GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
Direção-Geral
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no
telefone 0800-6449060
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2021

Considerando a Nota Jurídica N.º 65/2021 - DETRAN/DG/PROJUR (59422263) e Despacho DETRAN/DG/UCI (60419266), os quais opinam pela viabilidade da pretensão de contratação direta e,
consequentemente, pela aprovação do instrumento da DISPENSA de licitação com fulcro no inciso II do
ar go 75 da Lei n.º 14.133/21:
1. APROVO o Termo de Referência - DETRAN/DG/DIRTEC (60401985).
2. DECLARO que a presente aquisição não conﬁgura parcelamento de compra.
3. RATIFICO o presente procedimento de acordo com o art. 26 da Lei n.º 8.666/93,
e AUTORIZO, com base no art. 100, inciso VII, do Regimento Interno do Detran-DF, a contratação abaixo
especiﬁcada:
Empresa: SAN DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA.
CNPJ: 01.237.977/0001-90
Objeto do empenho: Contratação de empresa especializada em fornecimento de
persianas, com instalação, incluindo todos os materiais e acessórios necessários à instalação, e de acordo
com as condições, quan dades e exigências estabelecidas neste planejamento, através do processo de
aquisição disposto na lei, a ﬁm de atender às necessidades dos ambientes internos da Diretoria de
Tecnologia da Informação e Comunicação – DIRTEC, bem como do espaço sico onde irá funcionar o
laboratório da inovação do DETRAN/DF, conforme quan dades e especiﬁcações constantes no Termo de
Referência.
centavos).

Valor Total: R$ 31.283,40 (trinta e um mil duzentos e oitenta e três reais e quarenta

Item

Especiﬁcação

01

Fornecimento e instalação de persianas ver cal em
tecido sinté co
cor: Branca

02

Fornecimento e instalação de persianas rolo tela solar
1% sem bando
TOTAL

Quant

Valor unitário
m2

59,10
m2

R$ 90,00

R$ 5.319,00

78,68
m2

R$ 330,00

R$ 25.964,40

Valor total

R$ 31.283,40

A disponibilidade orçamentária e ﬁnanceira para cobrir a despesa, conforme informações
prestadas pelo Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira – NUORÇ (57076603), cujas despesas
correrão por conta da Fonte 220 Função 06 Subfunção 122 Programa 8217 Meta 8517 Sub tulo 0022
Elemento de Despesa 339030.
Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições da presente Dispensa de
Licitação serão aplicadas as penalidades estabelecidas no Decreto 26.851/2006, publicado no Diário
Oﬁcial do Distrito Federal nº 103 de 31 de maio de 2006, pág. 05 a 07, cuja aplicação das sanções de
natureza pecuniária e restri va de direitos pelo não cumprimento das normas previstas neste
instrumento e dos contratos dele decorrente será obedecida no âmbito da Administração Direta,
Autárquica, Fundacional e das Empresas Públicas do Distrito Federal.
Lembramos a Vossa Senhoria, que nenhum pagamento poderá ser feito a fornecedor
multado sem que liquide a multa ou faça depósito do valor correspondente.
À Gerlic para ﬁns de publicação no DODF.
À Dirpof, com vistas ao Núcleo de Execução Orçamentária – Nuorç, para emissão da Nota
de Empenho, uma vez atendidos os procedimentos legais e veriﬁcada a regularidade jurídica e ﬁscal da
empresa.

ZÉLIO MAIA DA ROCHA
Diretor-Geral
Documento assinado eletronicamente por ZÉLIO MAIA DA ROCHA - Matr.0251234-3,
Diretor(a)-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, em 31/05/2021, às 17:09,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
veriﬁcador= 62249454 código CRC= 77EB11AC.
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