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2.2 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem 
técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das 
linhas de comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que 
impossibilitem a visualização do espelho da planilha da avaliação de títulos e(ou) 
a interposição de recursos.
2.3 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou 
intempestivo será preliminarmente indeferido.
2.4 Recurso cujo teor desrespeite a banca será preliminarmente indeferido.
2.5 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico, fora do prazo ou em desa-
cordo com o Edital nº 1 – PCDF, de 20 de junho de 2013, ou com este edital.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 Os resultados finais na avaliação de títulos e na primeira etapa do concurso e a convocação 
para a segunda etapa do concurso – Curso de Formação Profissional – dos candidatos de que 
trata este edital serão publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgados na internet, 
no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pc_df_13_escrivao, na data provável 
de 24 de junho de 2014.

GILBERTO ALVES MARANHÃO BEZERRA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO

AVISO DE REABERTURA
Encontra-se a disposição dos interessados, no site www.comprasnet.gov.br o NOVO Edital:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2014.
Processo: 055.007.427/2014. Tipo: Menor preço global. Objeto: Contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviço de locação, por dia, de até 40 (quarenta) Painéis de 
Mensagens Variáveis Móveis (PMV-M) – Projeto, fornecimento e instalação de pai-
néis de mensagens variáveis móveis em pontos estratégicos e sua área de influência, 
a fim de informar ao usuário sobre as condições de tráfego e auxiliá-lo na tomada 
de decisão, conforme condições e quantidades estabelecidas no Termo de Referência 
constante do Anexo I do Edital. Abertura: 13 de junho de 2014 às 14h. Valor global: 
R$ 4.588.800,00. Prazo de entrega: 15 (quinze) dias corridos. As empresas e ou re-
presentantes que adquirirem o edital obrigam-se a acompanhar o Diário Oficial da 
União sobre possíveis alterações. Mais informações na Gerência de Licitação – tel. 
(61) 3905-2030 ou fax (61) 3905-2016.

Brasília/DF, 30 de maio de 2014.
DANIELE DA HORA DOS SANTOS

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

CONHECIMENTO DE DÍVIDA
Conhecimento de dívida de despesas sem cobertura contratual. A vista das instruções contidas no 
Processo 430.001.462/2012 e o disposto no Parágrafo único do artigo 59 da Lei n.º 8.666/1993 
ex vi Decisão TCDF n.º 437/2012 e ainda artigo 7º da Lei n.º 3.163/2003, e considerando o 
posicionamento da AJL/SETRAB no âmbito do Processo n.º 430.001.462/2012, conheço a 
dívida, autorizo a realização da despesa e determino a emissão de Nota de Empenho, bem como 
a liquidação e pagamento à GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA, no valor de R$ 81.743,04 
(oitenta e um mil, setecentos e quarenta e três reais e quatro centavos), cujo objeto refere-se 
a prestação de serviços de implantação de circuitos de comunicação, formando uma rede de 
serviços de telecomunicação, utilizando tecnologia MPLS (Multi Protocol Label Switching) 
provendo o tráfego de dados, voz e imagem entre a Secretaria de Trabalho e suas unidades, bem 
como acesso à internet, compreendendo o fornecimento, instalação, manutenção, gerenciamento 
e monitoração de Rede Internet e Backbone, relativo ao período de 15/02/2014 a 14/03/2014, 
no Programa de Trabalho 11.126.6001.2557.2561, Fonte 100, Elemento de Despesa 33.90.39. 

CLEONICE ALVES LEITE
Subsecretária de Administração Geral

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
UNIDADE ESPECIAL DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BID Nº 1957/OC-BR
PROJETO Nº: BR-L1018

ADL Nº 002/2014
LPN Nº 002/2013

O presente Aviso de Licitação dá sequência ao Aviso Geral de Aquisições do Programa de 
Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF, publicado no “Development Business”, nº 
IDB385-726(00), de 16 de abril de 2008. O Governo do Distrito Federal recebeu financiamento 

do Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, para o custeio do Programa de Transporte 
Urbano do Distrito Federal – PTU/DF e aplicará uma parcela desses recursos para pagamen-
tos elegíveis no âmbito do Contrato para execução das obras de “Pavimentação Asfáltica das 
Vias de Acesso à Escola Classe no Jardim Botânico de Brasília” objeto da Licitação Pública 
Nacional – LPN N0 002/2013. Pelo presente, a Secretaria de Estado de Transportes do Distrito 
Federal – ST/DF convida Licitantes elegíveis e qualificados a apresentar propostas lacradas para 
a execução de obras de “Pavimentação Asfáltica nas Vias de Acesso à Escola Classe no Jardim 
Botânico de Brasília-JBB”. O prazo de execução será de no máximo 120 (cento e vinte) dias. 
A Licitação será realizada mediante os procedimentos de Licitação Pública Nacional (LPN), 
conforme especificado nas Políticas para Aquisição de Bens e Contratação de Obras Financia-
das pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, e está aberta a Licitantes dos países 
elegíveis. Os Documentos de Licitação (Aviso de Licitação e Edital) estarão disponíveis no sitio 
da Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal: www.st.df.gov.br, no link: Programa 
de Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU-UEGP-LICITAÇÕES-2014, a partir do dia 
02/06/2014. Os interessados podem formular pedidos de esclarecimentos, conforme estabelecido 
nos Documentos de Licitação por meio do e-mail para o Presidente da CPL: cpl.ptu@gmail.
com. As respostas serão disponibilizadas exclusivamente por e-mail. Uma mídia digital com os 
projetos e as especificações técnicas (dados e estudos) poderá ser obtida pelos interessados junto 
a Comissão Permanente de Licitação do PTU/DF, mediante recibo. Os requisitos de qualificação 
incluem: comprovação de faturamento anual com obras civis, de experiência em construção, 
declaração de disponibilidade de equipamentos, indicação de pessoal técnico qualificado para 
as obras, comprovação de possuir capital de giro líquido, de solidez de situação financeira, e 
de não incorrência em descumprimento de contratos. Não se aplicará margem de preferência 
a Empreiteiros. Parcerias, consórcios ou associações (PCA) não serão permitidos. A Licitação 
eletrônica não será permitida. Serão rejeitadas as Propostas atrasadas. As Propostas devem ser 
acompanhadas de uma Garantia de Manutenção da Proposta nos valores constantes dos Docu-
mentos de Licitação, e ser enviadas ao endereço abaixo até às 09h30min do dia 17/07/2014. As 
Propostas serão abertas, na mesma hora e data, na presença dos licitantes ou representantes de 
licitantes presentes na seção de recebimento das propostas. O endereço mencionado é: Secreta-
ria de Estado de Transportes do Distrito Federal - Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar, Sala 
1507, telefones (55-61) 3441-3496 / 3322-5002, Fax (55-61) 3322-3913 – CEP – 70-075-900 
- Brasília - Distrito Federal – Brasil.

JORGE LUÍS MIRANDA NAZARÉ
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do PTU/DF

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADOS FINAIS DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2014.

A Pregoeira torna público o resultado da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 33/2014, do 
Tipo Menor Preço, para a aquisição de material permanente – compensado/laminado, conforme 
especificado no anexo I do edital. EMPRESA: ALIANÇA ELETRECIDADE E COMÉRCIO 
LTDA - EPP, LOTE 1: Compensado, material: resinado, comprimento: 2,20m, largura: 1,60m, 
espessura: 18mm, característica adicional: 1ª qualidade, demais especificações conforme edital. 
Valor: R$ 2.719,80 (dois mil, setecentos e dezenove reais e oitenta centavos).
EMPRESA: HS GLOBAL COMÉRCIO E UTILIDADES LTDA-ME, LOTE 2: Laminado 
decorativo brilhante, cor branca, de 0,8x1,25x3,08mm, demais especificações conforme edital. 
Valor: R$ 1.998,00 (um mil e novecentos e noventa e oito reais).
EMPRESA: HS GLOBAL COMÉRCIO E UTILIDADES LTDA-ME, LOTE 3: Laminado de-
corativo, texturizado, cor branca, de 0,8x1,25x3,08mm, demais especificações conforme edital. 
Valor: R$ 3.034,50 (três mil e trinta e quatro reais e cinquenta centavos).
EMPRESA: ALIANÇA ELETRECIDADE E COMÉRCIO LTDA - EPP, LOTE 4: Laminado 
decorativo, texturizado, cor ovo, de 0,8x1,25x3,08mm, demais especificações conforme edital. 
Valor: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 
EMPRESA: HS GLOBAL COMÉRCIO E UTILIDADES LTDA-ME, LOTE 5: Laminado 
decorativo, texturizado, cor azul claro, de 0,8x1,25x3,08mm, demais especificações conforme 
edital. Valor: R$ 2.208,00 (dois mil e duzentos e oito reais). TOTAL GERAL DO PROCESSO 
PE 33/2014 = R$ 12.360,30 (doze mil, trezentos e sessenta reais e trinta centavos). Maiores 
informações podem ser encontradas no sistema eletrônico, no site www.licitacões-e.com.br, sob 
o número de pesquisa 535478.

Brasília/DF, 30 de maio de 2014.
FLÁVIA MACHADO DE MELO

Pregoeira

RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014

Processo 113.000.876/2014. Tornamos público o Resultado Final, referente ao PREGÃO PRE-
SENCIAL supracitado com a empresa vencedora: Lote 1: Comércio de Auto Peças Império 
Ltda., desconto: 6%, (seis por cento); Lote 2: Comércio de Auto Peças Império Ltda., desconto: 
6%, (seis por cento); Lote 3: Comércio de Auto Peças Império Ltda., desconto: 6%, (seis por 
cento); Lote 4: Comércio de Auto Peças Império Ltda., desconto: 6%, (seis por cento); Lote 5: 
BI Comercial de Peças e Serviços Ltda., desconto: 6%, (seis por cento); Lote 6: BI Comercial 


