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Processo: 197.000.716/2015. Outorgado: RAUL HENDERSON AVILA, CPF/CNPJ:
04228693172. Objeto: outorga de direito de uso de recursos hídricos para a captação de água
subterrânea por meio de 01 (um) poço TUBULAR, com vazão máxima diária de 4875 L/h
(quatro mil oitocentos e setenta e cinco litros por hora), durante o período máximo de 2 h/dia
(duas horas por dia), totalizando 7100L/dia (sete mil e cem litros por dia), com a finalidade
de abastecimento humano, criação de animais. Localização: NÚCLEO RURAL ALEXANDRE GUSMÃO, CHÁCARA 3/448, INCRA 9, GLEBA 03, CEILÂNDIA, BRASÍLIA - DF.
Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 1038 de 17 de dezembro de 2015,
assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.
Processo: 197.001.535/2015. Outorgado: JOSÉ BENTO DE LIMA, CPF/CNPJ:
24906980104. Objeto: outorga de direito de uso de recursos hídricos para a captação de água
subterrânea por meio de 01 (um) poço MANUAL, com vazão máxima diária de 800 L/h
(oitocentos litros por hora), durante o período máximo de 20 h/dia (vinte horas por dia),
totalizando 16000L/dia (dezesseis mil litros por dia), com a finalidade de abastecimento
humano, irrigação. Localização: MORADA DOS PÁSSAROS, QUADRA 03, CHÁCARA
23, BRAZLÂNDIA, BRASÍLIA - DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 1039 de 17 de dezembro de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos
Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.
Processo: 197.001.526/2015. Outorgado: CLAIR JOSÉ CORDEIRO, CPF/CNPJ:
13902458291. Objeto: outorga de direito de uso de recursos hídricos para a captação de água
subterrânea por meio de 01 (um) poço MANUAL, com vazão máxima diária de 660 L/h
(seiscentos e sessenta litros por hora), durante o período máximo de 1 h/dia (uma hora por
dia), totalizando 660L/dia (seiscentos e sessenta litros por dia), com a finalidade de abastecimento humano. Localização: NÚCLEO RURAL TAGUATINGA, CHÁCARA SUCUPIRA Nº02 DENTRO DO LOTE Nº47, SAMAMBAIA, BRASÍLIA - DF. Prazo: 05 (cinco)
anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 1040 de 17 de dezembro de 2015, assinado pelo
Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.
Processo: 190.000.431/2005. Outorgado: CONDOMÍNIO COOPEVILLE, CPF/CNPJ:
09522435000170. Objeto: outorga de direito de uso de recursos hídricos para a captação de
água subterrânea por meio de 01 (um) poço TUBULAR, com vazão máxima diária de 3000
L/h (três mil litros por hora), durante o período máximo de 13 h/dia (treze horas por dia),
totalizando 36400L/dia (trinta e seis mil e quatrocentos litros por dia), com a finalidade de
abastecimento humano, irrigação. Localização: RODOVIA DF 001, KM 83, SÍTIO MÁGNA
MOVEIS, CONDOMÍNIO COOPERVILLE, RUA 03, QUADRA 05, TAGUATINGA NORTE, BRASÍLIA - DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 1041 de 17
de dezembro de 2015, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA,
Rafael Machado Mello.
Processo: 197.001.555/2015. Outorgado: ILDÊ ALVES DE SOUSA, CPF/CNPJ:
14442612153. Objeto: outorga prévia para a perfuração de 01 (um) poço TUBULAR, com
vazão máxima diária de 9375 L/h (nove mil trezentos e setenta e cinco litros por hora),
durante o período máximo de 4 h/dia (quatro horas por dia), totalizando 33200L/dia (trinta
e três mil e duzentos litros por dia), com a finalidade de abastecimento humano, criação de
animais, irrigação. Localização: RODOVIA DF 001, NÚCLEO RURAL LAGO OESTE,
RUA 17, CHÁCARA 526, SOBRADINHO, BRASÍLIA - DF. Prazo: 01 (um) ano. Ato de
outorga: Despacho/SRH nº 1042 de 17 de dezembro de 2015, assinado pelo Superintendente
de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.
Processo: 197.001.552/2015. Outorgado: CONDOMÍNIO COMPLEXO BRASÍLIA,
CPF/CNPJ: 03561788000101. Objeto: outorga prévia para a perfuração de 01 (um) poço
TUBULAR, com vazão máxima diária de 3375 L/h (três mil trezentos e setenta e cinco litros
por hora), durante o período máximo de 18 h/dia (dezoito horas por dia), totalizando
60000L/dia (sessenta mil litros por dia), com a finalidade de irrigação. Localização:
SHT/NORTE, TRECHO 01, S/N, CONJUNTO 1-B, BLOCO A, BRASÍLIA - DF. Prazo: 01
(um) ano. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 1043 de 17 de dezembro de 2015, assinado pelo
Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.
Processo: 197.000.918/2015. Outorgado: VIVIANE NOGUEIRA DA SILVA, CPF/CNPJ:
77017315120. Objeto: outorga de direito de uso de recursos hídricos para a captação de água
subterrânea por meio de 01 (um) poço TUBULAR, com vazão máxima diária de 3115 L/h
(três mil cento e quinze litros por hora), durante o período máximo de 1 h/dia (uma hora por
dia), totalizando 3115L/dia (três mil cento e quinze litros por dia), com a finalidade de
abastecimento humano, criação de animais, irrigação, lavagem de veiculos. Localização:
CASCALHEIRA, CHÁCARA 25A, BRAZLÂNDIA, BRASÍLIA - DF. Prazo: 05 (cinco)
anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 1044 de 17 de dezembro de 2015, assinado pelo
Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Rafael Machado Mello.

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO
DISTRITO FEDERAL
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 197.000.985/2015. O Diretor Presidente da Agência Reguladora de Águas, Energia
e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA, no uso de suas atribuições regimentais,
tendo em vista o que consta no artigo 23, inciso VIII, da Lei nº 4.285, de 26 de dezembro
de 2008, com base na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, de
acordo com o Parecer Jurídico nº 72/2015-SJU/ADASA, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), do ordenador de despesas, em favor da
Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal,
referente ao pagamento dos serviços de publicações junto ao Diário Oficial do Distrito
Federal, nos termos do inciso II, do art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Ato: Despacho nº
140/2015. Paulo Salles, Diretor Presidente. Publique-se e encaminhe à Superintendência de
Administração e Finanças da ADASA para as providências complementares.

PÁGINA 95

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA, no
uso das atribuições conferidas pela Lei nº. 1.813, de 30 de dezembro de 1997, resolve:
NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE, a empresa DA TERRA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.046.085/0001-16,
situada no Módulo 02,lote 06, casa 02, Residenciais Santa Maria - Santa Maria, Brasília-DF,
CEP 72.501-122, representada por Camila Rodrigues da Silva Carvalho, inscrita no CPF/MF,
sob o nº 038.649.741-94, na qualidade de Sócio Procurador, para apresentação de defesa, nos
autos do processo administrativo: 196.000.146/2014, no prazo máximo de 5(cinco) dias úteis,
sob pena de aplicação da penalidade de advertência e multa.
JOSÉ VIEIRA DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
RATIFICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral autorizou a realização de despesa
mediante Dispensa de Licitação nº 351/2015, processo 0060-006862/2015, cujo objeto é a
aquisição de medicamento (ELTROMBOPAG OLAMINA COMPRIMIDO REVESTIDO
25MG), em favor da empresa MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., no valor de R$ 49.844,34 (quarenta e nove mil
oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), conforme especificado no
Projeto Básico às fls. 09-16 dos autos, com fundamento legal no artigo 24, inciso IV da Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Prévia autorização de acordo com o Decreto nº 34.466 de
18 de junho de 2013 acostado nos autos na folha nº 32. Ato que ratifiquei em 24 de
novembro de 2015, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e
determinei sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia.
Em 17 de dezembro de 2015. Fábio Gondim Pereira da Costa - Secretário de Estado.
O Subsecretário da Subsecretaria de Administração Geral autorizou a realização de despesa
mediante Dispensa de Licitação nº 293/2015, processo 0060-002800/2015, cujo objeto é a
aquisição emergencial de material médico hospitalar - SWAB DESCARTÁVEL, no valor de
R$ 11.530,50 (onze mil e quinhentos e trinta reais e cinquenta centavos), conforme especificado no Projeto Básico às fls. 21-26 dos autos, com fundamento legal no artigo 24,
inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Prévia autorização de acordo com o
Decreto nº 34.466 de 18 de junho de 2013 acostado nos autos na folha nº 54. Ato que
ratifiquei em 29 de outubro de 2015, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993 e determinei sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a
necessária eficácia. Em 17 de dezembro de 2015. Fábio Gondim Pereira da Costa - Secretário
de Estado.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 414/2015.
A Subsecretaria de Administração Geral - SUAG/SES comunica a abertura da Dispensa de
Licitação, EMERGENCIAL, referente à Aquisição de material laboratorial (Frasco com meio
líquido para hemocultura - automação), nos termos da Lei nº 8.666/93, processo nº. 0060007.454/2015-SES, estimado no valor total de R$ 638.243,50 (seiscentos e trinta e oito mil,
duzentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos). O recebimento das propostas juntamente com as documentações em envelope lacrado será até as 11 h do dia 23 de dezembro
de 2015. Endereço: Diretoria de Aquisições/SUAG/SES-DF no Setor de Áreas Isoladas Norte
- SAIN Parque Rural s/nº - Bloco A - 1º andar, sala 72 - Brasília/DF - CEP 70.700-000. O
ato convocatório está disponível na Diretoria de Análise, Prospecção e Aquisições - DAPA.
MARCELLO NÓBREGA DE MIRANDA LOPES
Subsecretário

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
RETIFICAÇÃO
No Edital nº 43, de 23/11/2015, publicado no DODF nº 226, de 25 de novembro de 2015,
que trata do Processo Seletivo de candidatos ao Curso de Mestrado Profissional em Ciências
para a Saúde (MPCS), do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências para a
Saúde, nível mestrado profissional, da ESCS/FEPECS.
No item 5.7.6. ONDE SE LÊ: "Após a avaliação dos recursos interpostos contra o resultado
preliminar da primeira etapa, o resultado final desta etapa será homologado pelo Presidente
da FEPECS". LEIA-SE: "Após a avaliação dos recursos interpostos contra o resultado
preliminar da primeira etapa, o resultado final desta etapa será homologado pela Diretora
Geral da Escola Superior de Ciências da Saúde da Fundação de Ensino e Pesquisa em
Ciências da Saúde".
No item 5.9.1. ONDE SE LÊ: "Após a avaliação dos recursos interpostos contra o resultado
preliminar da segunda etapa, o resultado final do processo seletivo será homologado pelo
Presidente da FEPECS, nos termos do item 7 deste Edital". LEIA-SE: "Após a avaliação dos
recursos interpostos contra o resultado preliminar da segunda etapa, o resultado final do
processo seletivo será homologado pela Diretora Geral da Escola Superior de Ciências da
Saúde da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde e publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal nos termos do item 7 deste Edital."
Permanecem inalterados os demais itens e subitens do referido edital. MARIA DILMA
ALVES TEODORO

