
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 04/2022
Processo: 00220-00005329/2021-32. DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/ SECRETARIA DE
ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL X PENTAG ENGENHARIA
LTDA, CNPJ 02.581.588/0001-40. DO OBJETO: execução de piso em concreto armadopara
receber a implantação dos módulos esportivos, no Centro Olímpico e Paralímpico Parque da
Vaquejada, localizado na QNP 21, Área Especial, s/n, Setor "P" Norte - Ceilândia, Brasília - DF,
objeto do processo 00220-00005329/2021-32, conforme condições e especificações constantes no
Projeto Básico (74920610) e o Anexo I, consoante especifica Carta Convite nº 01/2021 (ID
65590383) e da Proposta de ID 80252662. VALOR DO CONTRATO: R$ 238.185,37 (duzentos e
trinta e oito mil cento e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos), a ser atendido à conta de
dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente, nos termos da correspondente Lei
Orçamentária Anual. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 34.101, Nota
de Empenho n° 2022NE00124, no valor de R$ 238.185,37 (duzentos e trinta e oito mil cento e
oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos), emitida em 03/03/2022, sob o Evento n° 400091, na
Modalidade Ordinário, sob o Programa de Trabalho: 27.812.6206.3596.0012. Natureza da
Despesa: 4.4.90.51. VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, de 04/03/2022 a 01/06/2022. SIGNATÁRIOS:
Pelo DISTRITO FEDERAL: GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA, na qualidade de Secretária
de Estado. Pela CONTRATADA: RONALDO RODRIGUES STARLING TAVARES, na
qualidade de Sócio Proprietário.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2022

PROCESSO: 00220-00005432/2021-82
(AMPLA CONCORRÊNCIA)

O Distrito Federal - DF, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
DO DISTRITO FEDERAL, autorizada pelo Decreto Distrital nº. 41.497/2020, por meio do
Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n.º 247/2021, torna público, para
conhecimento dos interessados, que o PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2022 -
COLIC/SUAG/SEL/DF - (Ampla Concorrência), cujo objeto é o Registro de preços para
eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de agenciamento de
viagens, compreendendo a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes
de passagens aéreas nacionais e internacionais, a fim de atender as demandas da Secretaria de
Esporte e Lazer do Distrito Federal, SEL-DF, encontra-se SUSPENSO, tendo em vista que o e-
mail: pregao.sel@esporte.df.gov.br da Unidade de Pregão não está funcionando, e nos possíveis
Pedidos de Esclarecimento e Impugnações não respondidos, para no mérito, aguardar a solução
do problema pela DITEC - SEL e posteriormente responder todos os Pedidos de
Esclarecimentos e Impugnações que estão em conformidade com o que preleciona a Cláusula
Quarta do EDITAL em epígrafe. Oportunamente será divulgada nova data de abertura do
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 001/2022 - COLIC/SUAG/SEL/DF - (Ampla
Concorrência) por meio de publicação na Imprensa Oficial, na forma da Lei, Diário Oficial do
Distrito Federal - DO-DF 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”).

THIAGO MOREIRA CARVALHO
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

CONSELHO DO MEIO AMBIENTE
DO DISTRITO FEDERAL

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL no uso
das atribuições que lhe conferem o Decreto n° 39.610, de 1º de janeiro de 2019; o art. 105, da
Lei Orgânica do Distrito Federal e tendo em vista o disposto no art. 58, da Lei 41 de 13 de
setembro de 1989, NOTIFICA pelo presente edital, o senhor EDVALDO MACIEL DA
SILVA, de que a Câmara Julgadora de Autos de Infração do Conselho de Meio Ambiente do
Distrito Federal, terceira instância administrativa, em sua 40ª reunião ordinária, ocorrida no dia
22 de julho de 2021, referente ao Auto de Infração Ambiental nº 7005/2015, que decidiu, por
unanimidade, acompanhar o voto do relator, por seus próprios e jurídicos fundamentos, para
CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE provimento, para que sejam
mantidas as penalidades de apreensão dos passeriformes e multa no valor de R$ 4.500,00,
aplicadas em razão de criação dos espécimes sem licença ambiental. Nos termos do parágrafo
único do artigo 60 da Lei Distrital nº 41/1989, não há mais possibilidade de recurso contra a
decisão supracitada. O processo será encaminhado ao Instituto Brasília Ambiental - IBRAM/DF
para providências cabíveis. Fica a autuada NOTIFICADA, também, de que o Julgamento e a
Notificação SEI nº 87/2021 - SEMA/SUEST/CCOF/DICOL, encontra-se à disposição na
Diretoria de Colegiados da Subsecretaria de Assuntos Estratégicos da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente do Distrito Federal, situada no SBN Quadra 2, Bloco K, Edifício Wagner, 3º
Subsolo, Asa Norte, Brasília - DF.

JOSÉ SARNEY FILHO
Presidente do CONAM/DF

CONSULTA PÚBLICA Nº 01/2022
MINUTA DE RESOLUÇÃO CONAM QUE ESTABELECE PROCEDIMENTOS PARA O

LICENCIAMENTO E A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE ASSENTAMENTOS
RURAIS NO DISTRITO FEDERAL

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL–
CONAM/DF submete à CONSULTA PÚBLICA a presente minuta de Resolução, que
estabelece procedimentos para o licenciamento e a regularização ambiental de assentamentos
rurais no Distrito Federal.
OBJETIVO:
A presente Consulta submete à apreciação pública as propostas resultantes do Grupo de
Trabalho criado pela Decisão nº 02/2020, alterada pela Decisão nº 09/2021, do CONAM/DF e
que teve por objetivo estudar e propor resoluções para o licenciamento ambiental de novos
parcelamentos urbanos e rurais, a regularização de ocupações urbanas e rurais, além dos
assentamentos para reforma agrária. O GT, que contou com representantes da sociedade civil,
do setor produtivo e de órgãos públicos, trabalhou durante o ano de 2021 e entre os meses de
setembro a outubro ouviu, em reuniões públicas, outros representantes da comunidade
envolvidos no assunto. De forma inédita no Distrito Federal, o CONAM/DF amplia a discussão
de assuntos que farão parte de sua agenda neste ano, visando aperfeiçoar o licenciamento
ambiental, tendo em vista que atualmente as normas de parcelamento do solo são aplicadas de
forma única, resultando em procedimentos burocráticos e desequilibrados.
PRAZO PARA A PRESENTE CONSULTA: de 08/03/2022 a 07/04/2022
O regulamento da Consulta Pública e demais documentação poderão ser acessados por meio do
endereço eletrônico https://sema.df.gov.br/ e ficarão disponíveis até o encerramento do prazo da
Consulta Pública.
ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES CONFORME FORMULÁRIO ABAIXO:
Após o preenchimento, o Formulário deverá ser enviado à Secretaria do Meio Ambiente do DF,
para o email conamdf@gmail.com, durante o período em que a Consulta Pública estiver aberta;
Não serão consideradas as contribuições recebidas fora do prazo ou que não forem enviadas por
meio do Formulário;
A insuficiência ou imprecisão das informações prestadas neste Formulário poderá prejudicar a
sua utilização;
As contribuições recebidas não serão objeto de resposta, ficando arquivadas para uso interno;
A minuta de Resolução CONAM será submetida ao plenário do Conselho, nos termos do
Decreto no 38.001/2017, que aprovou seu Regimento Interno.

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO

CONSULTA PÚBLICA SOBRE A MINUTA DE RESOLUÇÃO CONAM/DF, QUE ESTABELECE
PROCEDIMENTOS PARA O LICENCIAMENTO E A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE
ASSENTAMENTOS RURAIS NO DISTRITO FEDERAL

1. DADOS DO PARTICIPANTE

Nome do responsável pela contribuição:

Telefone:

Entidade/Associação (opcional):

Cargo (opcional):

2. NOVA REDAÇÃO

Registre o número do artigo ou do parágrafo original a que se refere a nova redação ou a
proposta de supressão ou ainda o local de inclusão de novo dispositivo

 

Escreva a nova redação:
 
 
 
 
 
 
 
 

Justifique a alteração proposta:
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