
NOTIFICAÇÃO Nº 395/2020

O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO INSTITUTO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - INSTITUTO

BRASÍLIA AMBIENTAL, resolve: CONCEDER a WASHINGTON FERREIRA DE

QUEIROZ, CPF: ***.105.58*-**, o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de

ciência desta notificação, para efetuar o pagamento no valor de R$ 396,07 (trezentos e

noventa e seis reais e sete centavos), referente ao Auto de Infração nº 02523/2019,

constante nos autos do processo n° 00391-00011423/2019-81. A multa será atualizada

desde a lavratura do auto de infração, conforme disposto nos Pareceres PROFIS

010/2014 e 154/2019 – IBRAM/PRESI/PROJU. De acordo com dispositivo legal, Lei

Distrital 041/1989 Art. 64 § 1º e 3º, o valor estipulado da pena de multa cominado no

auto de infração será corrigido pelos índices oficiais vigentes no ato do pagamento. O

não recolhimento da multa dentro do prazo fixado implicará em INSCRIÇÃO EM

DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.

WELKSON ISIDORIO DO NASCIMENTO

NOTIFICAÇÃO Nº 396/2020

O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO INSTITUTO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL -

INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL, resolve: CONCEDER a CREMILDA

BARRETO DOS SANTOS, CPF: ***.570.48*-**, o prazo de 05 (cinco) dias, a

contar da data de ciência desta notificação, para efetuar o pagamento no valor

de R$ 396,07 (trezentos e noventa e seis reais e sete centavos) , referente ao

Auto de Infração nº 05185/2019, constante nos autos do processo n° 00391-

00011416/2019-89. A multa será atualizada desde a lavratura do auto de

infração, conforme disposto nos Pareceres PROFIS 010/2014 e 154/2019 –

IBRAM/PRESI/PROJU. De acordo com dispositivo legal, Lei Distrital 041/1989

Art. 64 § 1º e 3º, o valor estipulado da pena de multa cominado no auto de

infração será corrigido pelos índices oficiais vigentes no ato do pagamento. O

não recolhimento da multa dentro do prazo fixado implicará em INSCRIÇÃO

EM DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.

WELKSON ISIDORIO DO NASCIMENTO

NOTIFICAÇÃO Nº 452/2020

O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO INSTITUTO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL -

INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL, resolve: CONCEDER a JOSÉ CARLOS

SOUZA DA SILVA, CPF: ***.494.77*-**, o prazo de 05 (cinco) dias, a contar

da data de ciência desta notificação, para efetuar o pagamento no valor de R$

19.803,50 (dezenove mil oitocentos e três reais e cinquenta centavos), referente

ao Auto de Infração nº 00240/2019, constante nos autos do processo n° 00391-

00011475/2019-57. A multa será atualizada desde a lavratura do auto de

infração, conforme disposto nos Pareceres PROFIS 010/2014 e 154/2019 –

IBRAM/PRESI/PROJU. De acordo com dispositivo legal, Lei Distrital 041/1989

Art. 64 § 1º e 3º, o valor estipulado da pena de multa cominado no auto de

infração será corrigido pelos índices oficiais vigentes no ato do pagamento. O

não recolhimento da multa dentro do prazo fixado implicará em INSCRIÇÃO

EM DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.

WELKSON ISIDORIO DO NASCIMENTO

NOTIFICAÇÃO Nº 457/2020

O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO INSTITUTO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL -

INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL, resolve: CONCEDER a NAIARA

BARRETO DOS SANTOS, CPF: ***.846.64*-**, o prazo de 05 (cinco) dias, a

contar da data de ciência desta notificação, para efetuar o pagamento no valor

de R$ 396,07 (trezentos e noventa e seis reais e sete centavos), referente ao

Auto de Infração nº 09073/2019, constante nos autos do processo n° 00391-

00011435/2019-13. A multa será atualizada desde a lavratura do auto de

infração, conforme disposto nos Pareceres PROFIS 010/2014 e 154/2019 –

IBRAM/PRESI/PROJU. De acordo com dispositivo legal, Lei Distrital 041/1989

Art. 64 § 1º e 3º, o valor estipulado da pena de multa cominado no auto de

infração será corrigido pelos índices oficiais vigentes no ato do pagamento. O

não recolhimento da multa dentro do prazo fixado implicará em INSCRIÇÃO

EM DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.

WELKSON ISIDORIO DO NASCIMENTO

NOTIFICAÇÃO Nº 458/2020

O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO INSTITUTO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL -

INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL, resolve: CONCEDER a REGIVAN

FRANCISCO DOS SANTOS, CPF: ***.861.00*-**, o prazo de 05 (cinco) dias, a

contar da data de ciência desta notificação, para efetuar o pagamento no valor de

R$ 396,07 (trezentos e noventa e seis reais e sete centavos), referente ao Auto de

Infração nº 02529/2019, constante nos autos do processo n° 00391-00011432/2019-

71. A multa será atualizada desde a lavratura do auto de infração, conforme disposto

nos Pareceres PROFIS 010/2014 e 154/2019 – IBRAM/PRESI/PROJU. De acordo

com dispositivo legal, Lei Distrital 041/1989 Art. 64 § 1º e 3º, o valor estipulado da

pena de multa cominado no auto de infração será corrigido pelos índices oficiais

vigentes no ato do pagamento. O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado

implicará em INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.

WELKSON ISIDORIO DO NASCIMENTO

NOTIFICAÇÃO Nº 460/2020

O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO INSTITUTO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - INSTITUTO

BRASÍLIA AMBIENTAL, resolve: CONCEDER a MERILENE FÉLIX DE

SOUSA, CPF: ***.014.34*-**, o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de

ciência desta notificação, para efetuar o pagamento no valor de R$ 396,07

(trezentos e noventa e seis reais e sete centavos), referente ao Auto de Infração nº

02528/2019, constante nos autos do processo n° 00391-00011431/2019-27. A multa

será atualizada desde a lavratura do auto de infração, conforme disposto nos

Pareceres PROFIS 010/2014 e 154/2019 – IBRAM/PRESI/PROJU. De acordo com

dispositivo legal, Lei Distrital 041/1989 Art. 64 § 1º e 3º, o valor estipulado da

pena de multa cominado no auto de infração será corrigido pelos índices oficiais

vigentes no ato do pagamento. O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado

implicará em INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.

WELKSON ISIDORIO DO NASCIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO
DE PROJETOS ESPECIAIS

EXTRATO DO EDITAL DE CHAMAMENTO

O Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Projetos Especiais, torna

público o Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI n.º 004/2021 – SEPE, para

obtenção de estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, com vistas à

concessão dos serviços de construção, operação e manutenção de Laboratório

Farmacêutico Oficial de medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos, insumos à saúde,

produtos estratégicos e correlatos do Distrito Federal. Os interessados poderão entregar os

requerimentos de autorização para realização dos estudos até 30 (trinta) dias, contados a

partir da publicação do Edital, consoante os termos do item 6.4 do Edital, das 08h às 18h,

na Secretaria de Estado de Projetos Especiais, localizada na Praça do Buriti, Zona Cívico-

Administrativa, Palácio do Buriti, sala P50, Gabinete da Secretaria de Estado de Projetos

Especiais, Brasília-DF, CEP 70.075-900, mediante protocolo. O Edital e os documentos

referentes a este Procedimento de Manifestação de Interesse poderão ser obtidos no site

www.sepe.df.gov.br. Contatos: (61) 3312-9954. ROBERTO VANDERLEI DE

ANDRADE, Secretário de Estado.

PROCURADORIA-GERAL

SECRETARIA GERAL
SUBSECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

 

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021

A Pregoeira informa aos interessados que o resultado do julgamento do Pregão acima citado

encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.gov.br/compras. UASG: 926121.

Licitante vencedora: LINEAR COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ/CPF: 10.947.243/0001-95,

no valor total de R$ 51.870,00. Processo SEI nº 020-00006302/2020-79.

Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021

CLEONICE NERI DOS SANTOS

INEDITORIAL

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
 

RELATÓRIO ANUAL 2020

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE, em cumprimento à Lei

Distrital 4081/2008, torna público o relatório financeiro e de execução do Contrato de

Gestão 076/2019 celebrado em 20.09.2019, relativo ao ano de 2020, para gestão do HCB-

Hospital da Criança de Brasília José Alencar.
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