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ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO

RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: 429.003.688/2015. INTERESSADO: RIZZA MARIA CARVALHO E GUS-
TAVO CARVALHO GAZETE. ASSUNTO: Ratificação de Inexigibilidade de Licitação, nos
termos do art. 2°, da Portaria n° 11/2010 - SEG e do art. 26, da Lei Federal n° 8.666/1993,
para assegurar a eficácia legal da concessão direta, por inexigibilidade de licitação, com
fundamento no caput do art. 25 da Lei Federal n° 8.666/1993 e § 1º e 2º, do art. 42 do
Decreto 37.951/2017, para concessão de uso de área pública, no nível de térreo, contigua à
loja 6 (lotes 25 e 26), situada no SHCS CL Quadra 111, bloco "C", de propriedade de Rizza
Maria Carvalho e Gustavo Carvalho Gazete, conforme justificativa constante no processo em
referência. GUSTAVO CARVALHO AMARAL. Administrador Regional do Plano Piloto -
Interino.

PROCESSO: 429.002.401/2015. INTERESSADO: GRACE OLIVEIRA DE ANDRADE.
ASSUNTO: Ratificação de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do art. 2°, da Portaria n°
11/2010 - SEG e do art. 26, da Lei Federal n° 8.666/1993, para assegurar a eficácia legal da
concessão direta, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no caput do art. 25 da Lei
Federal n° 8.666/1993 e § 1º e 2º, do art. 42 do Decreto 37.951/2017, para concessão de uso
de área pública, no nível de térreo, contigua à loja 2 (lote 23), situada no SHCS CL Quadra
411, bloco "C", de propriedade de Grace Oliveira de Andrade, conforme justificativa cons-
tante no processo em referência. GUSTAVO CARVALHO AMARAL. Administrador Re-
gional do Plano Piloto - Interino.

PROCESSO: 429.003.690/2015. INTERESSADO: ELIANA DINIZ STARLING. ASSUN-
TO: Ratificação de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do art. 2°, da Portaria n° 11/2010
- SEG e do art. 26, da Lei Federal n° 8.666/1993, para assegurar a eficácia legal da
concessão direta, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no caput do art. 25 da Lei
Federal n° 8.666/1993 e § 1º e 2º, do art. 42 do Decreto 37.951/2017, para concessão de uso
de área pública, no nível de térreo, contigua à loja 34 (lotes 21 e 22), situada no SHCS CL
Quadra 411, bloco "B", de propriedade de Eliana Diniz Starling, conforme justificativa
constante no processo em referência. GUSTAVO CARVALHO AMARAL. Administrador
Regional do Plano Piloto - Interino.

PROCESSO: 429.003.691/2015. INTERESSADO: ROBERTO DE SOUZA. ASSUNTO: Ra-
tificação de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do art. 2°, da Portaria n° 11/2010 - SEG
e do art. 26, da Lei Federal n° 8.666/1993, para assegurar a eficácia legal da concessão
direta, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no caput do art. 25 da Lei Federal
n° 8.666/1993 e § 1º e 2º, do art. 42 do Decreto 37.951/2017, para concessão de uso de área
pública, no nível de térreo, contigua à loja 28 (lotes 19 e 20), situada no SHCS CL Quadra
411, bloco "B", de propriedade de Roberto de Souza, conforme justificativa constante no
processo em referência. GUSTAVO CARVALHO AMARAL. Administrador Regional do
Plano Piloto - Interino.

PROCESSO: 141.003.141/2014. INTERESSADO: ANTÔNIA PEREIRA DE SOUZA. AS-
SUNTO: Ratificação de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do art. 2°, da Portaria n°
11/2010 - SEG e do art. 26, da Lei Federal n° 8.666/1993, para assegurar a eficácia legal da
concessão direta, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no caput do art. 25 da Lei
Federal n° 8.666/1993 e § 1º e 2º, do art. 42 do Decreto 37.951/2017, para concessão de uso
de área pública, no nível de térreo, contigua às lojas 30 e 36 (lotes 8, 9, 10 e 11), situada no
SHCS CL Quadra 111, bloco "A", de propriedade de Antônia Pereira de Souza, conforme
justificativa constante no processo em referência. GUSTAVO CARVALHO AMARAL. Ad-
ministrador Regional do Plano Piloto - Interino.

PROCESSO: 141.001.424/2011. INTERESSADO: MOHAMAD KHODR & CIA LTDA.
ASSUNTO: Ratificação de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do art. 2°, da Portaria n°
11/2010 - SEG e do art. 26, da Lei Federal n° 8.666/1993, para assegurar a eficácia legal da
concessão direta, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no caput do art. 25 da Lei
Federal n° 8.666/1993 e § 1º e 2º, do art. 42 do Decreto 37.951/2017, para concessão de uso
de área pública, no nível de térreo, contigua às lojas 7, 13 e 21 (lotes 3, 4, 5, 6 e 7), situada
no SHCS CL Quadra 106, bloco "A", de propriedade de Mohamad Khodr & Cia, conforme
justificativa constante no processo em referência. GUSTAVO CARVALHO AMARAL. Ad-
ministrador Regional do Plano Piloto - Interino.

PROCESSO: 141.002.694/2016. INTERESSADO: J.P. SANTOS & CIA Ltda. ASSUNTO:
Ratificação de Inexigibilidade de Licitação, nos termos do art. 2° da Portaria n° 11/2010 -
SEG e do art. 26 da Lei Federal n° 8.666/1993, para assegurar a eficácia legal da concessão
direta, por inexigibilidade de licitação, com fundamento no caput do art. 25 da Lei Federal
n° 8.666/1993 e parágrafo primeiro e segundo art. 42 do Decreto 37.951/2017, para con-
cessão de uso de área pública, no nível de térreo, contigua às lojas 20 e 14 (lotes 28 e 29 ),
situada no SHCS CL Quadra 304 Bloco A, de propriedade de J. P. Santos & Cia Ltda.,
conforme justificativa constante no processo em referência. GUSTAVO CARVALHO AMA-
RAL. Administrador Regional do Plano Piloto - Interino.

TERMOS DE AUTORIZAÇÃO PRECÁRIO DE USO
PROCESSO: 141.003.199/2016. Trata-se do TERMO DE AUTORIZAÇÃO PRECÁRIO DE
USO, fundamentado na Lei Complementar n° 766/2008, bem como no Decreto n°
37.951/2017, a ser firmado entre José Getúlio Pinto de Andrade e o Distrito Federal, com
vigência até a celebração do Contrato de Concessão Real de Uso. Fica autorizada a utilização
PRECÁRIA da área pública, contígua ao imóvel situado no SHCS CL Quadra 108, bloco
"B", loja 17, nos termos do art. 48 da Lei Orgânica do Distrito Federal, sendo inelegível o
certame licitatório, fundamentado no art. 25, combinado com artigo 26 da Lei nº 8666/1993
e art. 42, § 1°, do Decreto n° 37.951/2017. No presente caso a inexigibilidade é justificada
pela inviabilidade de competição, tendo em vista que o interessado é proprietário do imóvel
edificado com projeção contígua à área pública, objeto da presente autorização. O valor

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N º 029/2017
Objeto: Aquisição de material permanente, estantes e armários para atender a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal conforme especificações e condições
estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Data e horário para
recebimento das propostas: Até 09h59min do dia 19 de outubro de 2017. Programa de
Trabalho: 16.122.6001.8517.9625; Natureza da despesa: 44.90.52; Fonte 407. O respectivo
edital poderá ser retirado no endereço www.comprasnet.gov.br e www.codhab . d f . g o v. b r.
Processo nº 392.002.322/2017 CODHAB/DF. Informações referentes ao certame, por meio
do site ou por telefone: (61) 3214.1830.

Em 28 de setembro de 2017
FÁBIO CASTELO BRANCO

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO DE RECURSO E JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2017

O Pregoeiro da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal -
CODHAB/DF, no uso de suas atribuições, torna público o resultado do recurso e do jul-
gamento, no qual o Diretor-Presidente/CODHAB manteve a decisão do Pregoeiro e de-
clarando vencedora a empresa: REIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E GEOLOGIA LT-
DA - EPP. - CNPJ - 03.845.377/0001-30, com o valor de R$ 82.500,00 (oitenta e dois mil
e quinhentos reais) referente ao Pregão Eletrônico n.º 023/2017 - Processo nº
392.003.064/2017 cujo objeto é a Contratação de serviço de investigação ambiental con-
firmatória com sondagem, monitoramento da emissão de gases e análise laboratorial do solo
e da água para uma área de aproximadamente 48.000m² (15m x 3200m), visando atender às
necessidades da CODHAB/DF.

Em 28 de setembro de 2017
FÁBIO CASTELO BRANCO

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO

TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993, bem como pelas Leis Distritais nos 4.611/2011,
4.794/2002 e 4.799/2012, pelos Decretos Distritais nos 23.460/2002, 25.966/2005,
35.592/2014 e 26.851/2006 e suas alterações posteriores. DO VALOR: Após o acréscimo, o
valor mensal estimado do contrato será elevado para R$ 8.598.882,34 (oito milhões, qui-
nhentos e noventa e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos),
perfazendo um valor estimado para o período de 15 de setembro a 22 de outubro de 2017 de
R$ 10.891.917,52 (dez milhões oitocentos e noventa e um mil, novecentos e dezessete reais
e cinquenta e dois centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22214; PT:
15.452.6210.2079.6118; NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39; FONTE DE DESPESA:
100. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência na data de sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 15 de setembro de 2017. SIGNATÁRIOS: pelo SLU/DF, HE-
LIANA KÁTIA TAVARES CAMPOS, Diretora-Presidente, CRISTINA DE SABOYA GOU-
VEIA SANTOS, Diretora de Administração e Finanças; e, pela CONTRATADA: CIRO
BELLUCA MARGONI, Procurador, EDUARDO QUEIROZ ALVES, Administrador e DIE-
TER TOMOO KOPP IKEDA, Administrador.

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2017

Processo: 094.000.700/2017. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de
monitoramento e manutenção do Aterro Controlado do Jóquei - ACJ (Lixão da Estrutural),
localizado na Cidade Estrutural (área especial), para recepção e aterramento dos Resíduos da
Construção Civil, compreendendo o seguinte: implantação da unidade de britagem móvel
para reciclagem de resíduos de construção civil, incluindo o fornecimento, instalação, ope-
ração e manutenção dos equipamentos da unidade de britagem móvel; atividades de ma-
nutenção dos dispositivos e sistemas de drenagem de águas pluviais, líquidos percolados e
gases; monitoramento topográfico geotécnico, ambiental e das águas pluviais; manutenção
das lagoas de acumulação de líquidos percolados; monitoramento e manutenção e im-
plantação de drenos, bocas de lobo e canaletas de captação de águas pluviais; instalação
operação e manutenção de equipamento de trituração de galhadas e o recebimento e dis-
posição de resíduos sólidos da construção civil e galhadas, conforme a quantidade e as
especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos.
A Pregoeira do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL torna
público o Pregão Eletrônico nº 14/2017. Tipo: MENOR PREÇO. Valor estimado: R$
16.255.517,88 (dezesseis milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e dezessete
reais e oitenta e oito centavos). Unidade Orçamentária: 22214.
UASG: 926254. Elemento de Despesa: 33.90.39 Entrega das Propostas:
a partir de 02/10/2017, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 16/10/2017, às 09h00min (horário de Brasília)
no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. O Edital ficará
disponível nos sítios www.comprasgovernamentais.gov.br e do SLU
h t t p : / / w w w. s l u . d f . g o v. b r / l i c i t a c o e s / a n d a m e n t o / p r e g a o / 2 0 1 7 / e l e t r o nico.html. Outras informa-
ções e esclarecimentos poderão ser obtidos nos telefones 3213-0200 e 3213-0194, no horário
de 9h às 12h e das 14h às 17h.

Em 29 de setembro 2017
CARLA PATRÍCIA B. RAMOS

Pregoeira


