
representado por BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA, na qualidade de Secretário

de Estado, cuja delegação de competência foi outorgada pela publicação no Diário Oficial

nº 238, em 16 de dezembro de 2016 pelo Decreto nº 32.598, capitulo VII, nomeado pelo

Decreto de 20 de dezembro de 2019 e a Organização da Sociedade Civil ILE AXE OYA

BAGAN, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, inscrita no

CNPJ sob o nº 11.165.615/0001-94, neste ato representada por RÚBIA NUNES

CANTANHEDE, que exerce a função de Presidente, resolvem celebrar este TERMO DE

FOMENTO, regendo-se pelo disposto na Lei Nacional Complementar nº 101, de 04 de

maio de 2000, nas leis orçamentárias do Distrito Federal, na Lei Nacional nº 13.019, de 31

de julho de 2014, respectivos regulamentos e demais atos normativos aplicáveis, mediante

as cláusulas seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - PRORROGAÇÃO: Este instrumento

visa a prorrogação de vigência do Termo de Fomento nº 110/2021 até 30/07/2022, cujo

objeto será executado conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho em anexo a

este instrumento. CLÁUSULA SEGUNDA - EFICÁCIA: A eficácia deste instrumento fica

condicionada à publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, a ser

providenciada pela Administração Pública até 20 (vinte) dias após a assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA- DEMAIS CONDIÇÕES DA PARCERIA: Ficam mantidas as

demais condições pactuadas no instrumento cuja vigência é prorrogada por meio deste

Aditivo. Data da assinatura: Brasília-DF, 05 de maio de 2022. P/SECRETARIA:

BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA e Pela OSC: RÚBIA NUNES

CANTANHEDE.

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA A 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE

ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO DO DISTRITO

FEDERAL, no uso das atribuições legais estabelecidas no art. 105, inciso V, da Lei

Orgânica do Distrito Federal e, em cumprimento ao contido nos arts. 2º e 15 do Decreto nº

41.004, de 20 de julho de 2020, no âmbito da estrutura de governança e gestão

participativa do processo de revisão da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009,

que aprova o Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, nos termos do Edital de

Chamamento Público nº 02/2020, CONVOCA os membros dos Órgãos Públicos e das

Entidades da Sociedade Civil para participarem da 4ª Reunião Ordinária do Comitê de

Gestão Participativa - CGP, a ser realizada no dia 24 de maio de 2022, às 19h, de forma

virtual, pela plataforma Zoom, link:

https://us02web.zoom.us/j/84553043150?pwd=Q2NpTEtQbFA5Sk1Ob3R0STdsbFhaQT09.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2022

Processo: 00392-00005921/2022-61 – Contratante: Companhia de Desenvolvimento

Habitacional do Distrito Federal/CODHAB- CNPJ 09.335.575/0001-30; Contratada: JD

SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÕES LTDA – CNPJ

08.253.723/0001-04. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de

serviços de impressão de documentos e plotagem de plantas e projetos urbanísticos,

conforme especificações constantes no Projeto Básico. Dotação Orçamentária: UO

28.209. Programa de Trabalho: 16.122.8208.8517.9625. Natureza da Despesa: 33.90.39.

Fonte: 100. Nota de Empenho 2022NE00199, emitida em 11/04/2022 no valor inicial de

R$5.000,00 (cinco mil reais). Valor do Contrato: R$33.630,00 (trinta e três mil

seiscentos e trinta reais). Modalidade: Estimativo. Evento: 400091. Data da Assinatura:

06/05/2022. Vigência: 12 (doze) meses. Signatários: Pela CODHAB/DF: JOÃO

MONTEIRO NETO, na qualidade de Diretor-Presidente; Pela Contratada: JONATHAN

FERNANDES TEIXEIRA, na qualidade de Representante Legal.

EDITAL Nº 199/2022

O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições legais, com

fundamentação na Lei distrital nº 3.877/06, de 26 de junho de 2006, que dispõe sobre a

Política Habitacional do Distrito Federal, resolve: HABILITAR os candidatos SONETE

SOUZA - CPF 940.***.***-87, MOISES ANDRADE - CPF 008.***.***-70, tendo em

vista a convocação, entrega de documentação e formalização de processo em

cumprimento aos critérios legais, para compor EXCLUSIVAMENTE a demanda do

projeto Samambaia, pela entidade NOVA CASA, selecionada pelo Edital de Convocação

de Entidades nº 02/2017.

Brasília/DF, 06 de maio de 2022

JOÃO MONTEIRO

Diretor-Presidente

EDITAL Nº 200/2022

O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO

HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições legais, resolve:

HABILITAR 32 (trinta e dois) candidatos, aptos para habilitação no Programa Habitacional

do DF, visto que atenderam aos requisitos da Lei Distrital nº 3.877/2006. A relação dos

candidatos encontra-se disponibilizada no site eletrônico

www.codhab.df.gov.br/candidato/pesquisa-cpf.

Brasília/, 06 de maio de 2022

JOÃO MONTEIRO

Diretor-Presidente

TRIBUNAL DE CONTAS

EDITAL Nº 14 – TCDF – AUDITOR, DE 06 DE MAIO DE 2022

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGA E A FORMAÇÃO DE

CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE AUDITOR (CONSELHEIRO-

SUBSTITUTO) DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, torna

públicos o resultado final na prova oral e a convocação para a avaliação de títulos,

referentes ao concurso público para o provimento de uma vaga e a formação de cadastro

de reserva no cargo de Auditor (Conselheiro-Substituto) do Tribunal de Contas do Distrito

Federal.

1 DO RESULTADO FINAL NA PROVA ORAL

1.1 Resultado final na prova oral, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do

candidato em ordem alfabética e nota final na prova oral.

10000737, Carlos Leonardo Nascimento, 47.20 / 10000078, Diego Moreno da Rocha,

53.70 / 10000653, Marcus Vinicius Carvalho Farias, 48.70 / 10000338, Maria Luiza de

Moraes Kunert, 51.90 / 10000675, Tiago Alvarez Pedroso, 54.30 / 10000285, Vinicius

Cardoso de Pinho Fragoso, 53.20.

1.1.1 Resultado final na prova oral dos candidatos com deficiência, na seguinte ordem:

número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final na prova oral.

10000443, Airtom Ideao Leite, 44.40 / 10000002, Micael Ferreira Fernandes, 47.10.

1.1.2 Resultado final na prova oral dos candidatos que se autodeclararam negros, na

seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota final

na prova oral.

10000306, Kleber Cavalcante Petea, 48.90 / 10001165, Lucas Costa Silva, 48.10.

2 DA CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

2.1 Convocação para a avaliação de títulos, na seguinte ordem: número de inscrição e

nome do candidato em ordem alfabética.

10000737, Carlos Leonardo Nascimento / 10000078, Diego Moreno da Rocha / 10000653,

Marcus Vinicius Carvalho Farias / 10000338, Maria Luiza de Moraes Kunert / 10000675,

Tiago Alvarez Pedroso / 10000285, Vinicius Cardoso de Pinho Fragoso.

2.1.1 Convocação dos candidatos com deficiência para a avaliação de títulos, na seguinte

ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10000443, Airtom Ideao Leite / 10000002, Micael Ferreira Fernandes.

2.1.2 Convocação dos candidatos que se autodeclararam negros para a avaliação de títulos,

na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

10000306, Kleber Cavalcante Petea / 10001165, Lucas Costa Silva.

3 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

3.1 Para a avaliação de títulos, o candidato deverá observar todas as instruções contidas no

item 12 do Edital nº 1 – TCDF – Auditor, de 18 de novembro de 2020, e suas alterações, e

neste edital.

3.2 Os candidatos deverão enviar, no período entre 10 horas do dia 10 de maio de 2022 e

18 horas do dia 11 de maio de 2022 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, por meio

de link específico, disponível no endereço eletrônico

http://www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_20_auditor_sub, imagem legível da

documentação referente à avaliação de títulos.

3.2.1 O envio da documentação constante do subitem 3.2 deste edital é de

responsabilidade exclusiva do candidato. O Cebraspe não se responsabiliza por qualquer

tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, seja de ordem

técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de comunicação, bem como por outros

fatores que impossibilitem o envio. Esses documentos, que valerão somente para esse

processo, não serão devolvidos nem deles serão fornecidas cópias.

3.3 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante do subitem

3.2 deste edital.

3.3.1 Caso seja solicitado pelo Cebraspe, o candidato deverá enviar a referida

documentação por meio de carta registrada, para a confirmação da veracidade das

informações.

3.4 Receberá nota zero o candidato que não enviar a documentação na forma e no prazo

estabelecidos no Edital nº 1 – TCDF – Auditor, de 18 de novembro de 2020, e suas

alterações, e neste edital.
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3.5 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação de títulos.

3.6 Não será aceito o envio de documentação referente à avaliação de títulos, em
hipótese alguma, fora da data e dos horários predeterminados no subitem 3.2 deste
edital.

4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos
interpostos contra o resultado provisório na prova oral estarão à disposição dos
candidatos a partir da data provávelde 16 de maio de 2022,no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_20_auditor_sub.

4.2 O Cebraspe 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 das justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento.

4.3 O edital de resultado provisório na avaliação de títulos será publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal e divulgado na internet, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_20_auditor_sub, na data provável de 20
de maio de 2022.

PAULO TADEU VALE DA SILVA

INEDITORIAL

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
 

ATO DE CANCELAMENTO

CHAMAMENTO Nº 103/2022

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar – HCB torna público aos interessados, o
cancelamento do processo nº 04024-00002070/2022-17, que originou o Chamamento n°
103/2022 publicado no DODF Nº 48, Pág. 91 em 11 de março de 2022, cujo objeto é a
Aquisição de Material de Expediente (Saco Plástico 100 litros), com a finalidade de
atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar – HCB. Este ato
de cancelamento encontra respaldo no Art.6° do Decreto Distrital 33.390/11 e nos
despachos exarados nos autos do processo 04024-00002070/2022-17. Brasília/DF, 06 de
maio de 2022. Supervisão de Compras Icipe/HCB.

 

CHAMAMENTO Nº 192/2022

PROCESSO: 04024-00003739/2022-98

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 16/05/2022 às 18h, estará
recebendo por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
chamamento n° 192/2022, cujo objeto é a Aquisição de Medicamentos (Cloreto de Sódio,
Glicose, Lidocaína, ...), visando atender as necessidades do Hospital da Criança de
Brasília José Alencar - HCB. Conforme previsões editalícias, o prazo para recebimento
de propostas poderá ser prorrogado. Os interessados poderão solicitar o referido edital
através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo no site www.hcb.org.br. Este
Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital N° 33.390/11. Brasília/DF, 06
de maio de 2022. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

CHAMAMENTO Nº 193/2022

PROCESSO: 04024-00004197/2022-71

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 16/05/2022 às 18h, estará
recebendo por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
chamamento n° 193/2022, cujo objeto é a Aquisição de Material Médico (Extrato para
Imunoterapia, Extrato para Prickteste, ...), em Sistema de Registro de Preços, visando
atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB.
Conforme previsões editalícias, o prazo para recebimento de propostas poderá ser
prorrogado. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail:
compras@hcb.org.br ou acessá-lo no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará
o disposto pelo Decreto Distrital N° 33.390/11. Brasília/DF, 06 de maio de 2022.
Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

AVISO DE RESULTADO

CHAMAMENTO Nº 128/2022

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 128/2022, com o prazo para cadastro das propostas na
plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 01/04/2022, cujo objeto é a
Aquisição de Fraldas Descartáveis, visando atender as necessidades do Hospital da
Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta as seguintes empresas vencedoras:
item 01 para a empresa Fox Indústria e Comércio de Materiais Médicos e Hospitalares
Eireli-EPP, pelo valor total de R$ 22.610,00 (Vinte e dois mil, seiscentos e dez reais);
item 02 para a empresa Squadra Comércio e Serviços Ltda-ME, pelo valor total de R$
16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos reais); item 03 para a empresa Longevitá Produtos
Higiênicos Ltda, pelo valor total de R$ 36.295,00 (Trinta e seis mil, duzentos e noventa e
cinco reais). Brasília/DF, 06 de maio de 2022. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

AVISO DE RESULTADO

CHAMAMENTO Nº 147/2022

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados
o Resultado do Chamamento Nº 147/2022, com o prazo para recebimento de
propostas finalizado em 02/05/2022, cujo objeto é a Aquisição de Medicamentos
(Solução Básica e Solução Ácida para Hemodiálise), em Sistema de Registro de
Preços, visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José
Alencar - HCB, apresenta a seguinte empresa vencedora: itens 01 e 02 para a
empresa Farmarin Indústria e Comércio Ltda, pelo valor total estimado de R$
64.603,00 (Sessenta e quatro mil, seiscentos e três reais). Brasília/DF, 06 de maio de
2022. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

AVISO DE RESULTADO

CHAMAMENTO Nº 152/2022

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados
o Resultado do Chamamento Nº 152/2022, com o prazo para cadastro das propostas
na plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 11/04/2022, cujo objeto é a
Aquisição de Material Odontológico (Broca, Creme Dental, ...), visando atender as
necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta a
seguinte empresa vencedora: itens 01, 02 e 03 para a empresa Perfil Hospitalar Ltda,
pelo valor total de R$ 9.179,00 (Nove mil, cento e setenta e nove reais). Brasília/DF,
06 de maio de 2022. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 156/2022

ITENS REMANESCENTES
O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados
o Resultado do Chamamento Nº 156/2022 - IR com o prazo para cadastro das
propostas na plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 19/04/2022, cujo
objeto é a Aquisição de Material Médico Hospitalar (Compressa Neurocirúrgica,
Conector de Circuito, Agente Hemostático, ...), visando atender as necessidades do
Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta as seguintes empresas
vencedoras: item 02 para a empresa DMI Material Médico Hospitalar Ltda, pelo
valor total de R$ 360,00 (Trezentos e sessenta reais); item 03 para a empresa
Nacional Comercial Hospitalar Ltda, pelo valor total de R$ 1.986,50 (Um mil,
novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos). O item 01 restou fracassado.
Brasília/DF, 06 de maio de 2022. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 159/2022

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados
o Resultado do Chamamento Nº 159/2022, com o prazo para cadastro das propostas
na plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 18/04/2022, cujo objeto é a
Aquisição de Medicamentos (Aminofilina, Dexmedetomidina, Amicacina, ...),
visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar -
HCB, apresenta as seguintes empresas vencedoras: itens 02 e 08 para a empresa Ello
Distribuição Ltda, pelo valor total de R$ 52.930,00 (Cinquenta e dois mil,
novecentos e trinta reais); itens 04, 05 e 07 para a empresa Elfa Medicamentos Ltda,
pelo valor total de R$ 37.290,00 (Trinta e sete mil, duzentos e noventa reais); item
06 para a empresa Cristália Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda, pelo valor
total de R$ 272,00 (Duzentos e setenta e dois reais). O item 01 restou deserto. O
item 03 restou fracassado. Brasília/DF, 06 de maio de 2022. Supervisão de Compras,
Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 162/2022

ITENS REMANESCENTES
O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados
o Resultado do Chamamento Nº 162/2022 - IR com o prazo para cadastro das
propostas na plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 29/04/2022, cujo
objeto é a Aquisição de Medicamento (Gonadotrofina), em Sistema de Registro De
Preços, visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José
Alencar - HCB, apresenta a seguinte empresa vencedora: item 01 para a empresa
Elfa Medicamentos Ltda, pelo valor total estimado de R$ 1.017,10 (Um mil,
dezessete reais e dez centavos). Brasília/DF, 06 de maio de 2022. Supervisão de
Compras, Icipe/HCB.
FILANTROPIA-75/2022

INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA
DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A

 
AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do
Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Instalação nº 09/2022,
para a atividade de implantação de infraestrutura de água, esgoto e drenagem pluvial para a
etapa 1 do projeto de expansão do centro de comércio, lazer e serviços no Aeroporto
Internacional de Brasília. Processo: 00391-00008962/2020-76. Juan Horacio Djedjeian,
Diretor Vice-Presidente.
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