Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres.
A DIVISÃO DE PREGÃO comunica aos interessados que fica prorrogada, a data
de abertura do Processo Licitatório acima mencionado, para o dia 15/07/2022 às 09h15
(Horário de Brasília), publicado no Diário Oficial do Estado e no Diário Oficial da União
Seção 3 e nos sites: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br, em
função de retificação no termo de referência.

Brasília-DF, 1º de julho de 2022
ADRILES MARQUES DA FONSECA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Rio Branco-AC, 4 de Julho de 2022.
JOSE ALBERTO LIMA CASTRO
Pregoeiro

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 133/2022 - PMAC

PROCESSO Nº. 00052-00022878/2021-04. OBJETO: Contratação de empresa
especializada para fornecimento de serviço de links de comunicação de dados baseado em
circuito de fibra óptica dedicado para acesso à Internet com velocidade de 1Gbps, com no
mínimo 64 endereços de IPV4, incluindo serviços ANTI-DDOS, suporte técnico integral pelo
período de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado na forma da Lei, conforme
especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante dos Anexos
deste Edital, que a ele integram-se. TIPO: Menor Preço. A PREGOEIRA da Polícia Civil do
Distrito Federal comunica que no Pregão Eletrônico nº. 17/2022 sagrou-se vencedora do
item único a empresa CLICK NET BRASIL TELECOMUNICACAO LTDA, CNPJ n.º
11.325.221/0001-56, no valor total de R$ 66.600,00 (Sessenta e seis mil e seiscentos reais).
A ata do pregão e o Termo de Adjudicação podem ser visualizados no
www.gov.br/compras. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Objeto: Contratação de empresas para aquisição e serviços de materiais
gráficos tipo offset, impressão digital, comunicação visual e de identidade visual, cópias,
carimbos e cópias de chaves, visando atender as necessidades da Polícia Militar do Estado
do Acre.Fonte de Recursos: 100, 200 e 700. Edital e Informações: O edital estará à
disposição a partir do dia 06/07/2022 nos sites www.ac.gov.br e www.licitacao.ac.gov.br.
Data da Abertura: 18/07/2022 às 07h30, conforme preâmbulo no Edital.
Rio Branco-AC, 4 de Julho de 2022.
JOELSON QUEIROZ SOUZA AMORIM
Pregoeiro

Brasília, 1º de julho de 2022.
CRISTINA JANE LETIERI
Pregoeira/PCDF

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 252/2022 - SANEACRE

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

Objeto: Aquisição de bombas dosadoras para poços e agitadores mecânicos,
destinados a atender as necessidades do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre SANEACRE. Fonte de Recursos: 100 (Recursos Próprios das Indiretas) e 700 - Recursos
Próprios (OGE). Edital e Informações O edital está à disposição nos sites www.ac.gov.br,
www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br. Propostas: Serão recebidas até às
09h15 (horário de Brasília) do dia 15/07/2022, quando terá início a disputa de preços no
sistema eletrônico: www.comprasnet.gov.br.

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 156/2022 - SEE
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação para atender às
necessidades dos alunos das Escolas da Rede Estadual de Ensino da Secretaria de Estado de
Educação, Cultura e Esportes do Estado do Acre.
A DIVISÃO DE PREGÃO comunica aos interessados que fica prorrogada, a data
de abertura do Processo Licitatório acima mencionado, para o dia 08/07/2022 às 09h30
(Horário de Brasília), publicado no Diário Oficial do Estado, no Diário Oficial da União Seção
3 e nos sites: www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br, após a
resposta ao pedido de impugnações, não altera à formulação da proposta.

Rio Branco-AC, 4 de Julho de 2022.
VALDEMIR JANUÁRIO DE ALMEIDA
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 250/2022 - SEPA
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material permanente
(CAMINHÃO 3/4, potência mínima de 150HP e Gerador de gelo tipo escama, capacidade
mínima 10 T), visando atender a Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio - SEPA.
Fonte de Recursos: 100 (RP) e 200 (Contrato de Repasse). Edital e Informações O edital
está
à
disposição
nos
sites
www.ac.gov.br,
www.licitacao.ac.gov.br
e
www.comprasnet.gov.br. Propostas: Serão recebidas até às 09h15 (horário de Brasília) do
dia 15/07/2022, quando terá início a disputa de preços no sistema eletrônico:
www.comprasnet.gov.br.

Rio Branco-AC, 4 de Julho de 2022.
NAYARA ANDRADE DA COSTA
Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 251/2022 - SEE
Objeto: Aquisição de material permanente (condicionadores de ar - SEM
INSTALAÇÃO), para atender a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes e
suas unidades escolares. Fonte de Recursos: 100 (RP) e 300 (FUNDEB). Edital e
Informações O edital está à disposição nos sites www.ac.gov.br, www.licitacao.ac.gov.br
e www.comprasnet.gov.br. Propostas: Serão recebidas até às 09h15 (horário de
Brasília) do dia 15/07/2022, quando terá início a disputa de preços no sistema
eletrônico: www.comprasnet.gov.br.

Rio Branco-AC, 1º de Julho de 2022.
JOSÉ ALEXANDRE MONTEIRO DE CASTRO
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 249/2022 - SEPA
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de material permanente
(Microtrator, roçadeira, despolpadeira, plantadeira e beneficiadora de arroz), para apoiar a
consolidação de cadeias produtivas na Reserva Extrativista Chico Mendes. Fonte de
Recursos: 100 (RP) e 200 (Contrato de Repasse). Edital e Informações O edital está à

Rio Branco-AC, 4 de Julho de 2022.
GARDENIO REXLSON MARTINS CLAUDIO
Pregoeiro
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022070500167
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Jornal de Brasília

Brasília, terça-feira, 5 de julho de 2022

CLASSIFICADOS&EDITAIS
classificados@grupojbr.com

(61) 99637-6993

Edição impressa produzida pelo Jornal de Brasília com
circulação diária em bancas e assinantes.
As íntegras dessas publicações encontram-se disponíveis no
endereço eletônico:
*https://jornaldebrasilia.com.br/publicidade-legal
A autenticação deste documento pode ser conferida através do
QR Code ao lado.
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