
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2020
Processo: 00095-00000423/2020-15. O Ordenador de Despesas, no uso de suas
atribuições, comunica o adiamento da abertura do Pregão Eletrônico 06/2020. Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Transporte Escolar,
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo ao
Edital, e seus Encartes, por meio de Pregão Eletrônico. Edital disponível para download
nos sites www.gov.br/compras e www.tcb.df.gov.br/licitacoes. Envio de Esclarecimentos
e Impugnações para o e-mail: licitacao@tcb.df.gov.br. Valor Estimado R$ 32.253.529,44
(trinta e dois milhões, duzentos e cinquenta e três mil quinhentos e vinte e nove reais e
quarenta e quatro centavos). Data/Hora de abertura: 28 de janeiro de 2021, às 14h00.
Local: COMPRASNET em www.gov.br/compras.

CHANCERLEY DE MELO SANTANA
Diretor-Presidente

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2020
Processo: 00095-00000417/2020-68. O Ordenador de Despesas, no uso de suas
atribuições, comunica o adiamento da abertura do Pregão Eletrônico 07/2020. Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Transporte Escolar,
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo ao
Edital, e seus Encartes, por meio de Pregão Eletrônico. Edital disponível para download
nos sites www.gov.br/compras e www.tcb.df.gov.br/licitacoes. Envio de Esclarecimentos
e Impugnações para o e-mail: licitacao@tcb.df.gov.br. Valor Estimado R$ 24.078.209,76
(vinte e quatro milhões, setenta e oito mil duzentos e nove reais e setenta e seis centavos).
Data/Hora de abertura: 28 de janeiro de 2021, às 11h00. Local: COMPRASNET em
www.gov.br/compras.

CHANCERLEY DE MELO SANTANA
Diretor-Presidente

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2020
Processo: 00095-00000467/2020-45. O Ordenador de Despesas, no uso de suas
atribuições, comunica o adiamento da abertura do Pregão Eletrônico 08/2020. Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Transporte Escolar,
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo ao
Edital, e seus Encartes, por meio de Pregão Eletrônico. Edital disponível para download
nos sites www.gov.br/compras e www.tcb.df.gov.br/licitacoes. Envio de Esclarecimentos
e Impugnações para o e-mail: licitacao@tcb.df.gov.br. Valor Estimado R$ 12.389.741,76
(doze milhões, trezentos e oitenta e nove mil setecentos e quarenta e um reais e setenta e
seis centavos). Data/Hora de abertura: 28 de janeiro de 2021, às:09h00. Local:
COMPRASNET em www.gov.br/compras.

CHANCERLEY DE MELO SANTANA
Diretor-Presidente

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2020
Processo: 00095-00000421/2020-26. O Ordenador de Despesas, no uso de suas
atribuições, comunica o adiamento da abertura do Pregão Eletrônico 09/2020. Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Transporte Escolar,
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo ao
Edital, e seus Encartes, por meio de Pregão Eletrônico. Edital disponível para download
nos sites www.gov.br/compras e www.tcb.df.gov.br/licitacoes. Envio de Esclarecimentos
e Impugnações para o e-mail: licitacao@tcb.df.gov.br. Valor Estimado R$ 31.270.773,07
(trinta e um milhões, duzentos e setenta mil setecentos e setenta e três reais e sete
centavos).Data/Hora de abertura: 28 de janeiro de 2021, às 13h00. Local: COMPRASNET
em www.gov.br/compras.

CHANCERLEY DE MELO SANTANA
Diretor-Presidente

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2020
Processo: 00095-00000480/2020-02. O Ordenador de Despesas, no uso de suas atribuições,
comunica o adiamento da abertura do Pregão Eletrônico 11/2020. Objeto: Contratação de
empresa especializada em prestação de serviço de Transporte Escolar, conforme especificações
e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo ao Edital, e seus Encartes, por meio
de Pregão Eletrônico. Edital disponível para download nos sites www.gov.br/compras e
www.tcb.df.gov.br/licitacoes. Envio de Esclarecimentos e Impugnações para o e-mail:
licitacao@tcb.df.gov.br. Valor Estimado R$ 39.841.369,39 (trinta e nove milhões, oitocentos e
quarenta e um mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos). Data/Hora de
abertura: 03 de fevereiro de 2021, às 09h00. Local: COMPRASNET em www.gov.br/compras.

CHANCERLEY DE MELO SANTANA
Diretor-Presidente

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020
Processo: 00095-00000753/2020-19. O Ordenador de Despesas, no uso de suas atribuições,
comunica o adiamento da abertura do Pregão Eletrônico 12/2020. Objeto: Contratação de
empresa especializada em prestação de serviço de Transporte Escolar, conforme especificações
e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo ao Edital, e seus Encartes, por meio
de Pregão Eletrônico. Edital disponível para download nos sites www.gov.br/compras e
www.tcb.df.gov.br/licitacoes. Envio de Esclarecimentos e Impugnações para o e-mail:
licitacao@tcb.df.gov.br. Valor Estimado R$ 3.137.603,04 (três milhões, cento e trinta e sete mil
seiscentos e três reais e quatro centavos). Data/Hora de abertura: 03 de fevereiro de 2021, às
11h00. Local: COMPRASNET em www.gov.br/compras.

CHANCERLEY DE MELO SANTANA
Diretor-Presidente

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2020
Processo: 00095-00000468/2020-90. O Ordenador de Despesas, no uso de suas
atribuições, comunica o adiamento da abertura do Pregão Eletrônico 02/2020. Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviço de Transporte Escolar,
conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo ao
Edital, e seus Encartes, por meio de Pregão Eletrônico. Edital disponível para download
nos sites www.gov.br/compras e www.tcb.df.gov.br/licitacoes. Envio de Esclarecimentos
e Impugnações para o e-mail: licitacao@tcb.df.gov.br. Valor Estimado R$ 16.076.772,50
(dezesseis milhões, setenta e seis mil setecentos e setenta e dois reais e cinquenta
centavos). Data/Hora de abertura: 03 de fevereiro de 2021, às 08h00. Local:
COMPRASNET em www.gov.br/compras.

CHANCERLEY DE MELO SANTANA
Diretor-Presidente

COMPANHIA DO METROPOLITANO
COMISSÃO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

 
RESULTADO DE JULGAMENTO
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021

O METRÔ-DF, através do Presidente da Comissão Especial de Chamamento Público,
informa a quem possa interessar, que na sessão pública cujo objeto tratou da seleção de
“ESCO” (Energy Services Company - Empresas de Serviços de Eficiência Energética),
para realizar Diagnóstico Energético, Projeto, Medição e Verificação e toda gestão técnica
e fiscalização necessárias para garantir a participação desta Companhia no Programa de
Eficiência Energética da concessionária de energia elétrica de Brasília, CEB Distribuição,
restou deserta, conforme Ata disponível no site www.metro.df.gov.br.

ANDERSON LUIZ SENNA COSTA
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA
 

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO (MROSC) Nº
20/2020 – SEJUS/FDCA-DF E INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL LUMIART

Processo: 00417-00038282/2018-45. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
E CIDADANIA-SEJUS/FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-
FDCA-DF E INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL LUMIART. Este instrumento tem por
objeto as seguintes cláusulas: DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA VIGÊNCIA DA
PARCERIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID - 19: Este instrumento visa
formalizar a SUSPENSÃO da vigência da Parceria pelo período de 04 (quatro) meses, a
contar de 11/12/2020 (data da publicação de deliberação pela suspensão temporária), e a
findar-se em 11/04/2021 , em razão da necessidade de adoção das medidas de segurança para
a contenção da COVID – 19, em face da edição do Decreto n° 40.539, de 19 de março de
2020. Parágrafo único - A Organização da Sociedade Civil poderá, mediante requerimento
devidamente motivado e com antecedência mínima de 30 dias do fim do prazo de suspensão,
solicitar a extensão da suspensão da vigência, que deverá ser aprovada pelo Conselho de
Administração do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, considerando as
peculiaridades do caso em concreto. DA RETOMADA DO PRAZO DE VIGÊNCIA:
Findado o prazo de suspensão previsto na Cláusula Primeira, ou seja, a partir de 12/04/2021,
fica retomado o período restante de vigência previsto no Termo de Fomento (MROSC) N.º
20/2020, correspondente a 228 (duzentos e vinte e oito) dias, de modo que o fim da vigência
da parceria passará a ser na data de 26/11/2021. Parágrafo único – Poderá ocorrer a retomada
do período de vigência antes da data de 12/04/2021, mediante requerimento devidamente
motivado à Administração Pública, o qual deverá ser apresentado com antecedência mínima
de 30 dias do fim do prazo de suspensão; ou na hipótese de encerramento das causas
ensejadoras da suspensão. DO PLANO DE TRABALHO: Considerando a suspensão da
vigência da parceria, o Plano de Trabalho poderá ser alterado oportunamente. EFICÁCIA: A
eficácia deste instrumento fica condicionada à publicação no seu extrato no Diário Oficial do
Distrito Federal, a ser providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA até 20 (vinte) dias
após a assinatura. DAS DEMAIS CONDIÇÕES DA PARCERIA: Ficam mantidas as demais
condições pactuadas no instrumento cuja vigência é prorrogada por meio deste aditivo.
CUMPRIMENTO AO DECRETO DISTRITAL nº 34.031/2012: Havendo irregularidades
neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone
0800.6449060 (Decreto nº 34.031/2012). DATA DE ASSINATURA: 12/01/2021.
SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: PAULO CESAR GOMES DE MEDEIRO, na
qualidade de Secretário-Executivo, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e pela
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC: MATEUS ALEFE DIAS SANTOS, na
qualidade de Presidente.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01, DE 14 DE JANEIRO DE 2021
A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO
FEDERAL, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita sob o CNPJ nº 08.685.528/0001-
53, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento ao disposto no art. 2º da Lei nº
9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA os partidos políticos, os sindicatos de
trabalhadores e as entidades empresariais com sede neste Ente Federado, da liberação de
recursos financeiros da União, listados no quadro abaixo:
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