
desde a lavratura do auto de infração, conforme disposto nos Pareceres nº 370/2020 

PGDF/PGCONS e 154/2019 – IBRAM/PRESI/PROJU. 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.

JOSÉ CELESTINO DA SILVA JÚNIOR

NOTIFICAÇÃO Nº 23/2020

O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO INSTITUTO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA 

AMBIENTAL, Substituto, no uso de suas atribuições legais, instituídas através da 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06 de 29 de julho de 2019, resolve: CONCEDER a 

WELISSON RODRIGUES COSTA, CNPJ/CPF: ***041.47***, o prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da data de ciência desta notificação, para efetuar o pagamento no valor de 

R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referente ao Auto de Infração nº 08724/2019, 

constante nos autos do processo n° 00391-00007886/2019-48. A multa será atualizada 

desde a lavratura do auto de infração, conforme disposto nos Pareceres nº 370/2020 

PGDF/PGCONS e 154/2019 – IBRAM/PRESI/PROJU. 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.

JOSÉ CELESTINO DA SILVA JÚNIOR

NOTIFICAÇÃO Nº 24/2020

O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO INSTITUTO DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA 

AMBIENTAL, Substituto, no uso de suas atribuições legais, instituídas através da 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06 de 29 de julho de 2019, resolve: CONCEDER a 

WELISSON RODRIGUES COSTA, CNPJ/CPF:***041.47***, o prazo de 05 (cinco) 

dias, a contar da data de ciência desta notificação, para efetuar o pagamento no valor 

de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) referente ao Auto de Infração 

nº 08723/2019, constante nos autos do processo n° 00391-00007929/2019-95. A 

multa será atualizada desde a lavratura do auto de infração, conforme disposto nos 

Pareceres nº 370/2020 PGDF/PGCONS e 154/2019 – IBRAM/PRESI/PROJU. 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.

JOSÉ CELESTINO DA SILVA JÚNIOR

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020 - UASG 926210

A SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL, comunica 

a abertura do PE N° 06/2020, no sistema Comprasnet, cujo objeto é contratação de 

empresa especializada para prestação de serviços de locação de veículos sem motorista e 

combustível, de acordo com as condições e características constante no Edital e seus 

anexos. Valor Estimado: R$ 235.258,20. Tipo de Licitação: Menor Preço. Unidade 

Orçamentária: 250902; Programa de Trabalho nº: 11.122.8207.8517.9833; Natureza da 

Despesa: 33.90.39; Fonte de Recursos: 100. Abertura das Propostas dia 05/10/2020, às 

09h30min. Processo nº: 04012-00001449/2020-31. O edital poderá ser retirado no 

endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelo e-mail: 

ulic@setrab.df.gov.br.

Brasília/DF, 17 de setembro de 2020

ALINE ALVES DE OLIVEIRA

Pregoeira

CONSELHO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA DO 
DISTRITO FEDERAL

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA DO 

DISTRITO FEDERAL - CTER/DF, no uso de suas atribuições, conforme disposto 

no art. 4º do Regimento Interno do Conselho, CONVOCA todos os Conselheiros 

para a 3ª Reunião Ordinária no exercício de 2020, a ser realizada no dia 22 de 

setembro de 2020, às 14h30, na sala de reunião virtual criada para esta finalidade. 

A reunião terá a seguinte pauta:

1. Alteração do Regimento em atendimento a Resolução nº 867 de 16 de julho de 2020 e a 

Portaria 19.305 de 13 de agosto de 2020;

2. Aprovação do Plano de Ações e Serviços - PAS conforme modelo do anexo I da 

Portaria nº 8.057 de 20 de março de 2020.

3. Avisos e Assuntos Gerais.

THALES MENDES FERREIRA

COMISSÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 

AVISO DE RESULTADO Nº 06/2020

A COMISSÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL, instituída pela Portaria nº 32, de 02 de junho de 

2020, publicada no DODF nº 104, de 03 de junho de 2020, p. 25, torna público que, após 

análise das propostas referentes ao EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 002/2020, publicado no DODF nº 167, 02 de setembro de 

2020, p. 97, cujo objeto é a locação de imóvel de terceiros, tipo escritórios com área 

disponível para locação e ocupação entre 4.500m² (quatro mil e quinhentos metros 

quadrados) e 5.500m² (cinco mil e quinhentos metros quadrados), para acomodação da 

sede da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal – Setrab, localizado na área 

central de Brasília, com instalações tipo escritórios, bem como espaços para arquivos, 

almoxarifado, depósito de bens, auditório, salas de reunião, sala de oitiva, Centro de 

Tecnologia da Informação e Comunicação, laboratório de informática, salas de 

qualificação, salas de Comissões e Comitês, copas e refeitórios, banheiros, banheiros para 

Pessoa com Deficiência – PcD, recepção, atendimento ao público, atendimento aos 

servidores, espaço para instalações da Agência do Trabalhador do Plano Piloto, 

acessibilidade, garagens privativas, estacionamento, salas de apoio aos terceirizados, 

vestiários, entre outros e adaptações para deficientes físicos de responsabilidade do 

CONTRATADO/LOCADOR, dentre outras especificações e condições descritas no Edital 

e correspondente Projeto Básico, sagrou-se vencedor o proponente PHENÍCIA 

COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., CNPJ nº 

01.019.181/0001-60, por atender as especificações e condições descritas no Edital de 

Chamamento Público nº 002/2020, relativo ao imóvel localizado no SEPN 511, Bloco A – 

CEP.: 70758-900 – Asa Norte – Brasília-DF, conforme o Processo nº 04012-

00001319/2020-07 e Ata de Julgamento disponível no endereço eletrônico: 

http://www.trabalho.df.gov.br.

IVAN ALVES DOS SANTOS

Presidente da Comissão

TRIBUNAL DE CONTAS

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
 

RESULTADO DO JULGAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2020

Para efeito do que estabelece o art. 109, inciso I alínea “b”, da Lei nº 8.666/1993, 

informamos o resultado do julgamento das propostas de preços da Tomada de Preços em 

epígrafe, cujo objeto é a contratação empresa(s) especializada(s) com vistas à mudança de 

leiautes dos andares do Edifício Anexo e complementação do sistema de combate à 

incêndio dos edifícios Sede, Anexo e Biblioteca do TCDF, sendo considerada vencedora a 

empresa Atlântico Engenharia Ltda, CNPJ 14.355.750/0001-90, pelo montante total 

estimado de R$ 566.553,92 (quinhentos e sessenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e três 

reais e noventa e dois centavos). Esclareço ainda que, em cumprimento ao art. 1º da Lei 

Distrital nº 5.453/2015, todas as informações referentes ao certame poderão ser obtidas no 

sítio do TCDF (www.tc.df.gov.br), link: Consulta Processo do TCDF, Processo nº 

2962/2020, bem como no Serviço de Licitação deste Tribunal.

Brasília/DF, 17 de setembro de 2020

WILDSON PRADO OLIVEIRA

Presidente da Comissão

INEDITORIAL

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
 

CHAMAMENTO Nº 247/2020

PROCESSO: 04024-00004822/2020-12

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o 

conhecimento de quem possa interessar que até o dia 25/09/2020 às 18h, estará recebendo 

por meio eletrônico no site www.bionexo.com.br propostas relativas ao Chamamento n° 

247/2020, cujo objeto é a Aquisição de produto para Saúde (Reagente), por meio do 

sistema de registro de preços visando atender as necessidades do Hospital da Criança de
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