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e/ou solicitar cópias do respectivo processo no Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos do Distrito Federal - Instituto Brasília Ambiental – IBRAM, situado no SEPN 511,
Edifício Bittar IV, bloco C, Asa Norte, Brasília/DF, horário das 09:00 horas às 17:00 horas,
em dias úteis.
DAVID DO LAGO FERREIRA

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
DIRETORIA EXECUTIVA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
A Diretora Executiva do Jardim Botânico de Brasília no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Inciso VIII do Art. 32 do Decreto nº 38.289 de 23 de junho de 2017,
TORNA PÚBLICO que foi homologado e adjudicado o objeto da Concorrência nº
009/2022, objeto: O objeto da presente licitação é a Concessão de Uso de Bem Público do
Distrito Federal no espaço denominado Loja de Souvenir do Centro de Visitantes do Jardim
Botânico de Brasília com área aproximada de edificação de 42,00m² (quarenta e dois
metros quadrados), localizado no Jardim Botânico de Brasília, situado na Área Especial
SMDB, Estação Ecológica, Lago Sul - Brasília, Distrito Federal, com a finalidade
específica de exploração comercial por uma única empresa, voltada à comercialização de
artesanato que remeta à cultura e tradição dos povos do Cerrado, que promovam os artesãos
de Brasília, objetos decorativos, souvenires, itens como camisetas, canecas, chaveiros,
bonés, que tragam a logo do Jardim, vasos com plantas ornamentais nativas, exóticas e
aromáticas, livros e produtos naturais, e que estejam relacionados com o Bioma Cerrado,
por conta e risco do Concessionário, conforme as especificações e condições constantes no
Projeto Básico anexo deste edital, à Empresa ARTESANATO BOTÂNICO, inscrita no
CNPJ/MF nº: 45.961.181/0001-50, no valor de R$ 1.370,00 (hum mil trezentos e setenta
reais). Os autos do processo 00195-00000029/2021-11 estão à disposição dos interessados.
ALINE DE PIERI
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA N° 06/2022
A Diretora Executiva do Jardim Botânico de Brasília no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Inciso VIII do Artigo 32 do Decreto nº 38.289 de 23 de junho de 2017,
TORNA PÚBLICO, para conhecimento, que a licitação na modalidade Concorrência nº
006/2022 para a Concessão de Uso de Bem Público do Distrito Federal no espaço
denominado “Quiosque 1”, localizado na Praça de Alimentação do Jardim Botânico de
Brasília, na Alameda das Nações, situado na Área Especial SMDB, Estação Ecológica
Jardim Botânico de Brasília, Lago Sul - Brasília, Distrito Federal, com a finalidade
específica de exploração, por uma única empresa, de serviços de lanchonete, para
fornecimento de lanches e bebidas em geral, excetuando-se hamburguerias, por esta ser
objeto de concessão do "Quiosque 3", com edificação da área aproximada de 28,84 m²
(vinte e oito e oitenta e quatro metros quadrados) somada à área comum, totalizando,
aproximadamente, 60 m² (sessenta metros quadrados), por conta e risco do futuro
Concessionário, conforme as especificações e condições constantes no Projeto Básico
anexo deste edital, realizada em 01 de abril de 2022, às 10 horas, foi considerada
DESERTA, por não comparecerem interessados ao certame.
Brasília/DF, 1º de abril de 2022
ALINE DE PIERI
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA Nº 07/2022
A Diretora Executiva do Jardim Botânico de Brasília no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Inciso VIII do Artigo 32 do Decreto nº 38.289 de 23 de junho de 2017,
TORNA PÚBLICO, para conhecimento, que a licitação na modalidade Concorrência nº
007/2022 para a Concessão de Uso de Bem Público do Distrito Federal no espaço denominado
“Quiosque 3”, localizado na Praça de Alimentação do Jardim Botânico de Brasília, na
Alameda das Nações, situado na Área Especial SMDB, Estação Ecológica Jardim Botânico de
Brasília, Lago Sul - Brasília, Distrito Federal, com a finalidade específica de exploração, por
uma única empresa, de serviços de hamburguerias com edificação da área aproximada de
28,84 m² (vinte e oito e oitenta e quatro metros quadrados) somada à área comum, totalizando,
aproximadamente, 60 m² (sessenta metros quadrados), por conta e risco do futuro
Concessionário, conforme as especificações e condições constantes no Projeto Básico anexo
deste edital, realizada em 01 de abril de 2022, às 10 horas, foi considerada DESERTA, por
não comparecerem interessados ao certame.
Brasília/DF, 1º de abril de 2022
ALINE DE PIERI
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
CONCORRÊNCIA Nº 08/2022
A Diretora Executiva do Jardim Botânico de Brasília no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas pelo Inciso VIII do Artigo 32 do Decreto nº 38.289 de 23 de junho de 2017,
TORNA PÚBLICO, para conhecimento, que a licitação na modalidade Concorrência nº
008/2022 para a Concessão de Uso de Bem Público do Distrito Federal
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no espaço denominado “Quiosque 2”, localizado na Praça de Alimentação do Jardim
Botânico de Brasília, na Alameda das Nações, situado na Área Especial SMDB, Estação
Ecológica Jardim Botânico de Brasília, Lago Sul - Brasília, Distrito Federal, com a
finalidade específica de exploração, por uma única empresa, de serviços de lanchonete, para
fornecimento de lanches e bebidas em geral, excetuando-se hamburguerias, por esta ser
objeto de concessão do "Quiosque 3", com edificação da área aproximada de 28,84 m²
(vinte e oito e oitenta e quatro metros quadrados) somada à área comum, totalizando,
aproximadamente, 60 m² (sessenta metros quadrados), por conta e risco do futuro
Concessionário, conforme as especificações e condições constantes no Projeto Básico
anexo deste edital, realizada em 1º de abril de 2022, às 10 horas, foi considerada
DESERTA, por não comparecerem interessados ao certame.
Brasília/DF, 1º de abril de 2022
ALINE DE PIERI

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
EXTRATO DA ATA DE RESULTADO FINAL
DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2022
O Diretor-Presidente, no uso das atribuições previstas no art. 94 do Regimento Interno do
Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU/DF, aprovado pelo Decreto nº
35.972, de 04 de novembro de 2014, nos termos da Ata 002 (85231490) da Comissão do
Chamamento Público 001/2022-SLU-DF, que retifica o resultado publicado no DODF nº
77, de 27 de abril de 2022, p. 77/78, consubstanciada na Nota Técnica N.º 56/2022 SLU/PRESI/PROJU (85186955), ante as desistências registradas para as propostas
apresentadas, torna público o Resultado Final do Chamamento Público nº 001/2022-SLUDF, cujo objeto é a contratação de organização de catadores (cooperativas e/ou
associações de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis) para prestação de serviços
de coleta, transporte e destinação de resíduos urbanos recicláveis secos domiciliares e
comerciais, com a remoção do rejeito para disposição final em local definido pelo Serviço
de Limpeza Urbana – SLU/DF; nos termos a seguir consignados:
Lote 1 - Sobradinho I - 1º: Cooperativa Cooperdife, com a pontuação total de 25 pontos;
Lote 2 - Paranoá, Itapoã e Condomínios - 1º: Cooperativa Recicla Mais Brasil com total
de 16 pontos;
Lote 3 - São Sebastião e Jardim Mangueiral - 1º: Cooperativa de trabalho de catadores
Ecolimpo com total de 21 pontos; 2º: Cooperativa de Trabalho dos Empreendedores
Populares de Catadores de Papéis da Asa Sul com total de 14 pontos;
Lote 4 - Lago Norte e Varjão - 1º: Cooperativa de trabalho de Reciclagem do Varjão CRV, com total de 14 pontos;
Lote 5 - Lago Sul - 1º: Associação de catadores Recicla Brasília, com a pontuação total de
19,5 pontos; 2º: Cooperativa de Trabalho dos Empreendedores Populares de Catadores de
Papéis da Asa Sul com total de 14 pontos; 3º: Cooperativa de catadores Recicla Brasília,
com a pontuação total de 10 pontos, no processo de dispensa será necessário a
apresentação de ata com a nomeação da atual diretoria;
Lote 6 - Cruzeiro Velho - 1º: Associação de catadores Vencendo os Obstáculos, com a
pontuação total de 16,5 pontos; 2º: Cooperativa de Trabalho dos Empreendedores
Populares de Catadores de Papéis da Asa Sul com total de 14 pontos; 3º Cooperativa de
catadores Vencendo os Obstáculos, com a pontuação total de 10 pontos;
Lote 7 - Candangolânida e Núcleo Bandeirante - 1º: Cooperativa de catadores Renascer,
com a pontuação total de 21,5 pontos; 2º: Cooperativa de catadores Plasferro, com total de
18 pontos;
Lote 8 - Riacho Fundo I e II - 1º: Cooperativa de catadores Coopere, com a pontuação
total de 21,5 pontos;
Lote 9 - Santa Maria - 1º: Cooperativa R3, com a pontuação total de 25 pontos;
Lote 10 - Samambaia - 1º: Recicle a Vida Cooperativa de Catadores do DF, com a
pontuação total de 23,5 pontos;
Lote 11 - Brazlândia - 1º: Cooperativa de catadores ACOBRAZ, com a pontuação total de
16,5 pontos;
Lote 12 - Parkway - 1º: Cooperativa de catadores Reciclo, com a pontuação total de 20
pontos; 2º: Cooperativa de catadores Renove, com a pontuação total de 16 pontos; 3°
Cooperativa de catadores Plasferro, com total de 14 pontos;
Lote 13 - Jardim Botânico I - 1º: Cooperativa Cortrap, com a pontuação total de 16
pontos;
Lote 14 - Jardim Botânico II - 1º: Cooperativa de catadores Recicla Mais Brasil, com a
pontuação total de 18 pontos;
Lote 15 - Jardim Botânico III - 1º: Cooperativa de catadores Plasferro, com total de 18
pontos; 2º: Cooperativa de trabalho de catadores da cidade estrutural - Coopercap, com
total de 16 pontos; 3º: Associação dos catadores ambientalistas da estrutural - Ambiente,
com total de 16 pontos;
Lote 16 - Colônia Agrícola Samambaia - 1º: Cooperativa Construir, com total de 18
pontos;
Lote 17 - Planaltina I - 1º: Cooperativa de trabalho Reciclamais, com total de 16 pontos;
Lote 18 - Planaltina II - 1º: Cooperativa de trabalho Flor do Cerrado, com total de 16 pontos;
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