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em estrita obediência às respectivas normas urbanísticas. DO VALOR: A área em avanço de solo para
escada de emergência é não onerosa conforme disposto na hipótese prevista no inciso, II alínea "a" do art.
4º da Lei Complementar nº 755/2008, de 28 de janeiro de 2008. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: A
Concessão terá vigência de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por
igual período. DATA DE ASSINATURA: 30/10/2018. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: SIMONE
MARIA MEDEIROS COSTA, na qualidade de Subsecretária da Central de Aprovação de Projetos da
Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação e FERNANDO COSTA GONTIJO, representante
da FCG - COMÉRCIO, TURISMO E SERVIÇOS LTDA, na qualidade de concessionário.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO Nº 14/2015

PROCESSO: 0141-002591/2012; PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA
DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e
ASSOCIAÇÃO IMOBILIÁRIA PLANALTO - AIP, na qualidade de concessionária. DO OBJETO: O
aditamento objetiva retificar metragem de área pública concedida, com base no novo projeto aprovado com
decréscimo de área, conforme informativo de aprovação nº 429/2018 (12193286), deste modo passa ser
concedida de forma onerosa o avanço de 1.370,49 m² em subsolo para garagem e de forma não onerosa o
avanço de 26,62m² em nível de solo para Instalação Técnica - Central de GLP e o avanço de 371,28 m²
em avanço de espaço aéreo para varanda e expansão de compartimento, totalizando 1.768,39 m² de área
pública contígua ao Lote A - Comércio Local Noroeste 08/09 (oito barra nove) - CLNW 08/09, do Setor
de Habitações Coletivas Noroeste (SHCNW), devidamente matriculado sob o nº 105.278 do 2º Ofício do
Registro de Imóveis do Distrito Federal, conforme o resumo de aprovação (12193286), conforme especifica
a Planta de Situação/Locação do projeto de arquitetura aprovado pela Coordenadora de Arquitetura da
Central de Aprovação de Projetos, em 03 de Setembro de 2018, às fls. 561. DO VALOR: O Concessionário
pagará, anualmente, até o dia 31 de janeiro de cada ano, a título de preço público, o valor de R$ 8.123,10
(oito mil cento e vinte e três reais e dez centavos) referente ao subsolo, correspondente a 0,0020% (vinte
centésimos por cento) do valor da área situada fora dos limites do lote (artigos 25 a 28 do Decreto nº
29.590/2008), conforme memória de cálculo acostada à fl. 14693735. As áreas em avanço de solo para
instalações técnicas e em avanço de espaço aéreo para varandas e expansão de compartimento são não
onerosas conforme disposto nos incisos, III "b" e IV do art. 4º da Lei Complementar nº 755/2008, de 28
de janeiro de 2008. O pagamento do preço público poderá ser efetuado em até 03 (três) vezes, corrigido
conforme disposto na Lei Complementar nº 435/2001, desde que a parcela não seja inferior a R$ 68,00
(sessenta e oito reais). No caso de atraso no pagamento do preço público descrito no item 5.1, o valor do
débito, corrigido monetariamente, será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de juros moratórios
legalmente previstos. O preço estipulado será, anualmente, reajustado por índice adotado em lei ou, na falta
de previsão específica, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC. Os Concessionários
obrigam-se a informar aos adquirentes das unidades autônomas acerca da responsabilidade pelo pagamento
do preço público disposto nos itens anteriores. DATA DE ASSINATURA: 06/11/2018. SIGNATÁRIOS:
Pelo Distrito Federal: SIMONE MARIA MEDEIROS COSTA, na qualidade de Subsecretária da Central de
Aprovação de Projetos desta Secretaria de Estado e CARLOS MAGNO GONÇALVES DA CRUZ,
representante da Associação Imobiliária Planalto, na qualidade de concessionário.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL Nº 05, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2018
O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO
DISTRITO FEDERAL, Substituto, no uso de suas atribuições legais, torna público que os locais de
aplicação das provas, para os empregos de nível superior, do concurso público para provimento de vagas
efetivas e para formação de cadastro da CODHAB/DF, estão disponíveis para consulta no endereço
eletrônico https://concursos.quadrix.org.br, por meio de busca individual, devendo o candidato, para tanto,
informar os dados solicitados.
1. Para os empregos de nível superior, as provas terão duração de 3 (três) horas e serão aplicadas no dia
18 de novembro de 2018, no turno da tarde.
2. A aplicação obedecerá ao seguinte cronograma, conforme horários oficiais de Brasília/DF:
a) abertura dos portões: 13 horas;
b) fechamento dos portões: 14 horas; e
c) início das provas: 14 horas e 30 minutos.
2.1 O candidato somente poderá realizar a prova no local designado na consulta individual disponível no
endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.br
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com antecedência
mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou
preta, do comprovante de inscrição e do documento de identificação original válido.
3.1 O candidato não poderá ingressar no local de provas após o horário fixado para o fechamento dos
portões.
4. Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização da prova, for surpreendido portando:
aparelhos eletrônicos, tais como: bipe, telefone celular, smartphones, walkman®, aparelho portátil de
armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, máquinas calculadoras,
agendas eletrônicas ou similares, notebook, tablets, iPod®, palmtop, gravadores, pendrive, mp3 player ou
similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica, controle de alarme
de carro etc, assim como relógio de qualquer espécie, óculos escuros, protetor auricular, entre outros.
4.1 O Instituto QUADRIX não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos citados acima e
não se responsabilizará por perdas, extravios ou danos neles causados.
4.2 O Instituto QUADRIX recomenda que, no dia de realização da prova, o candidato não leve nenhum
dos objetos citados no item 4.
5. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca texto e(ou) borracha.
6. O candidato deverá observar todas as instruções contidas no Edital nº 1, e alterações, do qual não
poderá alegar qualquer desconhecimento.

CARLOS NOGUEIRA DA COSTA
Diretor-Presidente Substituto

EDITAL N° 104/2018
O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, representado pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, no uso das atribuições legais, considerando a Lei nº
4.996, de 26 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, resolve
TORNAR PÚBLICO A DISTRIBUIÇÃO do imóvel localizado à QN 5-A Conjunto 6 Casa 21 - Riacho
Fundo II, em nome da Sr.ª MICHELLE RODRIGUES BATISTA BARBOSA, CPF Nº 9**.2*5.3**-15.

Brasília/DF, 12 de novembro de 2018
CARLOS NOGUEIRA DA COSTA

Diretor-Presidente Substituto

EDITAL N° 105/2018
O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, representado pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, no uso das atribuições legais, considerando a Lei nº
4.996, de 26 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, resolve
TORNAR PÚBLICO A DISTRIBUIÇÃO do imóvel localizado à QN 5-A Conjunto 6 Casa 24 - Riacho
Fundo II, em nome da Sr.ª LUCICLÉIA BARROS CPF Nº **1.9*8.**2-87.

Brasília/DF, 12 de novembro de 2018
CARLOS NOGUEIRA DA COSTA

Diretor-Presidente Substituto
EDITAL N° 106/2018

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, representado pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, no uso das atribuições legais, considerando a Lei nº
4.996, de 19 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, resolve
TORNAR PÚBLICO A DISTRIBUIÇÃO do imóvel localizado à Quadra QS 14, Conjunto 03, Lote 0001
- Riacho Fundo II/DF, em nome do Sr. HENRIQUE FERREIRA DA SILVA.

Brasília/DF, 12 de novembro de 2018
CARLOS NOGUEIRA DA COSTA

Diretor-Presidente Substituto

EDITAL N° 107/2018
O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, representado pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, no uso das atribuições legais, considerando a Lei nº
4.996, de 26 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, resolve
TORNAR PÚBLICO A DISTRIBUIÇÃO do imóvel localizado à QS 06 Conjunto 7 casa 21 Riacho
Fundo II em nome da Sr.ª DEUZUITA BANDEIRA DE ALMEIDA E SILVA CPF Nº **9.8*9.2**-
00.

Brasília/DF, 12 de novembro de 2018
CARLOS NOGUEIRA DA COSTA

Diretor-Presidente Substituto

EDITAL N° 108/2018
O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, representado pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, no uso das atribuições legais, considerando a Lei nº
4.996, de 26 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, resolve
TORNAR PÚBLICO A DISTRIBUIÇÃO do imóvel localizado à QNR 04, Conjunto O Lote 25,
Ceilândia/DF, em nome da Sr.ª CRISTIANA LIMA GOMES SOUZA, inscrita no CPF sob n°
8**.0*2.**1-00.

Brasília/DF, 12 de novembro de 2018
CARLOS NOGUEIRA DA COSTA

Diretor-Presidente Substituto
EDITAL N° 109/2018

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, representado pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, no uso das atribuições legais, considerando a Lei nº
4.996, de 26 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, resolve
TORNAR PÚBLICO A DISTRIBUIÇÃO do imóvel localizado à QR 429 CONJUNTO 20 LOTE 19 -
SAMAMBAIA, em nome do Sr. SERGIO FONSECA MELO, CPF Nº 6**.2*3.**1-68.

Brasília/DF, 12 de novembro de 2018
CARLOS NOGUEIRA DA COSTA

Diretor-Presidente Substituto
EDITAL N° 110/2018

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, representado pela Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, no uso das atribuições legais, considerando a Lei nº
4.996, de 26 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, resolve
TORNAR PÚBLICO A DISTRIBUIÇÃO do imóvel localizado na Quadra 404, Avenida Ponte Alta, Lote
94, Recanto das Emas/DF, em nome da Sr.ª MARIANA CALDAS ARAÚJO BASTOS, inscrita sob o CPF
n° 3**.9*5.**1-00.

Brasília/DF, 12 de novembro de 2018
CARLOS NOGUEIRA DA COSTA

Diretor-Presidente Substituto
EXTRATO DO CONTRATO Nº 103/2018

Processo: 00392-00010412/2018-74 - Contratante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do
Distrito Federal - CODHAB/DF- CNPJ 09.335.575/0001-30; Contratada: WR COMERCIAL DE
ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-EPP. - CNPJ 06.091.637/0001-17. Objeto: o credenciamento de
pessoa jurídica, devidamente registrada no CREA ou CAU, para prestar serviços em caráter temporário de
reformas e pequenos reparos em domicílios, localizados em áreas de interesse social, nos termos e
condições estabelecidos no Edital de Credenciamento nº. 01/2018 - CODHAB/DF e seus cadernos, que o
integram e complementam, sempre que houver interesse previamente manifestado pela CODHAB/DF,
consoante especificam os projetos de serviços de reparos a serem realizados em Sol Nascente -
Ceilândia/DF. Dotação Orçamentária: UO 28.209. Programa de Trabalho: 1.6482.6208.3571.0001.
Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte: 100. Nota de Empenho 2018NE01171, emitidas em 29/10/2018 no
valor de R$: R$27.000,00 (vinte e sete mil reais). Valor do Contrato: R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).
Modalidade: Ordinário. Evento: 400091. Data da Assinatura: 12/11/2018. Vigência: 60 (sessenta) dias.
Signatários: Pela CODHAB/DF: Carlos Nogueira da Costa, na qualidade de Diretor-Presidente Substituto;
Pela Contratada: Renato Marinho Araujo, na qualidade de Representante Legal.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N º 30/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de Elaboração e Implementação de Plano de
Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD. (inciso IV do art. 2º do RILC), conforme as condições e
especificações descritas no Anexo I do Termo de Referência deste Edital. Data de abertura: 10h00min do
dia 27 de novembro de 2018. O respectivo edital poderá ser retirado no endereço www.codhab.df.gov.br.
Processo nº 00392-00006183/2018-93. Informações referentes ao certame, por meio do site ou por
telefone: (61)3214-1830.

Brasília/DF, 13 de novembro de 2018
CLAYLTON FERREIRA ARAGÃO

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: PROCESSO: 141.000.288/2015 Trata-se do TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO,
fundamentado na Lei Orgânica do Distrito Federal e do Decreto nº 17.079 de 28 de dezembro de 1995, a
ser firmado entre Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda e o Distrito Federal, para utilização,
pelo prazo de 12 (doze) meses, de áreas públicas com a finalidade de TAPUME/CANTEIRO DE OBRAS
no imóvel situado no SHCNW SQNW 108 Bloco E, deverá ser efetivado de forma direta conforme dispõe
o art. 48, do Decreto nº 17.079 de 28 de dezembro de 1995, que regulamentou a Lei Orgânica do Distrito
Federal, sendo inexigível o certame Licitatório, tendo em vista que o presente caso se enquadra nos
preceitos estabelecidos no art. 25, caput , combinado com o art.26 da Lei nº 8666/1993. No caso em
comento, a inexigibilidade é justificada pela inviabilidade de competição, tendo em vista que o interessado
é proprietário do imóvel edificado com projeção contígua à área objeto da concessão. Fixando o valor de
R$ 21.354,92 (Vinte e um mil trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos) e o pagamento
será feito em 12 (doze) parcela fixas no valor de R$ 1779,58 (Um mil setecentos e setenta e nove reais e
cinquenta e oito centavos). RIANE NATÁLIA SOARES VASCONCELOS, Administradora Regional.

ricardo.sousa
Realce


