
De acordo com dispositivo legal, Lei Distrital nº 41/1989 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 ISIDÓRIO DO NASCIMENTO

NOTIFICAÇÃO Nº 117/2021
O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO INSTITUTO DO MEIO
AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA
AMBIENTAL, no uso de suas atribuições legais, instituídas através da Instrução
Normativa nº 06, de 29 de julho de 2019, resolve:
CONCEDER a CONDOMINIO SMPW - SUL, QUADRA 28 CONJUNTO 02 LOTE 05,
CNPJ: 11.865.560/0001-25, o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de ciência desta
notificação, para efetuar o pagamento no valor de R$ 4.094,20 (quatro mil noventa e
quatro reais e vinte centavos), referente ao Auto de Infração nº 03666/2020, constante nos
autos do Processo 00391-00004596/2020-86.
A multa será atualizada desde a lavratura do auto de infração, conforme disposto no
Parecer nº 370/2020 PGDF/PGCONS.
De acordo com dispositivo legal, Lei Distrital nº 41/1989 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 ISIDÓRIO DO NASCIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO
DE PROJETOS ESPECIAIS

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2021
Termo de Autorização para apresentação de projetos, levantamentos, investigações e
estudos para concessão da implantação e exploração do Polo Logístico do Distrito
Federal.
1. DA AUTORIZAÇÃO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 10 do Regimento Interno,
aprovado pelo Decreto nº 41.768, de 03 de fevereiro de 2021:
Considerando o Decreto nº 39.613, de 03 de janeiro de 2019;
Considerando o disposto na Ata da reunião do Conselho Gestor de Parcerias Público-
Privadas, realizada em 22 de março de 2021, publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal – DODF nº 58, de 26 de março de 2021;
Considerando o Edital de Chamamento de Manifestação de Interesse Nº 05/2021-SEPE,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF nº 64, de 07 de abril de 2021;
Considerando a documentação correspondente integrante dos requerimentos entregues
pelos interessados, conforme o item 2 do Edital de Chamamento de Manifestação de
Interesse nº 005/2021-SEPE; e
Considerando as análises contidas no processo 04003-00000070/2021-02, resolve:
AUTORIZAR o desenvolvimento de projetos, levantamentos, investigações e estudos,
doravante tratados neste Termo de Autorização como estudos de viabilidade, para a
concessão de implantação e exploração do Polo Logístico do Distrito Federal, por conta e
risco do particular, pelas seguintes empresas e associações de empresas:
I - ALFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA;
II - AURORA PARTICIPAÇÕES LTDA.;
III - BASE INVESTIMENTOS E INCORPORAÇÕES S.A e BARBOSA E DIAS
ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C.;
IV - ORLANDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.;
V - RNGD – CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA.; e
VI - URBANCOM - FERNANDES-GIAMUNDO NETO, consórcio composto pelas
empresas URBANCOM CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., FERNANDES
ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S – EPP E GIAMUNDO NETO SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
2. DAS DEFINIÇÕES
2.1. PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (PMI) – instrumento
que a administração pública pode utilizar, antes do processo licitatório, para obter
estudos de viabilidade, levantamentos, investigações ou projetos de pessoa jurídica de
direito privado, com a finalidade de subsidiar a administração pública na estruturação de
desestatização de empresa e de contratos de parcerias;
2.2. UNIDADE SOLICITANTE - órgão ou entidade da administração pública que
propõe a utilização do PMI para empreendimento vinculado à sua área de competência e
referente à desestatização de empresa e de contratos de parcerias;
2.3. CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (CGP) - colegiado
de decisão das Parcerias Público-Privadas, presidido pelo Governador, nos termos da Lei
nº 3.792, de 02 de fevereiro de 2006, e suas alterações;
2.4. COMISSÃO TÉCNICA - grupo constituído pela Secretaria de Estado de Projetos
Especiais - SEPE para analisar e avaliar os estudos de viabilidade, levantamentos,
investigações e projetos formulados por pessoa jurídica de direito privado;

2.5. PESSOA AUTORIZADA – pessoa jurídica de direito privado que recebe da
administração pública autorização para apresentar projetos, levantamentos, investigações
e estudos passíveis de aproveitamento na modelagem de projeto referente a
desestatização de empresa e de contratos de parcerias;

2.6. ESTUDOS – estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para a
concessão da implantação e exploração do Polo Logístico do Distrito Federal;

2.7. REQUERIMENTO – requerimento de autorização para apresentação dos
ESTUDOS objeto deste PMI;

2.8. CRITÉRIOS DE AUTORIZAÇÃO – requisitos objetivos para qualificação, análise
e aprovação de requerimento de autorização para apresentação de projetos,
levantamentos, investigações e estudos;

2.9. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO – requisitos objetivos para a avaliação e seleção de
projetos, levantamentos, investigações e estudos apresentados por pessoa autorizada,
com as correspondentes pontuações devendo atender as necessidades do Distrito
Federal, em observância aos princípios da economicidade, eficiência, conveniência e
oportunidade, que orientarão o cálculo das notas obtidas em cada caderno, de acordo
com a metodologia de avaliação;

2.10. TERMO DE AUTORIZAÇÃO – documento que autoriza o interessado a realizar
os ESTUDOS objeto deste PMI;

2.11. CONTRATOS DE PARCERIA – a concessão comum, a concessão patrocinada, a
concessão administrativa, a concessão regida por legislação setorial, a permissão de
serviço público, o arrendamento de bem público, a concessão de direito real e os outros
negócios público-privados que, em função de seu caráter estratégico e de sua
complexidade, especificidade, volume de investimentos, prazo de vigência, riscos ou
incertezas envolvidos, adotem estrutura jurídica semelhante.

3. DA LEGISLAÇÃO E NORMAS APLICÁVEIS

3.1. Este PMI, sem prejuízo de outras normas pertinentes, deve observar, especialmente,
as seguintes:

3.1.1. Lei Distrital nº 3.792, de 02 de fevereiro de 2006;
3.1.2. Decreto Distrital nº 39.613, de 03 de janeiro de 2019;
3.1.3. Resolução TCDF nº 290, de 14 de abril de 2016;
3.1.4. Art. 21 da Lei nº 8.987/95; art. 31 da Lei nº 9.074/95; art. 3º da Lei 11.079/04; e
art. 2º da Lei 11.922/09;
3.1.5. Diretrizes Urbanísticas - DIUR Nº 03/2016.
3.1.6. Outras leis e normas aplicadas.
4. DO OBJETO DOS ESTUDOS
4.1. Por meio do Edital de Chamamento de Manifestação de Interesse nº 005/2021 –
SEPE, constitui, como objeto, o chamamento da iniciativa privada para apresentação de
projetos, levantamentos, investigações e estudos para a concessão de implantação e
exploração do Polo Logístico do Distrito Federal, por conta e risco do particular.
5. DAS CONDIÇÕES E PRAZOS PARA A MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
5.1. Estão AUTORIZADOS a desenvolver o objeto dos presentes estudos as empresas e
associações de empresas discriminadas no item 1 deste Termo de Autorização.
5.2. As autorizadas deverão, além das regras estabelecidas neste Termo de Autorização,
observar o disposto no Edital de Chamamento de Manifestação de Interesse nº 05/2021
– SEPE e no Decreto nº 39.613, de 03 de janeiro de 2019.
5.3. O prazo para elaboração e apresentação dos estudos de viabilidade é de 60
(sessenta) dias corridos a contar deste Termo de Autorização.
5.4. Os estudos deverão ser entregues em meio físico e digital na Secretaria de Estado
de Projetos Especiais, das 8h às 18h, no endereço: 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, ou no e-mail:
protocolo.casacivil@buriti.df.gov.br.
5.5. Estão impedidos de participar deste PMI servidores efetivos, comissionados ou
colaboradores integrantes do Governo do Distrito Federal.
6. DA AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS
6.1. A autorização para apresentação de projetos, levantamentos, investigações e
estudos, além de ser pessoal e intrasferível, poderá, a critério da administração pública,
ser conferida com exclusividade ou a número limitado de interessados.
6.2. A autorização não gera direito de preferência no processo licitatório do
empreendimento e não obriga a administração pública a realizar licitação.
6.3. A autorização não implica, por si só, o direito a ressarcimento de valores
envolvidos na elaboração dos projetos, levantamentos, investigações e estudos,
tampouco gera responsabilidade da administração pública perante terceiros por atos
praticados por pessoa autorizada.
6.4. A autorização poderá ser:
a) Cassada, em caso de descumprimento de seus termos, incluídas as hipóteses de
desconsideração de qualquer dos prazos e de não observação da legislação aplicável;
b) Revogada, em caso de:
i. Perda de interesse da administração pública nos empreendimentos;
ii. Desistência por parte da pessoa autorizada, manifestada, a qualquer tempo, por meio
de comunicação escrita à unidade solicitante.
c) Anulada, em caso de vício no procedimento regulado por este Decreto ou por outros
motivos previstos na legislação; ou
d) Tornada sem efeito, em caso de superveniência de dispositivo legal que, por qualquer
motivo, impeça o recebimento dos projetos, levantamentos, investigações e estudos.
6.5. A pessoa autorizada será notificada caso sua autorização seja cassada, revogada,
anulada ou tornada sem efeito.
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6.6. Na hipótese de descumprimento dos termos da autorização, caso não haja
regularização no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável a critério da administração
pública e contado da data da notificação, a pessoa autorizada terá sua autorização cassada.

6.7. A autorização cassada, revogada, anulada ou tornada sem efeito não gera direito de
ressarcimento dos valores envolvidos na elaboração de projetos, levantamentos,
investigações e estudos.

6.8. Contado o prazo de 30 (trinta) dias da data da notificação prevista no item 6.5, os
documentos porventura encaminhados à unidade solicitante que não tenham sido retirados
pela pessoa autorizada poderão ser destruídos.

7. DA ANÁLISE DOS ESTUDOS

Descrição %

CADERNO 1 (Modelo Técnico) 40

CADERNO 2 (Modelo Econômico-Financeiro) 30

CADERNO 3 (Modelo Jurídico) 30

7.1. O ressarcimento dos estudos (projetos, levantamentos, investigações e estudos) ficará
condicionado à necessidade de atualização e de adequação deles até a abertura da
licitação do empreendimento, em decorrência, entre outros aspectos:

a) da alteração de premissas regulatórias e de atos normativos aplicáveis;

b) das recomendações e determinações dos órgãos de controle; ou

c) das contribuições provenientes de consulta e audiência pública.

7.2. Os valores relativos a projetos, levantamentos, investigações e estudos selecionados
serão ressarcidos pelo vencedor do certame licitatório, ao autor dos estudos efetivamente
utilizados pela administração pública.
7.3. Em nenhuma hipótese será atribuída à administração pública dívida pecuniária em
razão da realização de projetos, levantamentos, investigações e estudos de autoria de
pessoa autorizada.
8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. O Distrito Federal poderá revogar ou anular o presente edital, no todo ou em parte e a
qualquer tempo, por motivo de interesse público ou por exigência legal, mediante decisão
unilateral e fundamentada, sem que este fato implique direito a indenizações ou
reclamações de qualquer natureza;
8.2. A realização do presente PMI não implica a necessária abertura de processo
licitatório para a contratação de Concessão comum ou PPP;
8.3. O eventual processo licitatório não ficará condicionado à utilização dos ESTUDOS e
demais informações obtidas por meio deste PMI;
8.4. Os interessados que apresentarem os ESTUDOS, no âmbito deste PMI, poderão
participar do futuro processo licitatório, de acordo com o art. 29 do Decreto nº
39.613/2019;
8.5. Não serão concedidas quaisquer vantagens ou privilégios ao(s) participante(s) deste
PMI em futuro processo licitatório referente ao objeto identificado neste Instrumento;
8.6. Os custos de qualquer natureza serão de responsabilidade dos participantes deste
PMI, e não serão objeto de qualquer espécie de remuneração, ressarcimento ou
indenização por parte do Distrito Federal.

ROBERTO VANDERLEI DE ANDRADE
 

ANEXO I
Conceituação Urbanística do Polo Logístico para PMI.
O conceito urbanístico a ser empregado na PMI deverá atender ao disposto na DIUR Nº
03/2016 quanto à distribuição do uso do solo, não tolerando, porém, a coexistência em um
mesmo sítio das atividades industriais e de comércio atacadista, mesmo que inócuas
quanto aos impactos na habitação. Ou seja, a poligonal original de 260ha deverá ter uso
predominantemente industrial e de comércio atacadista, com a oferta adequada de
comércio e serviços locais de apoio ao polo logístico. Deverá ainda ser excluída dessa
área de 260ha o centro urbano, como apontado na DIUR Nº 03/2016.
Dessa forma, resgata-se as origens do empreendimento, quanto à sua destinação
produtiva, evitando-se que os fluxos de carga venham a provocar impactos inconvenientes
nas áreas habitacionais de interesse social.
Os usos residencial e de comércio e serviços varejistas deverão compor o
empreendimento e seguir as diretrizes urbanísticas já formuladas, nas áreas assinaladas,
limitando-se ao Córrego Vargem da Bênção, no parque urbano proposto.
Modelo de Implantação e Exploração do Empreendimento.
Conforme Diretrizes Urbanísticas - DIUR Nº 03/2016, as quadras voltadas ao
atendimento do uso produtivo se sucedem às residenciais no segmento do eixo
multimodal de transporte da BR-060, que deverá ser adequado, nesse segmento de 8 km,
para atender aos fluxos de demanda de carga do polo logístico, sem conflitar com os
modos.
Sugere-se que os usos industriais e de comércio atacadista sejam determinados pela
demanda de mercado, porém se restringindo às atividades inócuas, ou ainda não
conflitantes com o uso residencial predominante e à urbanidade.
Em princípio não se descarta (ou se proíbe) nenhuma atividade, sendo
determinado para cada tipologia índices urbanísticos específicos de acordo com o
grau de incomodidade. Esse critério admite, por exemplo, as indústrias inócuas
(laboratórios, metalúrgicas, gráficas ou de tecnologia da informação) segundo
taxas de áreas públicas, ou de área a ser parcelada, pré-determinando coeficientes
de utilização para cada fim, ou até metas ambientais.

Um incentivo maior seria auferido às atividades que se quer evitar no conjunto
tombado, notadamente aquelas que exigem grandes áreas ou exercem forte atração de
tráfego. Nessa classificação se enquadram as lojas temáticas ou outras modalidades
mais recentes como os parques de negócios (business parks) e condomínios empresarial-
tecnológico-industriais.

Nos condomínios empresariais, todas as construções serão feitas para locação no regime
de construção para finalidade específica (built-to-suit), permitindo, assim, que as
empresas deixem de imobilizar capital em instalações, concentrando seus recursos na
produção.

Entende-se que esse modelo está concatenado às novas tendências de crescimento e
expansão do e-commerce com as atividades de deliveries, sobretudo a partir dos novos
hábitos de isolamento social. Nesse contexto, tornam-se cada vez mais viáveis as
regiões próximas aos centros de consumo, sendo esse o caso da BR-060, eixo de
ligação entre Brasília, Anápolis e Goiânia.

Toda a infraestrutura urbana e logística de transporte de carga deverá ser implantada
pelo empreendedor, em PADRÃO DE EXCELÊNCIA, compatível com os melhores
parques tecnológico industriais em operação no Brasil.

A infraestrutura urbana deverá compreender, não se limitando a:

a) Pavimentação e sinalização de vias, compatíveis com as solicitações de carga
previstas, envolvendo ainda toda a pavimentação e paisagismo voltados aos pedestres,
ciclistas e espaços de lazer e recreação;

b) Drenagem urbana sustentável, compatível com os termos de referência em vigor da
Novacap e Adasa;

c) Rede de água potável e industrial;

d) Rede de esgotamento sanitário urbano e industrial, com tratamento compatível com
as diretrizes da CAESB.

e) Infraestrutura de redes de energia elétrica de alta e baixa tensão, independentes da
rede de iluminação pública, de acordo com as diretrizes da CEB;

f) Rede de dutos de telecomunicação e lógica, em bancos de dutos subterrâneos.

A remuneração do empreendedor deverá ocorrer pela venda ou repasse direto de lotes,
no montante a ser determinado pelos estudos econômico-financeiros, devendo esse
modelo ser aplicado tanto às áreas do polo logístico como também nas áreas
residenciais e no centro urbano.

ESCOPO DO PROJETO
O escopo dos projetos, estudos levantamentos ou investigações deverá obedecer ao
disposto no Decreto nº 39.613/2019 e deverá conter, no mínimo, o que segue:
1. Caderno 1 – Planejamento Técnico e Operacional:
1.1. Estudos Cartográficos e Topográficos da Gleba.
1.2. Estudos Geotécnicos dos Solos.
1.3. Plano de Ocupação Urbanístico, compreendendo a concepção de desenho urbano,
parcelamento, sistema viário, calçadas, praças e ciclovias.
1.4. Memorial Descritivo - MDE e Planilha de Parâmetros Urbanísticos (ou legislação
complementar à LUOS), com Quadro de Caminhamento do Perímetro e Quatro Síntese
das Unidades Imobiliárias, em conformidade com o Decreto 38.247, de 1º de junho de
2017.
1.5. Anteprojeto de Infraestrutura Urbana de Geometria (SIV), Drenagem,
Pavimentação, Sinalização, Esgotamento Sanitário, Abastecimento D’água, Rede de
Distribuição de Energia Elétrica, inclusive Alta Tensão, e Bancos de Dutos (Valas) de
Telecomunicação.
1.6. Plano de Operação e Gerenciamento do Polo Logístico, envolvendo a operação
compartilhada de logística de carga e armazenamento, controle de tráfego e segurança,
infraestrutura de telemática compartilhada, controle ambiental centralizado,
gerenciamento, avaliação e aprovação de projetos e obras, controle de qualidade das
obras civis de edificações e infraestrutura urbana.
1.7. Plano de Manutenção de todas as redes de infraestrutura urbana, inclusive
pavimentação, edificações comuns ao condomínio empresarial e bancos de dutos de
telecomunicações compartilhados.
2. Caderno 2 – Planejamento Econômico-Financeiro e Monitoramento Operacional e
Financeiro:
2.1. Definição das premissas macroeconômicas (PIB, TJLP, etc.).
2.2. Elaboração do modelo econômico-financeiro considerando todo os custos receitas
no horizonte do projeto (projeção de fluxo de caixa), através de conjunto de planilhas
que proporcionem facilidade de rastreabilidade dos dados e identificação dos links.
2.3. Proposição de cenário otimizado com a definição do prazo da concessão, dos
valores de taxas condominiais e dos critérios para licitação do empreendimento.
2.4. Detalhamento dos resultados (taxas, valores de outorga, TlR de projeto e dos
acionistas, payback, entre outros.).
2.5. Demonstração de relações custo-benefício para o ente privado, para a administração
pública (análise "Value for Money") e para a população.
2.6. Proposta de modelo de financiamento/recursos próprios para lastrear o projeto no
período inicial em que provavelmente haverá concentração de investimentos.
3. Caderno 3 – Matriz de Risco, Avaliação do Impacto Regulatório e Planejamento
Jurídico:
3.1. Análise de alternativas para estabelecimento do arranjo jurídico para
implementação da concessão.
3.2. Avaliação da necessidade e eventual proposição de legislação ou regulamentação
complementar ou substitutiva.
3.3. Critério para reajuste das taxas.
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3.4. Parâmetros de desempenho técnicos e de atendimento ao usuário.
3.5. Critérios, meios e metodologia para reequilíbrio econômico e financeiro.
3.6. Matriz de riscos.
3.7. Estudo jurídico e proposta das garantias a serem oferecidas pelas partes.
3.8. Proposta de estrutura de empresa a ser constituída pelo parceiro privado.
3.9. Minutas de Edital e Contrato.

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
O quadro a seguir detalha como os critérios, definidos no art. 17 do Decreto 39.613, de
3/1/2019, serão aplicados na avaliação e seleção dos projetos, estudos, levantamentos, ou
investigações para a concessão dos serviços de implantação e operação de loterias e jogos
estaduais, no âmbito do Distrito Federal, doravante designados como "estudos de
viabilidade", no âmbito do Edital de Chamamento de Manifestação de Interesse Nº
005/2021 - SEPE:
Caderno 1 – Planejamento Técnico e Operacional

 
Atividade

Não
atendeu

(0
pontos)

Atendeu
minimamente

(3 pontos)

Atendeu
parcialmente

(7 pontos)

Atendeu
integralmente
(10 pontos)

Proporção
dentro do
caderno

Estudos
Cartográficos e
Topográficos da
Gleba

        15%

Estudos Geotécnicos
dos Solos

        15%

Plano de Ocupação
Urbanístico

        15%

Memorial Descritivo -
MDE e Planilha de
Parâmetros
Urbanísticos

        15%

Anteprojeto de
Infraestrutura Urbana

        15%

Plano de Operação e
Gerenciamento

        15%

Plano de Manutenção
de todas as redes de
infraestrutura urbana

        10%

TOTAL         100%

 
Caderno 2 – Planejamento Econômico-Financeiro e Monitoramento Operacional e Financeiro

 
Atividade

Não
atendeu

(0
pontos)

Atendeu
minimamente

(3 pontos)

Atendeu
parcialmente

(7 pontos)

Atendeu
integralmente
(10 pontos)

Proporção
dentro do
caderno

Definição das
premissas
macroeconômicas

        10%

Elaboração do
modelo econômico-
financeiro

        20%

Proposição de cenário
otimizado

        20%

Detalhamento dos
resultados

        15%

Análise de Custo-
benefício (Value for
Money)

        20%

Proposta de modelo
de financiamento

        15%

TOTAL         100%

 

Caderno 3 – Matriz de Risco, Avaliação do Impacto Regulatório e Planejamento Jurídico

 
Atividade

Não
atendeu

(0
pontos)

Atendeu
minimamente

(3 pontos)

Atendeu
parcialmente

(7 pontos)

Atendeu
integralmente
(10 pontos)

Proporção
dentro do
caderno

Arranjo jurídico para
implementação da
concessão

        10%

Avaliação da
necessidade e
eventual proposição
de legislação ou
regulamentação
complementar ou
substitutiva

        10%

Critério para reajuste
das taxas

        10%

Parâmetros de
desempenho técnicos
e de atendimento ao
usuário

        10%

Critérios, meios e metodologia para reequilíbrio econômico e
financeiro

        10%

Matriz de riscos         15%

Estudo jurídico e proposta das garantias         10%

Proposta de estrutura de empresa         10%

Minutas de edital e contrato         15%

TOTAL         100%
O processo de avaliação e seleção seguirá a seguinte sequência:
1. Consistência e coerência das informações e adoção das melhores técnicas de elaboração:
avaliação técnica de cada um dos produtos que compõem os estudos de viabilidade.
2. Observância do melhor interesse público.
Observações:
Em todas as avaliações proceder-se-á pontuação de subitens a partir de critérios objetivos, sendo
os resultados parciais ponderados e somados para a obtenção das notas finais. As notas finais de
cada avaliação, por sua vez, serão ponderadas e somadas para a obtenção do resultado final.
Todo o processo será registrado em planilhas que serão disponibilizadas aos interessados.
A única avaliação eliminatória será a de consistência e coerência das informações e adoção das
melhores técnicas de elaboração, podendo ser dispensadas as avaliações seguintes para aqueles
estudos de viabilidade que não atingirem uma qualidade técnica mínima.
A nota final do estudo será igual à média aritmética simples das notas obtidas pelos cadernos 1, 2 e 3.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Considerando a instrução contida no processo 04012-00001606/2021-90. Assunto: Banco de
Preços. Interessado: Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal. Tendo em vista o
disposto no caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/1993,c/c o artigo 76 do Decreto nº 38.933/2018, e
o inciso III do Art. 1º da Portaria nº 332/2019, reconheço e ratifico a inexigibilidade de licitação,
para contratação direta da empresa NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS
LTDA., inscrita no CNPJ nº 07.797.967/0001-95, visando a disponibilização da ferramenta
Banco de Preços, por meio de assinatura de acesso à pesquisa e comparação de preços
praticados pela Administração Pública, no valor total de R$ 26.925,00 (vinte e seis mil
novecentos e vinte e cinco reais), conforme descrição constante do Termo de Referência,
devidamente aprovado pela Subsecretaria de Administração Geral, que autorizou a despesa. Ato
que ratifico nos termos do Artigo 26, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e determino a sua
publicação no Diário Oficial do DF, para que adquira a necessária eficácia. THALES MENDES
FERREIRA, Secretário de Estado.

DEFENSORIA PÚBLICA

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017
Processo: 0401-001242/2016. Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO
FEDERAL - DPDF XSERRA BONITA IMÓVEIS LTDA-EPP. Objeto: prorrogar o prazo
de vigência do Contrato nº 004/2017 por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II do-
artigo 57, da Lei nº 8.666/1993, compreendendo o período de 23/06/2021 a 22/06/2022.
Vigência: a partir do dia 23/06/2021. Assinatura: 17/06/2021. Signatários: pela DPDF:
MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS, na qualidade de Defensora Pública-Geral;
pela CONTRATADA: CARLOTA MARIA CLEIDE OLIVEIRA CORREIAe
SEBASTIÃO ALVES CORREIA na qualidade de Sócios-Administradores.

INEDITORIAL

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
 

CHAMAMENTO Nº 201/2021
PROCESSO: 04024-00002908/2021-91

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 28/06/2021 às 18h, estará recebendo por
meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao Chamamento n°
201/2021, cujo objeto é a Aquisição de dióxido de carbono solidificado (Gelo Seco), com a
finalidade de 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 e no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto
Distrital N° 33.390/11. Brasília, 21 de junho de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

CHAMAMENTO Nº 202/2021
PROCESSO: 04024-00006319/2021-82

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 28/06/2021 às 18h, estará recebendo por
meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao Chamamento n°
202/2021, cujo objeto é a Aquisição de medicamentos padronizados (Acido folico, Alopurinol,
Anlodipino...), em Sistema de Registro de Preços, com a finalidade de atender as necessidades
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