
SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
 

EDITAL Nº 02/2022
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL- CODHAB/DF, no uso das atribuições
legais, RESOLVE: Habilitar 17 (dezessete) candidatos, aptos para habilitação no
Programa Habitacional do DF, visto que atenderam aos requisitos da Lei Distrital nº
3.877/2006. A relação dos candidatos encontra-se disponibilizada no site eletrônico
www.codhab.df.gov.br/candidato/pesquisa-cpf.

Brasília/DF, 07 de janeiro de 2022
WELLINGTON LUIZ

Diretor-Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

REVOGAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 25/2021
Processo: 00220-00005406/2021-54.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, no
uso das atribuições e considerando o Edital de Chamamento Público nº 25/2021, público
destinando à doação de 02 (dois) mil pares de chuteiras unissex de futebol society, a fim
de atender entidades (federações, ligas esportivas, associações) ou instituições sem fins
lucrativos atuantes em projetos na modalidade de futebol amador e futebol de base
masculino, feminino e infantil do distrito federal, com vistas à implantação do Projeto
Calçando o Esporte regendo-se pelo disposto na Lei Nacional nº 8.666/93, resolve:
REVOGAR o presente edital de chamamento público, com fundamento no artigo 53 da
Lei nº 9.784/1999, por motivo de conveniência.

GISELLE FERREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS,
ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO

 
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições
regimentais, de acordo com o que estabelece o artigo 28 da Lei nº 4.285, de 26 de
dezembro de 2008, e, conforme deliberação da Diretoria Colegiada, COMUNICA:
Aos usuários, agentes e demais interessados nos serviços públicos de abastecimento de
água e esgotamento sanitário, que realizará a Audiência Pública nº 01/2022, na
modalidade virtual (à distância) por meio da transmissão simultânea por vídeo conferência.
OBJETIVO: obter subsídios e informações adicionais referente à minuta de resolução que
altera a Resolução nº 14/2011, a qual estabeleceu as condições gerais para a prestação e
utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do
Distrito Federal.
DATA: 25 de janeiro de 2022, com início às 10 horas.
LOCAL: Por vídeo conferência.
ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES ESCRITAS: pelo endereço eletrônico AP-001-
2021@adasa.df.gov.br, até as 18 horas do dia 28 de janeiro de 2022.
INFORMAÇÕES: 3961-4900 ou www.adasa.df.gov.br.

RAIMUNDO RIBEIRO

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

 
NOTIFICAÇÃO Nº 03/2022

O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO INSTITUTO DE 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 COOPERTRAN-COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PÚBLICOS
DO DF, CNPJ: 00.402.539/0001-77, o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de
ciência desta notificação, para efetuar o pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) referente ao Auto de Infração nº 01332/2020, constante nos autos do processo
00391-00008545/2020-23.
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 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 ISIDÓRIO DO NASCIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZOS
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 16/2021

O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho do
Distrito Federal, torna público o Chamamento Público para preenchimento de vagas
destinadas aos cursos de qualificação profissionais da "JORNADA DA MULHER
TRABALHADORA" na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante – DF, objeto do
processo 04012-00003744/2021-11.
I. As inscrições serão prorrogadas até o dia 11 de janeiro de 2022, por meio do
preenchimento de formulário eletrônico - FORMULÁRIO DE PRÉ-INSCRIÇÃO -
JORNADA DA MULHER TRABALHADORA - NÚCLEO BANDEIRANTE - DF – a
ser disponibilizado no sítio eletrônico desta Secretaria, durante o período de inscrição.
II. O resultado final da seleção e a convocação das candidatas selecionadas para o início
das atividades serão divulgados no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Trabalho do
Distrito Federal (www.trabalho.df.gov.br), a partir do dia 12 de janeiro de 2022.
III. As candidatas selecionadas deverão comparecer à Sede da Administração Regional do
Núcleo Bandeirante, situada na 3ª Avenida, Praça São Roque Projeção II - Núcleo
Bandeirante, Brasília - DF - CEP: 71720-592, nos dias 12, 13 e 14 de janeiro de 2022, das
08h às 17h, e apresentar os documentos comprobatórios originais, a seguir, para análise e
comprovação dos requisitos de participação descritos no item 2 do Edital de Chamamento
Público nº 16/2021 - SETRAB, conforme a seguir:
a) Carteira de Identidade (RG) ou documento equivalente com foto, e comprovação de
registro no Cadastro Geral de Pessoas Físicas - CPF;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), última página e posterior em branco
ou digital impressa; e
c) Comprovante de residência no Distrito Federal ou declaração de próprio punho.
IV. A previsão para o início das atividades será a partir do dia 17 de janeiro de 2022.

IVAN ALVES DOS SANTOS
Secretário de Estado, Substituto

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/2021
O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Trabalho do
Distrito Federal, torna público o Chamamento Público para preenchimento de vagas
destinadas aos cursos de qualificação profissional denominado "Mulheres Empreendedoras" -
Recanto das Emas - Microterritório: SUL, objeto do processo 04012-00004099/2021-46,
I. As inscrições serão prorrogadas até o dia 11 de janeiro de 2022, por meio do
preenchimento de formulário eletrônico - FORMULÁRIO DE PRÉ-INSCRIÇÃO -
"Mulheres Empreendedoras" - a ser disponibilizado no sítio eletrônico desta Secretaria,
durante o período de inscrição.
II. O resultado final da seleção e a convocação das candidatas selecionadas para o início das
atividades serão divulgados no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Trabalho do
Distrito Federal (www.trabalho.df.gov.br), a partir do dia 12 de janeiro de 2022.
III. As candidatas selecionadas deverão comparecer à Sede do Instituto EVA, situada na
Quadra 205, Conjunto 04, Lote 08, Sala 204 - Recanto das Emas - DF, nos dias 12, 13 e 14
de janeiro de 2022, das 08h às 17h, e apresentar os documentos comprobatórios originais, a
seguir, para análise e comprovação dos requisitos de participação descritos no item 02 do
Edital de Chamamento Público nº 17/2021 - SETRAB, conforme a seguir:
a) Carteira de Identidade (RG) ou documento equivalente com foto, e comprovação de
registro no Cadastro Geral de Pessoas Físicas - CPF;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), última página e posterior em branco ou
digital impressa; e
c) Comprovante de residência no Distrito Federal ou declaração de próprio punho.
IV. A previsão para o início das atividades será a partir do dia 17 de janeiro de 2022.

IVAN ALVES DOS SANTOS
Secretário de Estado de Trabalho, Substituto

INEDITORIAL

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
 

CHAMAMENTO Nº 016/2022
PROCESSO: 04024-00000090/2022-53

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 17/01/2022 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
chamamento n° 016/2022, cujo objeto é a Aquisição de Material Médico Hospitalar
(Cateter Nasal Pediátrico), visando atender as necessidades do Hospital da Criança de
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