
situado no no Acampamento Rabelo, Avenida Rabelo, lote 21 - Vila Planalto/DF, e assim
transcorrido o prazo sem manifestação, ocorra a efetivação do pleito.

Brasília/DF, 14 de outubro de 2022
JOÃO MONTEIRO
Diretor-Presidente

EDITAL  Nº 579/2022
O Governo do Distrito Federal, representado pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, no uso das atribuições legais,
notadamente da Lei distrital nº 4.020/2007 e do art. 4º do Decreto distrital nº 31.698/2010
com a redação dada pelo Decreto distrital nº 31.755/2010, de acordo com a Lei
Complementar nº 986, de 30 de junho de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 42.269, de
06 de julho de 2021, que altera a Lei nº 5.135, de 12 de junho de 2013, que dispõe sobre a
Política Habitacional do Distrito Federal, resolve: TORNAR PÚBLICO A
REDISTRIBUIÇÃO do imóvel situado no Acampamento Rabelo, Avenida JK, lote 07 -
Vila Planalto/DF , em nome do Sr. Juarez Boaventura Barbosa, CPF nº ***.740.796-**. Em
atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, salienta-se que o prazo para
apresentação de contestação é de 30 (trinta) dias, corridos, excluindo na contagem o dia da
publicação e incluindo o dia do vencimento quanto ao ato da distribuição do imóvel situado
no no Acampamento Rabelo, Avenida JK, lote 07 - Vila Planalto/DF, e assim transcorrido o
prazo sem manifestação, ocorra a efetivação do pleito.

Brasília/DF, 14 de outubro de 2022
JOÃO MONTEIRO
Diretor-Presidente

EDITAL Nº 581/2022
O Governo do Distrito Federal, representado pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, no uso das atribuições legais, notadamente
da Lei distrital nº 4.020/2007 e do art. 4º do Decreto distrital nº 31.698/2010 com a redação
dada pelo Decreto distrital nº 31.755/2010, de acordo com a Lei Complementar nº 986, de 30
de junho de 2021, regulamentada pelo Decreto nº 42.269, de 06 de julho de 2021, que altera a
Lei nº 5.135, de 12 de junho de 2013, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito
Federal, resolve: TORNAR PÚBLICO A DISTRIBUIÇÃO do imóvel situado no
Acampamento DFL, Rua Nova, lote 15 - Vila Planalto/DF, em nome do Sr. Elpidio Jose
Benigno, inscrito no CPF: ***.714.344-**, casado com a Sra. Josefa Batista do Nascimento,
inscrita no CPF: ***.764.581-**. Em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa,
salienta-se que o prazo para apresentação de contestação é de 30 (trinta) dias, corridos,
excluindo na contagem o dia da publicação e incluindo o dia do vencimento quanto ao ato da
distribuição do imóvel situado no Acampamento DFL, Rua Nova, lote 15 - Vila Planalto/DF,
e assim transcorrido o prazo sem manifestação, ocorra a efetivação do pleito.

Brasília/DF, 14 de outubro de 2022
JOÃO MONTEIRO
Diretor-Presidente

EDITAL Nº 582/2022
O Governo do Distrito Federal, representado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do
Distrito Federal - CODHAB/DF, no uso das atribuições legais, notadamente da Lei distrital nº
4.020/2007 e do art. 4º do Decreto distrital nº 31.698/2010 com a redação dada pelo Decreto distrital
nº 31.755/2010, de acordo com a Lei Complementar nº 986, de 30 de junho de 2021, regulamentada
pelo Decreto nº 42.269, de 06 de julho de 2021, que altera a Lei nº 5.135, de 12 de junho de 2013,
que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, resolve: TORNAR PÚBLICO A
REDISTRIBUIÇÃO do imóvel situado no Acampamento Pacheco Fernandes, Rua 08, lote 04 -
Vila Planalto/DF, em nome do Sr. Heleno Francisco de Menezes, inscrito no CPF: ***.430.245-**,
casado com a Sra. Maristela Oliveira Santos Menezes, inscrita no CPF: ***.812.051-**. Em
atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa, salienta-se que o prazo para apresentação
de contestação é de 30 (trinta) dias, corridos, excluindo na contagem o dia da publicação e incluindo
o dia do vencimento quanto ao ato da distribuição do imóvel situado no Acampamento Pacheco
Fernandes, Rua 08, lote 04 - Vila Planalto/DF, e assim transcorrido o prazo sem manifestação,
ocorra a efetivação do pleito.

Brasília/DF, 14 de outubro de 2022
JOÃO MONTEIRO
Diretor-Presidente

QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 93/2018
Processo: 00392-00009832/2018-16 – Contratante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional
do Distrito Federal/CODHAB- CNPJ 09.335.575/0001-30; Contratada: VISION NET LTDA -
EPP, CNPJ 13.134.811/0001-27. Objeto: a prorrogação da sua vigência por mais 12(doze) meses,
no período de 10 de outubro de 2022 a 10 de outubro de 2023, referente a prestação de serviços de
rastreamento de veículos via satélite (GPS), para gerenciamento e monitoramento de segurança de
veículos oficiais que integram a frota da CODHAB-DF, compreendendo o fornecimento e
instalação, a título de Comodato, módulos de rastreadores, compostos por receptores GPS e do
transmissor de pacote de dados GPRS/GSM. O valor com valor mensal atualizado para R$ 59,43
(cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos), perfazendo um valor anual de R$ 7.131,60 (sete
mil cento e trinta e um reais e sessenta centavos). Assinatura: 07/10/2022. Signatários: Pela
CODHAB/DF: João Monteiro Neto, na qualidade de Diretor Presidente; Pela Contratada: Maria
Fiuza de Araújo na qualidade de Sócia Proprietária. Data da publicação do Contrato: (Contrato nº
093/2018 DODF nº 196, pág. 63, de 15/10/2018; Primeiro Termo Aditivo DODF nº 195, pág. 57,
de 11/10/2019; Segundo Termo Aditivo DODF nº 176, pág. 41, de 16/09/2020; Terceiro Termo
Aditivo DODF nº 191, pág. 93, de 08/10/2021).

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

À vista das instruções contidas no Processo SEI nº 00220-00006446/2022-02.

Interessado: Fundo de Apoio ao Esporte – FAE/DF. Assunto: Compra de Certificado

Digital e-CNPJ tipo A1, Padrão ICP Brasil, com validade de 12 (doze) meses, conforme

especificações do Projeto Básico.

RATIFICO, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no

valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), por meio de videoconferência, ou R$

275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), se houver a necessidade de validação

presencial, em favor da empresa LIDERSIS Sistemas e Tecnologias da Informação Eireli,

inscrita no CNPJ sob o n.º 11.717.421/0001-54. Determino a publicação no Diário

Oficial do Distrito Federal, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/1993, para que

adquira a necessária eficácia.

GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

 

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022 - COLIC/SUAG/SEL/DF

PROCESSO SEI Nº 00220-00006337/2022-87

(AMPLA CONCORRÊNCIA)

O Distrito Federal - DF, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E

LAZER DO DISTRITO FEDERAL, autorizada pelo Decreto Distrital nº 41.497/2020,

por meio do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 247/2021, torna

público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação, com LOTE/GRUPO

01, 02 e 03 de AMPLA CONCORRÊNCIA, cujo objeto é a Contratação de empresas

especializadas em limpeza, tratamento, conservação e manutenção das piscinas dos

Centros Olímpicos e Paralímpicos do DF, pelo período de 12 meses, com objetivo de

atender às necessidades desta Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito

Federal/SEL-DF, sob a modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, Tipo

MENOR PREÇO LOTE/GRUPO, Adjudicação POR LOTE/GRUPO; O Valor Total

Estimado dos LOTE/GRUPO 01, 02 e 03 é de R$ 1.810.959,60 (um milhão, oitocentos

e dez mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), UNIDADE

ORÇAMENTÁRIA: 34101; PROGRAMA DE TRABALHO: 27.811.6206.4170.0006 -

Manutenção de Espaços Esportivos - Centros Olímpicos e Paralímpicos; NATUREZA

DA DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; FONTE:

100 - Ordinário não vinculado; Em SESSÃO PÚBLICA: no dia 27 de outubro de 2022,

às 13h10min, DATA LIMITE DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 13:00

horas do dia 27 de outubro de 2022, conforme especificações e quantitativos

constantes no EDITAL e seus ANEXOS I A X. O EDITAL e seus ANEXOS I A X

encontram-se disponibilizados, sem ônus, no sítio:

www.comprasgovernamentais.gov.br e/ou na página da Secretaria de Estado de

Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL/DF, www.esporte.df.gov.br (clicar em

“transparência > licitações > Pregão Eletrônico”). A sessão Pública será processada no

sítio do Compras Governamentais, nos termos do EDITAL.

THIAGO MOREIRA CARVALHO

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
DIRETORIA EXECUTIVA

 

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03/2022 - JBB

Processo Nº 00195-00000324/2021-78 - Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato de

Prestação de Serviços nº 03/2022-JBB, Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio do

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA e a LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO

EIRELI - EPP. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo

necessário de 10,88% (dez vírgula oitenta e oito por cento) da obra contratada no presente

processo, em razão dos argumentos apresentados nas Justificativas (97444602 e 97449253),

nos termos do art. 65, I, “a” e seu §1º da Lei 8.666/93, do contrato cujo objeto é

"contratação de empresa especializada em construção civil com responsável técnico,

devidamente credenciado pelo CREA-DF, para reforma do atual espaço água,

transformando em um espaço cinema voltado para a educação ambiental e aos servidores do

Jardim botânico de Brasília com área edificada de 131,66 m². O valor do acréscimo é de R$

18.879,84 (dezoito mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos),

conforme justificativa (97449253), ao valor inicial do contrato, passando o Contrato a ter o

valor total de R$ 192.314,65 (cento e noventa e dois mil trezentos e
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