
Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do
presente Contrato. DISPOSIÇÕES FINAIS: Fica condicionada a expedição de Alvará de
Construção ao prévio registro do Contrato no Cartório de Imóveis competente. DA DATA
DE ASSINATURA: Brasília-DF, 16 de setembro de 2022. PELO DISTRITO FEDERAL:
MARIANA ALVES DE PAULA, na qualidade de Subsecretária da Central de Aprovação
de Projetos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito
Federal e PELA CONCESSIONÁRIA: MARCIO PIATAN GOMES, CPF 238.691.-34,
Carteira Nacional de Habitação 537.***, na qualidade de procurador, conforme Procuração
registrada no Cartório do 5º Ofício de Notas de Taguatinga - DF, Livro: 3548 - Folhas: 086
- Prot: 867688, doc de id 90844076, inserida nos presentes autos.

CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL
E URBANO DO DISTRITO FEDERAL

 
CONVOCAÇÃO PARA A 199ª REUNIÃO ORDINÁRIA

O Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 14 do Título VII da Portaria nº 75, de 14 de
outubro de 2014, publicada no DODF nº 218, de 16 de outubro de 2014, combinado com a
Portaria nº 48, de 22 de julho de 2015, que dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho
de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal, CONVOCA os(as)
Conselheiros(as) do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal
para a 199ª Reunião Ordinária, a realizar-se no dia 6 de outubro de 2022, às 9h, sessão
presencial, no Edifício Number One, SCN Q 1 - Asa Norte, Brasília - DF, 18° andar,
Edifício Sede da SEDUH, Sala de Reuniões.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado

Presidente em Exercício

INEDITORIAL

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
 

CHAMAMENTO Nº 342/2022

PROCESSO: 04024-00009011/2022-70

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 13/10/2022 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao chamamento
n° 342/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em serviço de
manipulação para fornecimento de medicamentos manipulados, visando 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 no
site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital n°
33.390/11. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

CHAMAMENTO Nº 343/2022
PROCESSO: 04024-00008080/2022-66

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 13/10/2022 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao chamamento
n° 343/2022, cujo objeto é a Contratação de Empresa Especializada para a Prestação dos
Serviços de Medicina Nuclear para Atendimento de Demanda de Exames de Cintilografias
e PET CT, visando 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 no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o
disposto pelo Decreto Distrital n° 33.390/11. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022.
Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

CHAMAMENTO Nº 344/2022
PROCESSO: 04024-00009725/2022-88

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 03/10/2022 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao chamamento
n° 344/2022, cujo objeto é a Aquisição de Material Médico (Bolsa Coletora, Conector,
Isolador de Pressão, ...), em Sistema de Registro de Preços, visando 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 no site
www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital n°
33.390/11. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 314/2022

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento nº 314/2022, com o prazo para cadastro das propostas na

plataforma www.apoiocotacoes.com.br finalizado em 12/09/2022, cujo objeto é a Aquisição
de Material Médico Hospitalar (Maca de Resgate, Colete de Imobilização, Imobilizador de
Coluna, ...), visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José
Alencar - HCB, apresenta a seguinte empresa vencedora: itens 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12, 13 e 14 para empresa All Support Comércio e Assistência Técnica Ltda-ME, pelo
valor total de R$ 5.042,20 (Cinco mil e quarenta e dois reais e vinte centavos). Os itens 01,
03 e 04 restaram desertos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022. Supervisão de Compras,
Icipe/HCB.
FILANTROPIA-154/2022

JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
 

AVISO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna público que está requerendo do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos
do Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Operação, a título de
renovação da Licença de Operação nº 11/2019, para atividade de Comércio varejista de
combustíveis para veículos automotores, na Q CND 05 Lote 01, Taguatinga/DF. Processo
00391-00007982/2022-91. Agleibe Ferreira.

CONCRECON CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA
 

AVISO DE ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO
Torna público que recebeu do Instituto do Meio do Ambiente e dos Recursos Hídricos do
Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM/DF X CONCRECON CONCRETO E
CONSTRUÇÃO LTDA, Objetivo: a regularização ambiental de atividade de Usina
Dosadora de Concreto, o Termo de Compromisso nº 09/2022, STRC Trecho 02 Conjunto D
Lote 05, Guará - DF, Brasília/DF. Processo: 00391-00004205/2022-95. Concrecon
Concreto e Construção Ltda.

GP COMERCIO DE PETROLEO LTDA
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA
CNPJ: 03.776.075/0001-57 – NIRE: 53.2.0102391-2

Ficam os senhores quotistas da Sociedade devidamente convocados a se reunirem em
Reunião Geral Extraordinária exclusivamente presencial, a ser realizada na SHIS, QL 12,
Conjunto 8, Casa 1, Lago Sul, Brasília, Distrito Federal, no dia 03 de outubro de 2022, em
primeira convocação às 13h, e em segunda às 14h, para deliberar sobre a ordem do dia
disposta na presente Convocação. Considerando a suspensão das atividades do posto de
combustíveis da Sociedade, ocorrida por força do Termo de Embargo e Interdição lavrado
pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal no dia
29.7.2022, bem como por força da medida liminar proferida nos autos do Processo nº
0709394-37.2022.8.07.0005, em curso perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento
Urbano e Fundiário do Distrito Federal, assim como as divergências existentes na
administração da Sociedade, ficam incluídos em pauta os seguintes itens: I - Promoção de
férias coletivas ou demissão dos funcionários da Sociedade; II - Remoção do combustível
depositado nos tanques da Sociedade pela Distribuidora Ipiranga, com emissão da carta de
crédito, ou destinação diversa do combustível, evitando-se o perecimento do produto e o
agravamento dos riscos de contaminação ambiental; III - Programação ou suspensão dos
atos de endividamento da Sociedade; IV - Alteração da cláusula sétima do contrato social,
para que passe a vigorar com a seguinte redação: “A administração da sociedade caberá aos
sócios Georgino Paulino da Silva e Primario Francisco de Carvalho com os poderes e
atribuições de Administrador, que assinarão em conjunto, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto em atividades estranhas ao interesse social, ou assumirem
obrigações seja em favor de qualquer de sócio quotista ou de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização escrita do outro sócio.” A
Administração informa que os quotistas poderão ser representados por procurador (es),
devidamente constituído (s) por instrumento público ou particular, outorgando poderes
específicos para tal, que, nos termos do art. 1.074, §1º, da Lei nº 10.406/2002, deverão ser
(i) quotistas da Sociedade ou (ii) advogado. Na hipótese de representação de quotista por
procurador, o instrumento de procuração deverá ser obrigatoriamente enviado para o e-
mail: danielfranco@perdiz.adv.br, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas
antes da realização da Reunião, acompanhado de cópia de documento de identificação do
procurador. A Reunião será instalada com a presença, em primeira convocação, de titulares
de no mínimo três quartos do capital social, e, em segunda, com qualquer número, nos
termos do art. 1.074, da Lei nº 10.406/2002. Brasília/DF, 26 de setembro de 2022

GEORGINO PAULINO DA SILVA
Administrador da Sociedade

CLUBE DO CONGRESSO
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos, os senhores associados para a reunião ordinária da Assembleia Geral a se
realizar na sede do Clube, no dia 08 de outubro de 2022, das 10:00 às 16:00 horas, para
dar prosseguimento ao Processo eleitoral, convocado no Diário Oficial, nº 166, página
126, suspenso em 23 de setembro de 2022, em razão das impugnações oferecidas por
ambas as chapas e acatadas pelo Presidente da Comissão Eleitoral. Através deste edital
abre-se o prazo de 5 (cinco) dias, a partir da publicação, para a substituição dos nomes
impugnados, ficando mantidos todos os demais nomes de candidatos já apreciados e
deferidos pela Comissão Eleitoral. Os associados no dia 08 de outubro de 2022,
deliberarão sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Eleição do Conselho de Administração;
2 – Eleição do Conselho Fiscal; 3 – Eleição da Diretoria. Brasília/DF, 26 de setembro
de 2022.

JOLIMAR CORRÊA PINTO
Presidente do Conselho de Administração
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