
ITEM 78 - ATELIER PARALELO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA R$ 

145.000,00; ITEM 79 - ATELIER PARALELO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES 

LTDA R$ 145.000,00; ITEM 80 - ATELIER PARALELO ARQUITETURA E 

CONSTRUÇÕES LTDA R$ 145.000,00; ITEM 84 - HUDSON MARTINS DE 

CARVALHO R$ 86.149,99; ITEM 85 - ANTONIA MARTINS DE OLIVEIRA R$ 

81.100,00; ITEM 87 - SABOR DA CORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 

611.025,00; ITEM 88 - ELIAS RODRIGUES DE ALMEIDA R$ 220.000,00; ITEM 89 - 

ARIOVALDO BELEM DA SILVA R$ 155.010,00; ITEM 91 - UNIK CONSTRUTORA 

E INCORPORADORA LTDA R$ 2.601.000,00; ITEM 94 - ROBERTO ANTUNES DOS 

SANTOS R$ 230.000,00; ITEM 99 - EDUARDO AGUIAR DE OLIVEIRA R$ 

161.000,00. Informa-se que a relação estará disponível no site 

http://www.terracap.df.gov.br, conforme processo n.º 00111-00003428/2020-54. O prazo 

para interposição de recurso será de 05 (cinco) dias úteis, contados após a publicação do 

presente Aviso, conforme tópico 62, Capítulo VIII. O licitante classificado 

preliminarmente deverá impreterivelmente no prazo de 10 (dez) dias úteis, conforme 

previsto no tópico de 73, Capítulo IX, do Edital nº 08/2020-Imóveis, apresentar os 

documentos listados nos tópicos nº 37.1 e 39.1 (Pessoa Física), 37.2 e 39.2 (Pessoa 

Jurídica), Capítulo V, sob pena de desclassificação, com aplicação da penalidade de 

retenção da caução, nos termos do tópico nº 77.6, Capítulo X. Na oportunidade, informa-

se que a entrega dos documentos deverá ser realizada por meio da plataforma online, 

acessando-se o site www.terracap.df.gov.br, no menu Serviços, opção Requerimento 

Online, ou por meio do endereço eletrônico da Comissão de Licitação: 

copli@terracap.df.gov.br.

Brasília/DF, 04 de setembro de 2020

BRUNO CÉSAR SANTANA DE MENESES

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
 

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2018

Processo: 392.003.200/2017 – Contratante: Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional do Distrito Federal/CODHAB - CNPJ 09.335.575/0001-30; Contratada: 

J. C. PERES ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF 01.651.769/0001-32. 

Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de 

vigência do Contrato nº 031/2018, de 14/11/2020 para 31/12/2020, e o Aditivo 

Financeiro no valor total de R$81.289,30 (oitenta e um mil, duzentos e oitenta e 

nove reais e trinta centavos), passando o valor global do contrato, de R$ 

33.627.820,25 (trinta e três milhões, seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e vinte 

reais e vinte e cinco centavos), para R$33.709.109,55 (trinta e três milhões, 

setecentos e nove mil, cento e nove reais e cinquenta e cinco centavos), 

permanecendo inalteradas as demais disposições do Contrato nº 31/2018 – 

CODHAB. Assinatura: 03/09/2020. Signatários: Pela CODHAB/DF: WELLINGTON 

LUIZ DE SOUZA SILVA, na qualidade de Diretor Presidente; Pela Contratada: 

JULIO CESAR PERES, na qualidade de Representante Legal. (Contrato nº 031/2018 

publicado no DODF nº 92, pág. 40 de 15 de maio de 2018; Primeiro Termo Aditivo 

ao Contrato nº 031/2018 publicado no DODF nº 91, pág. 49 de 16 de maio de 2019, 

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2018 publicado no DODF nº 163, pág. 

52 de 28 de agosto de 2019; Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 031/2018 

publicado no DODF nº 39, pág. 57 de 25 de março de 2020; Quarto Termo Aditivo 

ao Contrato nº 031/2018 publicado no DODF nº 82, pág. 74 de 04 de maio de 2020).

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 

AVISO DE LICITAÇÃO REMARCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2020

O Jardim Botânico de Brasília torna público que realizará licitação na modalidade Tomada 

de Preços nº 001/2019, Processo nº: 00195-00000138/2020-58. Objeto: O objeto da 

presente licitação é a contratação de empresa especializada em construção civil com 

responsável técnico, devidamente credenciado pelo CREA-DF, para reforma e ampliação 

do Laboratório de Reprodução “In Vitro” do Jardim Botânico de Brasília. A contratação 

incluirá fornecimento de todo material e equipamentos necessários para execução da obra; 

fazendo parte dos custos todas às despesas com pessoal, transportes dos materiais, 

instalações e entrega do sistema funcionando dentro das exigências das normas técnicas e 

garantia conforme o Código de edi?cações do Distrito Federal. Modalidade: Tomada de

Preços. Tipo: Menor Preço. Forma de Execução: Indireta. Regime de Execução: 

Empreitada Preço Global. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho - 

18.451.8201.3903.9831 -Reforma e Ampliação do Laboratório de Reprodução "IN 

VITRO" do Jardim Botânico de Brasília, Natureza da Despesa - 44.90.51, Fonte de 

Recursos – 100. Valor Estimado: R$ 397.322,56 (trezentos e noventa e sete mil, trezentos 

e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos).DATA DA ABERTURA: 24/09/2020, às 

09h30min horas, LOCAL: Área Especial SMDB Estação Ecológica Jardim Botânico de 

Brasília, PRÉDIO DO HERBÁRIO, Lago Sul, Brasília/DF. O respectivo edital e o projeto 

executivo, estarão disponíveis na data da publicação do edital de licitação, e poderão ser 

retirado no prédio da Superintendência de Administração Geral (SUAG) do Jardim 

Botânico de Brasília, localizada na Área de Especial SMDB Estação Ecológica Jardim 

Botânico de Brasília - Lago Sul –Brasília/DF, gratuitamente, devendo ser solicitado à 

CPL, com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis, ou pelo site 

http://www.jardimbotanico.df.gov.br/, informações: (61) 3248-0987 ou (61) 99213-7136 

ou (61) 99962-6739.

ROSA ALICE NUNES LIMA

Presidente da Comissão

INEDITORIAL

ELFA MEDICAMENTOS S.A.
 

.

CNPJ/ME nº 09.053.134/0001-45 - NIRE 53.300.018.774

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 7 de agosto de 2020

DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 7 de agosto de 2020, às 9:00 horas, 

organizada de forma digital pela administração da Elfa Medicamentos S.A. 

(“Companhia”), conforme faculta a Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril 

de 2020. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de 

convocação, conforme disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de 

acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme 

assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia MESA: Os 

trabalhos foram presididos pelo Sr. Norberto Whitaker Sobral Jannuzzi, e 

secretariados pelo Sr. Eduardo Henrique Paoliello Junior. LEITURA DE 

DOCUMENTOS: foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do 

dia desta Assembleia Geral. ORDEM DO DIA: deliberar sobre: (i) a aprovação do 

Projeto Odisseia; (ii) a alteração do objeto social da Companhia, com consequente 

alteração no artigo 3° de seu Estatuto Social, bem como a reforma integral e a 

consolidação do Estatuto Social da Companhia no contexto do Projeto Odisseia; (iii) a 

alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia, no contexto 

do Projeto Odisseia; (iv) a aprovação da remuneração dos administradores da 

Companhia para o exercício de 2020, no contexto do Projeto Odisseia; (v) a 

aprovação de planos de incentivo de longo prazo baseado em ações da Companhia, no 

contexto do Projeto Odisseia; (vi) a aprovação de um aumento no capital social da 

Companhia; (vii) se aprovado o aumento de capital, a realização da recompra das 

ações objeto de tal aumento pela própria Companhia; (viii) a autorização para o 

conselho de administração e a diretoria praticarem todos os atos necessários para 

implementação das deliberações acima. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR 

UNANIMIDADE: colocadas as matérias em discussão e posterior votação, foram 

aprovadas as seguintes matérias, de forma unânime e sem quaisquer ressalvas ou 

restrições: (i) a implementação do Projeto Odisseia, e, consequentemente: (a) a 

abertura de capital da Companhia; (b) a submissão de pedido de registro de 

companhia aberta na categoria “A” perante a Comissão de Valores Mobiliários 

(“CVM”), nos termos da Instrução CVM 480, de 7 de dezembro de 2009; (c) a 

submissão de pedido de adesão da Companhia ao Novo Mercado da B3 – Brasil, 

Bolsa, Balcão S.A. (“B3”); (d) a celebração, com a B3, do Contrato de Adoção de 

Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa – Novo Mercado; e (e) a 

realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, 

nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia (“Ações” e “Oferta”, 

respectivamente), no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a 

coordenação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores 

mobiliários, sendo observado o disposto na Instrução CVM n° 400, de 29 de 

dezembro de 2003, conforme alterada ("Instrução CVM 400"), e as demais 

disposições legais aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior. Nos 

termos do artigo 14, parágrafo 2°, da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações 

inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 20%, nas mesmas condições e no 

mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas. Adicionalmente, nos termos do artigo 

24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá ser 

acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total das 

Ações inicialmente ofertadas, nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações
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