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de preço público, o valor de R$49.397,60(quarenta e nove mil, trezentos e noventa e sete
reais e sessenta centavos), referente ao subsolo, solo e espaço aéreo, 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 avaliação de fls. 962. DA RA-
TIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as cláusulas terceira e quinta do respectivo contrato e
inalteradas as demais cláusulas e condições do Termo Aditivo e do Contrato em referência.
DATA DE ASSINATURA: 15/08/2017. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: ADRYANI
FERNANDES LOBO, na qualidade de Subsecretária da Central de Aprovação de Projetos,
da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação e pela Concessionária: LUIZ
RENATO BETTIOL e ANA PAULA LIMA ERNESTO, na qualidade de Sócios.

RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo n.º 138.002.676/1998; Interessado: ANTÔNIO MOURA DOURADO; Assunto:
Contrato de Concessão de Direito Real de Uso.A Subsecretária da Central de Aprovação de
Projetos da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal, no
exercício das atribuições que lhe confere o artigo 1º, do Decreto n.º 35.566, de 25 de junho
de 2014, que dá nova redação ao artigo 29, inciso V, parágrafo 2º, do Decreto 29.590, de 09
de outubro de 2008, bem como o disposto no art. 7º do Decreto nº 36.339, de 28 de janeiro
de 2015 RESOLVE:RATIFICAR a inexigibilidade de licitação reconhecida pelo Coordenador
da Coordenação de Licenciamento da Central de Aprovação de Projetos da Secretaria de
Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal, nos autos do processo
administrativo em epígrafe, para a celebração de Contrato de Concessão de Direito Real de
Uso de forma não onerosa , fundamentado na Lei Complementar n.º 755, de 28 de janeiro
de 2008, entre ANTONIO MOURA DOURADO,CPF Nº385.288.781-04, e o Distrito Fe-
deral, para a utilização, pelo prazo de 30 (trinta) anos de área pública em nível de espaço
aéreo para varanda e expansão de compartimento (7,794 m²) de área pública a ser concedida,
conforme Informativo de Aprovação nº 60/2017, fls.205/208, de área contígua ao lote da
QNN Conjunto A lote 12-A, Ceilândia/DF. Brasília, 08 de agosto de 2017. Adryani Fer-
nandes Lobo - Subsecretária.

Processo n.º 138.275.726/1977; Interessado: JOSÉ CARLOS BORGES DOS SANTOS;
Assunto: Contrato de Concessão de Direito Real de Uso.A Subsecretária da Central de
Aprovação de Projetos da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do
Distrito Federal, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 1º, do Decreto n.º
35.566, de 25 de junho de 2014, que dá nova redação ao artigo 29, inciso V, parágrafo 2º,
do Decreto 29.590, de 09 de outubro de 2008, bem como o disposto no art. 7º do Decreto
nº 36.339, de 28 de janeiro de 2015 RESOLVE:RATIFICAR a inexigibilidade de licitação
reconhecida pelo Coordenador da Coordenação de Licenciamento da Central de Aprovação
de Projetos da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal,
nos autos do processo administrativo em epígrafe, para a celebração de Contrato de Con-
cessão de Direito Real de Uso de forma não onerosa , fundamentado na Lei Complementar
n.º 755, de 28 de janeiro de 2008, entre JOSÉ CARLOS BORGES DOS SANTOS, CPF Nº
263.218.311-15, e o Distrito Federal, para a utilização, pelo prazo de 30 (trinta) anos de área
pública em nível de espaço aéreo para varanda e expansão de compartimento (19,50 m²) de
área pública a ser concedida, conforme Informativo de Aprovação nº 334/2017, fls.184/188,
de área contígua ao lote da QNM 06 Conjunto O Lote 36, Ceilândia/DF. Brasília, 11 de
agosto de 2017. Adryani Fernandes Lobo, Subsecretária.

Processo n.º 429.005.040/2015; Interessado: ENGENHARIA CARVALHO E CCIOLY LT-
DA.; Assunto: Contrato de Concessão de Direito Real de Uso. A Subsecretária da Central de
Aprovação de Projetos da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do
Distrito Federal, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 1º, do Decreto n.º
35.566, de 25 de junho de 2014, que dá nova redação ao artigo 29, inciso V, parágrafo 2º,
do Decreto 29.590, de 09 de outubro de 2008, bem como o disposto no art. 7º do Decreto
nº 36.339, de 28 de janeiro de 2015 RESOLVE: RATIFICAR a inexigibilidade de licitação
reconhecida pelo Coordenador da Coordenação de Licenciamento da Central de Aprovação
de Projetos da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal,
nos autos do processo administrativo em epígrafe, para a celebração de Contrato de Con-
cessão de Direito Real de Uso de formas onerosa e não onerosa , fundamentado na Lei
Complementar n.º 755, de 28 de janeiro de 2008, entre ENGENHARIA CARVALHO E
ACCIOLLY LTDA.,CNPJ Nº 00.620.518/0001-28, e o Distrito Federal, para a utilização,
pelo prazo de 30 (trinta) anos de área pública de forma onerosa em nível de subsolo para
garagem (794,21 m²) e de maneira não onerosa em nível de solo para torres de circulação
vertical (71,65 m²), totalizando 865,86 m² de área pública a ser concedida, conforme In-
formativo de Aprovação nº 126/2017, fls.162/166, de área contígua ao lote B Comercial da
Avenida Monumental -Residencial Porto Pilar do Setor Meireles - Santa Maria/DF. Brasília,
21 de agosto de 2017. Adryani Fernandes Lobo - Subsecretária.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO PERMAMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO SINE DIE - CONCORRÊNCIA Nº 3/2017
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB torna
público a suspensão - "Sine Die" da Concorrência nº 03/2017, processo nº 392.000.170/2017
- CODHAB/DF que tem por objeto: Contratação de empresa especializada para executar a
construção de 18 (dezoito) praças públicas, no Empreendimento do Riacho Fundo II, 5º
Etapa, Residencial Parque, RA XXI, em atendimento à Política Habitacional do Governo do
Distrito Federal. A suspensão se dá em virtude da decisão do Tribunal de Contas do Distrito
Federal.

Em 22 de Agosto de 2017.
CLAYLTON ARAGÃO
Presidente da Comissão

DAS INSCRIÇÕES
I - Os cadastros serão realizados até o dia 25 de agosto de 2017, na Administração Regional
de Brazlãndia, localizada na AE 04- Lote 04-Setor Tradicional;
II - Os interessados deverão comparecer no local indicado, munidos de cópia dos seguintes
documentos: RG (Carteira de Identidade) ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação); ou
outro documento, legalmente aceito como de identificação pessoal, tais como: CPF e com-
provante de residência, e aqueles que possuírem a carteira do artesão;
III - Não serão admitidas inscrições faltando algum dos documentos exigidos no item
anterior;
III - Não haverá cobrança pela inscrição.
DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
I - Serão disponibilizados espaços para os artesãos cadastrados, na quantidade cedida pela
ARCAG (Entidade Promotora / Organizadora do Evento) com a prioridade para os artesãos
de Brazlândia, em caso de vagas remanescentes serão disponibilizados espaços para artesão
de outras regiões administrativas. Todos deverão ser pessoas físicas para exercer o comércio
de Artesanato durante o período do evento 22ª FESTA DO MORANGO DE BRASÍLIA
2017.
II - As propostas serão analisadas por uma comissão designada pelo Administrador Regional
de Brazlândia e selecionadas mediante sorteio público a ser realizado no Auditório da
Administração Regional de Brazlândia, às 19:00 horas do dia 28 de agosto de 2017;
III - Somente poderá ser sorteado um membro de cada família, respeitados o grau de
parentesco em linha reta e colateral até terceiro grau nos termos do código civil brasileiro
(pai, mãe, filho (a), neto (a), bisneto (a), irmão (a), esposo (a), sobrinho (a), tio (a), cunhado
(a) etc.), salvo em caso de vagas remanescentes;
IV - O inscrito deve ser morador de Brazlândia e deverá apresentar comprovante de re-
sidência, conforme expresso no item II do título das inscrições.
V - Poderão fazer o cadastro artesãos de outras regiões administrativas, os quais serão
atendidos em caso de vagas remanescentes.
VI - Os inscritos não poderão ser servidores do GDF da ativa, entretanto poderão fazer o
cadastro, e serão atendidos em caso de vagas remanescentes.
DAS OBRIGAÇÕES DOS ARTESÃOS
I - Será proibida a comercialização de qualquer espécie de artesanato industrializado, ou não
confeccionado pelos artesãos;
II - Será proibida a comercialização e o consumo de qualquer espécie de bebida;
III - Os Artesãos só poderão adentrar com veículos na área do evento das 09hs às 15hs no
dia 01/09 para reposição ou retirada de mercadorias, após esse horário está expressamente
proibido o transito de veículos no local do evento, nos demais dias das 09hs às 12hs;
IV - Após as 18hs para estacionar no local do evento deverão pagar estacionamento da
mesma forma que os outros usuários da festa.
V - Os Artesãos deverão observar às normas de higiene e ficarão sujeita à fiscalização
Vigilância Sanitária;
VI - Os Artesãos deverão utilizar no acabamento das mesas forros da cor pela maioria
definida com intuito de padronizar, embelezar e manter a higiene do local;
VII - Os Artesãos não poderão utilizar lonas, plásticos e quaisquer outros utensílios que não
estejam de acordo com as normas de higiene, bem como não estejam em condições de uso
conforme o padrão definido;
VIII - O Artesão não poderá de forma alguma, ceder, vender ou transferir o espaço/ por ele
ocupado a terceiros não inscritos que não tenha sido contemplado no sorteio;
IX - É de responsabilidade do artesão selecionado, levar sua mesa e toalha ou caso não
possua, a locação de uma mesa 2x1, montagem, desmontagem e vigilância da mesa e dos
produtos a serem utilizados durante os dias do evento;
X - O artesão que for selecionado deverá participar todos os dias do evento, salvo em casos
de força maior (saúde, acidente etc.), que deverá ser justificado ao responsável, sob pena de
ser excluído de outros eventos do mesmo seguimento organizado por esta Administração
Regional.
XI - Os artesãos estarão sujeitos a cobrança das taxas e impostos legalmente instituídos,
inclusive por parte do Governo do Distrito Federal, caso houver;
XII - Os artesãos deverão tratar-se com urbanidade e respeito no local do evento, evitando
qualquer tipo problema, para não atrapalhar a boa convivência, bem como o bom andamento
do evento;
XIII - Os artesãos estarão sujeitos às normas de segurança da Polícia Civil, Polícia Militar,
Corpo de Bombeiros e demais órgãos legalmente constituídos ou designados para exercer
segurança pública, bem como às normas de fiscalização da AGEFIS e demais órgãos
constituídos ou designados para exercer fiscalização pública;
DAS PENALIDADES
I - Em caso de descumprimento de qualquer dos deveres acima descritos o artesão perderá
o direito de exercer / continuar com a atividade, oportunidade que será convocado artesão
substituto para exercer a atividade no período restante;
DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS
I - Nos casos não previstos por este edital, deverá ser comunicado ao servidor da Ad-
ministração Regional de Brazlândia para que busque a melhor solução para o bem co-
mum.
II - Em caso de qualquer dúvida ou para maiores informações procurar o Gerente de Cultura
da Administração Regional de Brazlândia pelo contato 3479-8025 ou 34798000.

Em 21 de agosto de 2017
DEVANIR GONÇALVES DE OLIVEIRA

Administrador Regional de Brazlândia

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2017

PROCESSO: 138.000.205/2017. TIPO: Menor Preço. REGIME DE EXECUÇÃO: Emprei-
tada por preço Global. Objeto: contratação de empresa especializada para execução de Obra
de Reforma no próprio desta Administração Regional, situada à Quadra CNM 02 em Cei-
lândia Centro, atualmente ocupado pela Feira Central. O Administrador Regional de Cei-
lândia informa a HOMOLOGAÇÃO do certame, com fulcro no Art. 43, VI da Lei 8.666/93,
e ADJUDICA o objeto à empresa ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI-ME, CNPJ
20.101.881/0001-44, por apresentar a proposta no valor de R$ 222.994,72 (duzentos e vinte
e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e dois centavos). Outras in-
formações poderão ser obtidas no telefone (61) 3471-9832, nos horários de 09:00h
às 17:00h.

Em 22 de agosto de 2017.
VILSON JOSÉ DE OLIVEIRA

Administrador Regional de Ceilândia

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

EDITAL N° 01/2017
Seleção Pública de pessoas físicas interessadas em exercer o comércio de Artesanato durante
o período do evento denominado 22ª FESTA DO MORANGO - BRAZLANDIA/2017.
A Administração Regional de Brazlândia, órgão da administração direta do Governo do
Distrito Federal, com sede à Área Especial 04 - lote 01 - Setor Tradicional - Brazlândia,
Brasília, Distrito Federal, representada pelo seu administrador regional DEVANIR GON-
ÇALVES DE OLIVEIRA, torna público o chamamento para cadastramento de pessoas
físicas, residentes na Região Administrativa de Brazlândia, e no Distrito Federal, para
exercer o comércio de Artesanato durante o período do evento 21ª FESTA DO MORANGO
DE BRASÍLIA 2017, a ser realizado nos dias 01, 02, 03, 07, 08,09 e 10 de setembro de
2017, na sede da ARCAG - ASSOCIAÇÃO RURAL CULTURAL ALEXANDRE GUS-
MÃO, localizada no NÚCLEO RURAL ALEXANDRE GUSMÃO, INCRA 06 BRAZ-
LÂNDIA - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL.

matheus.magalhaes
Realce


