
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 40/2019

Processo SEI n° 00220-00000531/2019-53 - DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL X
W&E SERVIÇOS TÉCNICOS EIREL. DO OBJETO: prorrogação do prazo de vigência
do Contrato por mais 90 (noventa) dias, com base no inciso II, do art. 57, da Lei nº
8.666/93, sendo o valor reajustado, de R$ 92.055,63 (noventa e dois mil cinquenta e cinco
reais e sessenta e três centavos) para R$ 98.654,49 (noventa e oito mil seiscentos e
cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), conforme autoriza a Cláusula Quinta,
item 5.3.1.1, do Contrato, e em consonância com cálculo realizado por meio do site oficial
do IBGE (97946196) e a proposta (ID 97845538). VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$
98.654,49 (noventa e oito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove
centavos) a ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento
corrente – Lei Orçamentária, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de
dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s). DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 34.101. Nota de Empenho: 2021NE00573,
no valor deR$ 98.654,49 (noventa e oito mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e
quarenta e nove centavos), emitida em 18/10/2022, sob o evento nº 400092, na modalidade
Estimativo, sob o Programa de Trabalho: 27.811.6206.4170.0006. Fonte de Recurso 100.
Natureza da Despesa: 339039. DATA DA ASSINATURA: 18/10/2022. DATA DA
VIGÊNCIA: 19/10/2022 a 16/01/2023. Pelo DISTRITO FEDERAL: Giselle Ferreira de
Oliveira, na qualidade de Secretária de Estado. Pela CONTRATADA: Eder de Jesus
Pereira de Oliveira, na qualidade de proprietário.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2022 - COLIC/SUAG/SEL/DF

PROCESSO SEI Nº 00220-00004857/2022-55
(EXCLUSIVO ME E EPP/AMPLA CONCORRÊNCIA/COTA RESERVADA)

O Distrito Federal - DF, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E
LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF, autorizada pelo
Decreto Distrital nº 41.497/2020, por meio do Subsecretário de Administração Geral -
SUAG, no uso das atribuições, e nos termos do inciso IX do caput do art. 17, e nos
incisos VI e VII do caput do art. 13 do Decreto Federal nº 10.024/2019 (Recepcionado
pelo Decreto Distrital nº 40.205/2019), torna público, para conhecimento dos
interessados do PREGÃO, na forma ELETRÔNICO, Tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO
POR ITEM, Adjudicação POR ITEM, PROCESSO SEI Nº 00220-00004857/2022-55,
cujo objeto é o “Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada
no fornecimento de materiais esportivos para atender à necessidade de aquisição de
materiais destinados à realização de projetos esportivos no âmbito da Secretaria de
Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, SEL-DF”, a ADJUDICAÇÃO e a
HOMOLOGAÇÃO dos Itens 01 e 09 à Licitante TECBOL LTDA, inscrita no CNPJ sob
o nº 27.183.604/0001-77, pelo valor total do fornecedor de R$ 14.745,00 (quatorze mil e
setecentos e quarenta e cinco reais), dos Itens 02, 03, 04, 05, 08, 10, 11, 13, 14, 15 e 17 à
Licitante ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
45.972.435/0001-36, pelo valor total do fornecedor de R$ 606.216,00 (seiscentos e seis
mil e duzentos e dezesseis reais), e dos Itens 06, 07, 12 e 16 à Licitante PONTO DO
ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
01.299.218/0001-51, pelo valor total do fornecedor de R$ 272.200,00 (duzentos e setenta
e dois mil e duzentos reais), perfazendo o Valor Total do Registro de R$ 893.161,00
(oitocentos e noventa e três mil e cento e dezesseis reais) do Pregão em epígrafe, e
DETERMINO que sejam adotadas as medidas cabíveis para as contratações das referidas
Licitantes vencedoras. Os Termos de Adjudicação e de Homologação e informações
complementares encontram-se disponibilizadas, sem ônus no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG nº 926246 e/ou na página da Secretaria de
Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal – SEL/DF, www.esporte.df.gov.br (clicar
em “transparência > licitações > Pregão Eletrônico”).

CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JÚNIOR
Subsecretário

FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 
EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2022

Processo SEI nº 00220-00006446/2022-02 – DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL /
FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL – FAE x LIDERSIS
SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO EIRELI. DO OBJETO: O Contrato
tem por objeto a contratação de empresa especializada para realização de serviços de
certificação/emissão e suporte técnico de certificado digital. VALOR DO CONTRATO: R$
R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade
Orçamentária: 34.902, Nota de Empenho: 2022NE00005, de 18/10/2022, no valor de R$
175,00 (cento e setenta e cinco reais), na Modalidade Originário, sob o Programa de
Trabalho 27.126.8206.2557.5219. Fonte de Recurso: 125000000. Natureza da Despesa:
33.90.39. VIGÊNCIA: 18/10/2022 a 18/10/2023. SIGNATÁRIOS: Pelo

Distrito Federal: GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA, na qualidade de Presidente do
Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte – CONFAE e Secretária de
Esporte e Lazer. Pela CONTRATADA: SILVIA HELENA ALVES DOS SANTOS, na
qualidade de Titular.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS - BRASÍLIA AMBIENTAL

 
AVISO DE CONSULTA PÚBLICA

Em cumprimento ao § 1º do Art. 21 da Lei Complementar nº 827/2010, o Instituto Brasília
Ambiental (IBRAM) convoca a população para participar da Consulta Pública a fim de
subsidiar a redefinição de poligonal da Floresta Distrital dos Pinheiros. O Processo de
Consulta Pública se realizará presencialmente no dia 25/11/2022, na Coordenação Regional
de Ensino do Paranoá, localizada na DF-250, km 3, Sítio Rosas Região dos Lagos, DF,
71586-000, no horário das 09 às 12 horas. Posteriormente será disponibilizado no website
do Brasília Ambiental o vídeo institucional da consulta pública. Após o dia 25/11/2022, o
Brasília Ambiental abrirá um prazo de 30 dias para receber manifestações de todos os
interessados. Todas as manifestações serão analisadas e respondidas oficialmente por meio
de documento que será disponibilizado no website do Brasília Ambiental. Informações
adicionais sobre o tema podem ser consultados no website do Brasília Ambiental.

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS
Presidente

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
 

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 00196-00000765/2022-22. DA ESPÉCIE: Contrato para Aquisição de Bens
pelo Distrito Federal nº 46.316/2022. DAS PARTES: Fundação Jardim Zoológico de
Brasília - FJZB e Quimtia S.A. DO OBJETO: Aquisição de ração específica para
tamanduás, suplemento para herbívoros monogástricos e ração para primatas com alta
fibra. DO VALOR: O valor total do contrato é de R$ 232.556,10 (duzentos e trinta e dois
reais, quinhentos e cinquenta e seis reais e dez centavos). DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: PT 18.541.6210.4086.0002 - ND 3390.30 - Fonte 220. DA
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura. DATA DE ASSINATURA:
18/10/2022. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Fundação: Eleuteria Guerra Pacheco Mendes, na
qualidade de Diretora Presidente. Pela Contratada: Cristiano dos Santos Matiello, na
qualidade de Procurador.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 00196-00000988/2022-90. DA ESPÉCIE: Contrato para Aquisição de
Bens pelo Distrito Federal nº 47.409/2022. DAS PARTES: Fundação Jardim
Zoológico de Brasília - FJZB e Ouro Gás Ltda. DO OBJETO: Aquisição de gás
liquefeito de petróleo-GLP. DO VALOR: O valor total do contrato é de R$ 2.173,60
(dois mil, cento e setenta e três reais e sessenta centavos). DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: PT 18.541.6210.4086.0002 - ND 3390.30 - Fonte 220. DA
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura. DATA DE
ASSINATURA: 03/10/2022. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Fundação: Eleuteria Guerra
Pacheco Mendes, na qualidade de Diretora Presidente. Pela Contratada: Marinaldo
Alfredo Hair da Silva, na qualidade de Procurador.

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 00196-00000988/2022-90. DA ESPÉCIE: Contrato para Aquisição de
Bens pelo Distrito Federal nº 47.410/2022. DAS PARTES: Fundação Jardim
Zoológico de Brasília - FJZB e Supergasbras Energia Ltda. DO OBJETO: Aquisição
de gás liquefeito de petróleo-GLP. DO VALOR: O valor total do contrato é de R$
3.960,00 (três mil, novecentos e sessenta reais). DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: PT 18.541.6210.4086.0002 - ND 3390.30 - Fonte 220. DA
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura. DATA DE
ASSINATURA: 07/10/2022. DOS SIGNATÁRIOS: Pela Fundação: Eleuteria Guerra
Pacheco Mendes, na qualidade de Diretora Presidente. Pela Contratada: Kelly
Cristina Menezes Pereira, na qualidade de Procuradora.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

 
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO DE SRP Nº 05/2022
Processo SEI-GDF nº 04012-00002472/2021-24 . A Secretaria de Estado de Trabalho do
Distrito Federal – SETRAB/DF torna público aos interessados o resultado do pregão
supracitado, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de Equipamento para
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fábrica de Pré-Moldados, destinados ao Projeto Fábrica Social, a fim de atender o programa
de qualificação social e profissional no âmbito da Secretaria de Estado de Trabalho do
Distrito Federal, conforme condições e especificações técnicas constantes no Anexo I do
Edital, da seguinte forma: ITEM 01, homologado à empresa: R LASSI COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI - CNPJ Nº 09.390.038/0001-92 no valor total de R$ 140.000,00 (cento
e quarenta mil reais). ITEM 06, homologado à empresa: FORTEST INDUSTRIA E
COMÉRCIO DE FORMAS E FERRAGENS EIRELI – CNPJ 11.769.998/0001-00 no valor
total de R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos reais). ITEM 04, homologado à
empresa: DIPAR FERRAGENS EIRELI – CNPJ 16.868.674/0001-42 no valor total de R$
9.313,20 (nove mil trezentos e treze reais e vinte centavos). ITENS 08 e 09, homologados à
empresa: COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI – CNPJ
24.938.227/0001-40 no valor total de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). ITEM 07,
homologado à empresa: ELEVATORE COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ
26.156.146/0001-14 no valor total de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). ITEM 10,
homologado à empresa: A3L COMÉRCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA – CNPJ
30.911.535/0001-85 no valor total de R$ 23.600,00 (vinte e três mil e seiscentos reais).
ITEM 11, homologado à empresa: MG INCORPORADORA LTDA - CNPJ
33.343.700/0001-38 no valor total de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). ITENS 03 e 17,
homologados à empresa: JJ COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL
EIRELI – CNPJ 34.092.683/0001-76 no valor total de R$ 74.300,00 (setenta e quatro mil e
trezentos reais). ITENS 02; 05; 12; 13; 14; 15 e 16 homologados à empresa: MARYSTOR
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 37.931.356/0001-59 no valor total de R$
253.284,00 (duzentos e cinquenta e três mil duzentos e oitenta e quatro reais). Os Termos
de Adjudicação e Homologação atendem ao Art. 46 do Decreto Federal nº 10.024/2019,
recepcionado no Distrito Federal pelo Decreto Distrital nº 40.205/2019 e estão disponíveis
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG 926210.

EUYNDHER SANTOS DE MORAIS
Pregoeiro

COMISSÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
 

AVISO DE RESULTADO Nº 37/2022
A COMISSÃO DE PROCURA DE IMÓVEL DA SECRETARIA DE ESTADO DE
TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL - SETRAB, designada pela Portaria n° 102, de 26
de setembro de 2022, publicada no DODF n° 181 , p. 72, composta pelo senhor José
Messias da Silva e pelos Membros: Kélita Neres Farias, Rodrigo Nunes de Oliveira Moreira
e Luciana Oliveira de Freitas Neres, sob a presidência do primeiro servidor e secretariado
pelo último, torna público que, após análise das propostas referentes ao EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 02/2022, publicado no
DODF nº 181, 26 de setembro de 2022, p. 102, cujo objeto é a locação de imóvel de imóvel
de terceiros, tipo galpão, com área disponível para locação e ocupação entre 3.700m² (três
mil e setecentos metros quadrados) a 4.500m² (quatro mil e quinhentos metros quadrados),
para alocação e ocupação da Unidade II da Fábrica Social, bem como servir de depósito de
materiais do Programa RENOVADF e atender demandas logísticas do Programa LAB-
INCLUi, entre outras necessidades da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal,
contendo espaços para as aulas teóricas dos referidos programas e projetos de capacitação,
instalações para escritórios com dimensionamento das áreas mínimas e máximas
construídas, espaços para arquivos, almoxarifado, depósito de bens, auditório, salas de
reunião, copas e refeitórios, banheiros, banheiros para pessoas com deficiência – PcDs,
recepção, atendimento ao público, acessibilidade, salas de apoio aos terceirizados,
vestiários, entre outros, com divisórias em alvenaria e/ou dry-wall e adaptações para PcDs
de responsabilidade do CONTRATADO/LOCADOR, dentre outras especificações e
condições descritas no Edital e correspondente Projeto Básico, sagrou-se vencedor o
proponente SERRA BONITA IMÓVEIS LTDA., CNPJ nº 37.154.937/0001-21, por atender
as especificações e condições descritas no Edital de Chamamento Público nº 02/2022,
relativo ao imóvel localizado no SAAN, Quadra 04, Lotes nº 565-615-665, Setor de
Abastecimento e Armazenagem Norte – CEP.: 70632-400 – Asa Norte – Brasília-DF,
conforme o Processo nº 04012-00004870/2021-85 e Ata de Julgamento disponível no
endereço eletrônico: http://www.trabalho.df.gov.br.

JOSÉ MESSIAS DA SILVA
Presidente da Comissão

CONTROLADORIA GERAL

EDITAL Nº 02, 19 DE OUTUBRO DE 2022
7º CONCURSO MELHORES PRÁTICAS EM OUVIDORIA PÚBLICA

O SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL,
no uso das atribuições conferidas pelo Art. 105, incisos I e V, da LODF, c/c com o inciso
XVIII, do Art. 132, do Decreto nº 42.830, de 17 de dezembro de 2021, considerando os
termos da Portaria CGDF nº 225, de 11 outubro de 2016, por intermédio da
OUVIDORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, promove o concurso “Melhores
Práticas em Ouvidoria Pública” de acordo com as condições definidas no presente edital.
1. OBJETO
1.1. O 7º Concurso “Melhores Práticas em Ouvidoria Pública” no âmbito do Poder Executivo do
Governo do Distrito Federal é uma iniciativa da Ouvidoria-Geral do Distrito Federal e conta com
a parceria de órgãos integrantes da Controladoria-Geral do Distrito Federal.

1.2. O Concurso tem objetivo de estimular, reconhecer, fortalecer e premiar iniciativas
feitas pelas ouvidorias seccionais que compõem o Sistema de Gestão de Ouvidoria do
Distrito Federal – SIGO/DF.

2. DA CATEGORIA

2.1. As ouvidorias seccionais poderão inscrever até 03 iniciativas, limitada a 01 iniciativa
por categoria, conforme descrição abaixo:

a) Ouvidoria na Governança de Serviços

Nesta categoria poderão ser inscritas as melhorias nos serviços públicos implantadas com
base nas demandas de ouvidoria e ou que promovam a criação, a adequação da linguagem
para linguagem simples, a simplificação ou o aprimoramento de serviços ou de organização
de processos de trabalho que gerem melhorias nos serviços. Iniciativas que envolvam
recomendações de ouvidoria às áreas técnicas, sugestões de melhorias de serviços e a visão
do usuário dos serviços públicos no processo de tomada de decisão, tendo sempre como
referência as demandas de ouvidorias.

Também poderão concorrer os relatórios elaborados ao longo de 2022, conforme
determinado na Instrução Normativa nº 01-CGDF/2017 e as orientações da Ouvidoria-Geral
para o presente exercício. Os relatórios serão avaliados quanto à clareza e objetividade do
conteúdo, com foco na linguagem simples, bem como à leveza do formato, à facilidade de
navegação e à visualização das informações.

b) Comunicação interna e externa da ouvidoria

Contempla as ações sistematizadas de comunicação voltadas para o público interno ou
externo com intuito de divulgar o papel, os canais e os procedimentos do serviço de
ouvidoria. Será avaliada a clareza e a objetividade do conteúdo, a utilização da linguagem
simples, a adequação da peça de comunicação ao manual de aplicação da logomarca do
SIGO-DF e a efetividade e adequação das mídias utilizadas, bem como a coerência da
campanha ao público-alvo que se pretende impactar.

c) Ouvidoria Acessível e Inclusiva

Nesta categoria serão premiadas iniciativas voltadas para a promoção da acessibilidade e
inclusão de forma ampla. Contempla ações relacionadas à adequação (i) física (mitigação
das barreiras arquitetônicas), (ii) atitudinal (ações voltadas para eliminação de capacitismo);
(iii) comunicacional (dinâmicas de comunicação, tais como diálogo por meio da língua de
sinais e outras formas que propiciem a inclusão e a acessibilidade); (iv) instrumental
(adequação de ferramentas de trabalho), entre outros.
2.2 As iniciativas planejadas, recomendadas e implantadas pela Ouvidoria-Geral não
poderão concorrer neste certame.
3. DA PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão concorrer ao certame:
- As ouvidorias seccionais do Governo do Distrito Federal integrantes do Sistema de Gestão
de Ouvidorias – SIGO/DF, Lei nº 4.896/2012;
- Iniciativas iniciadas a partir de 01/01/2019, que tenham resultados concretos em até 21 de
outubro de 2022.
3.2. Os órgãos e entidades poderão associar-se na apresentação de iniciativas em parceria
com outro órgão do Distrito Federal ou outra ouvidoria pública no âmbito Distrital,
Estadual ou Federal.
4. PROCEDIMENTOS E REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
4.1. Os prazos de inscrição estão no item 5.2 - Cronograma.
4.2. A inscrição implica a aceitação de todas as disposições do presente regulamento pelos
candidatos.
4.3. A inscrição deverá ser acompanhada do:
a) Formulário de inscrição, disponível no endereço www.ouvidoria.df.gov.br, assinado pelo
titular da ouvidoria e pelo dirigente máximo do órgão ou entidade ou representante do
gabinete, e;
b) Iniciativa desenvolvida, em formato livre, contendo o detalhamento das informações
mínimas descritas no formulário de inscrição.
4.4 Cada iniciativa inscrita deverá ser encaminhada, em formato PDF, pelo Sistema
Eletrônico de Informações - SEI, para endereço: CGDF/OGDF/CIGOUV/DIPRO, em
processo específico e com acesso restrito, justificado pela hipótese legal: "documento
preparatório", dentro do mesmo período de inscrição.
a) Não serão aceitos projetos ou iniciativas que ainda não estejam efetivamente implantados
e seus resultados quantificáveis;
b) A inscrição que não estiver preenchida corretamente será desclassificada pela Comissão
Selecionadora.
5. DO CONCURSO
5.1. São etapas do certame:
a) inscrição: o recebimento das inscrições dos interessados de acordo com as disposições do
Edital;
b) pré-avaliação: seleção das iniciativas pela Comissão de Seleção (de caráter eliminatório)
– atribuição de critérios (‘Atende’ e ‘Não atende’) às práticas inscritas. Neste momento,
serão selecionadas experiências ‘Classificadas’ para a etapa seguinte; e
c) julgamento e classificação: qualificação das propostas e definição das três iniciativas a
serem premiadas.
i- as Comissões poderão solicitar diligências, quando necessárias, a fim de certificar a
veracidade das informações apresentadas e outros levantamentos necessários a regular
avaliação;
ii- a coordenação do concurso consolidará os votos da comissão avaliadora e proclamará o
resultado final do concurso; e
d) divulgação do Resultado: a publicação do resultado na página www.ouvidoria.df.gov.br
ocorrerá em data especificada no cronograma deste Regulamento, conforme item 5.2.
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