
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, 
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº 9912396053

PROCESSO: 0070-000315/2016. Partes: SEAGRI/DF e Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. Do Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da 
vigência do Contrato original por mais 07 meses, de 18/05/2020 a 18/12/2020. Da 
Vigência: O presente Termo Aditivo terá vigência a partir da data de sua assinatura. Data 
de assinatura: 14 de maio de 2020. Da Ratificação: Ficam mantidas e ratificadas, em seu 
inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato originário, não 
modificadas pelo presente instrumento. Signatários: Pela SEAGRI/DF: LUCIANO 
MENDES DA SILVA, na qualidade de Secretário de Estado. Pela contratada: RAFAEL 
DE LIMA BEMA, na qualidade de Representante Legal I: e ALINE KAINICKAM DE 
ANDRADE SILVA, na qualidade de Representante Legal II.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 40.885/2020
Processo: 0370-000064/2016. Partes: Secretaria de Estado Desenvolvimento Econômico 
do Distrito Federal e a EMPRESA VERY TECNOLOGIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF 
sob o n°. 26.086.569/0001-05. Objeto: Contratação de empresa para desenvolvimento e 
implementação do sistema de gestão e controle dos programas PRÓ-DF II e IDEAS 
Industrial, incluindo os serviços de capacitação e manutenção. Vigência: Prazo de 
vigência contratual se inicia na data da assinatura do contrato e terminando em 
30.11.2020. Valor: R$ 1.899.224,95 (um milhão, oitocentos e noventa e nove mil 
duzentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos). Programa de Trabalho 
22661.6207.5021.0001 - Melhoria e Melhoria da Infraestrutura das Áreas de 
Desenvolvimento Econômico, Fonte 136, Natureza de Despesa 4.4.90.39.62 - 
Desenvolvimento de Software. Nota de Empenho: 2020NE00193. Unidade. Orçamentaria: 
20101. Procedimento: Projeto BID. Data de Assinatura: 22/05/2020. SIGNATÁRIOS: 
Pelo Contratante, RUY COUTINHO DO NASCIMENTO, na qualidade de Secretário de 
Estado, e pela Contratada, FÁBIO CAETANO DOURADO, na qualidade de 
representante legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 41.049/2020
Processo: 0370-00003247/2019-14. Partes: Secretaria de Estado Desenvolvimento 
Econômico do Distrito Federal e a EMPRESA BRASIL CONSTRUÇÕES E 
MONTAGENS LTDA. (BCM ENGENHARIA), CNPJ: 04.129.964/0001-95. Objeto: 
Contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para a realização da 
obra de implantação da linha aérea de distribuição em 138 KV, que ligará as 
subestações Santa Maria e Mangueiral à subestação Polo JK, consistindo de obras civis, 
da montagem eletromecânica, do fornecimento de materiais e equipamentos, do 
comissionamento e testes, das revisões de projeto e do projeto como-construído. 
Vigência: 390 (trezentos e noventa) diascorridos, contados a partir da assinatura do 
Contrato. Valor: R$ 10.730.474,16 (dez milhões, setecentos e trinta mil quatrocentos e 
setenta e quatro reais e dezesseis centavos). Programa de Trabalho 
22.661.6207.5021.0001 - Melhoria da Infraestrutura das Áreas de Desenvolvimento 
Econômico, Fonte 136, Natureza de Despesa 44.90.51. Nota de Empenho: 
2020NE00217. Unidade Orçamentaria: 20101. Procedimento: Projeto BID. Data de 
Assinatura: 23/05/2020. SIGNATÁRIOS: Pelo Contratante, RUY COUTINHO DO 
NASCIMENTO, na qualidade de Secretário de Estado, e pela Contratada, JOÃO 
RICARDO LEMOS VIEIRA, na qualidade de representante legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 00431-00007270/2020-88. Interessado: BANCO DE BRASÍLIA S/A. Assunto: 
Inexigibilidade de Licitação. Tendo em vista o disposto no art. 26 da Lei Federal n.º 
8.666/93, combinado com o artigo 25, caput, do citado diploma legal, RATIFICO a 
inexigibilidade de licitação, em favor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, inscrito no CNPJ 
sob o nº 00.000.208/0001-00, para atender a despesa com a prestação de serviços 
bancários para operacionalização de crédito para aquisição de alimentos como forma de 
garantir a segurança alimentar e nutricional no Distrito Federal por meio do “ Auxílio 
Segurança Alimentar e Nutricional” – Programa Prato Cheio e Pão e Leite, no âmbito da 
Lei Distrital nº 4.601, de 14 de julho de 2011, Decreto nº 33.329, de 10 de novembro de 
2011, com alterações introduzidas pelo Decreto nº 40.783, de 18 de Maio de 2020, sob 
gestão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDES), como medida 
garantir o acesso à alimentação adequada às famílias em situação de insegurança alimentar 
e nutricional, especialmente aquelas em vulnerabilidade social ocasionada durante e após 
o momento de pandemia do COVID-19, no valor total de R$ 2.235.490,00 (dois milhões, 
duzentos e trinta e cinco mil quatrocentos e noventa reais), conforme os

elementos constantes dos autos em epígrafe. Publique-se e retornem os autos à 
Subsecretaria de Administração Geral, para providências. MAYARA NORONHA DE 
ALBUQUERQUE ROCHA, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA ONLINE

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, nos termos da Lei nº 5.081, de 11 de 
março de 2013, do art. 28, da Lei Distrital nº 5.022, de 4 de fevereiro de 2013, do Decreto 
nº 39.865, de 31 de maio de 2019, e em cumprimento ao Decreto nº 40.645, de 20 de 
março de 2020, de acordo com o Plano de Contingência Distrital, que determinou a 
suspensão de todos os eventos no Distrito Federal como forma de prevenção e combate à 
pandemia do Covid-19, CONVOCA a população para a Audiência Pública, com vistas à 
apresentação e discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, relativo ao 
empreendimento, localizado na Rua Copaíba, Lote 9 - Águas Claras (RA XX), DF, de 
interesse da empresa NW Empreendimentos Imobiliários LTDA, CNPJ 10.735.073/0001-
85. A Audiência Pública será realizada no dia 09 de junho (terça-feira) de 2020, com início 
às 19h e término às 21h, de forma online, com transmissão ao vivo, por meio do canal do 
YouTube, com acesso ao link: https://www.youtube.com/watch?v=hJXbkB4EA8A. As 
informações prévias, necessárias para subsidiar o debate, podem ser acessadas por meio do 
link http://www.seduh.df.gov.br/audiencias-publicas/, e também, via Processo SEI-GDF 
00390-00006917/2017-18.

REGULAMENTO

Capítulo I

Disposições Preliminares

Art. 1º A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de apresentar e discutir o 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, relativo ao empreendimento, localizado na Rua 
Copaíba, Lote 9 - Águas Claras (RA XX), DF, de interesse da empresa NW 
Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Art. 2º Este regulamento define o procedimento que será adotado para o andamento da 
Audiência Pública.

§1º A Audiência Pública possui caráter consultivo e terá o objetivo de discutir, recolher 
críticas e contribuições da população com vistas a democratizar, conferir transparência e 
assegurar a participação popular.

§2º A Audiência Pública será de livre acesso para qualquer pessoa, bem como aos meios 
de comunicação, exclusivamente de forma online, por meio do canal do YouTube.

§3º A Audiência Pública será registrada por gravação de vídeo e áudio, sendo que o 
material produzido comporá a memória do processo, objeto da Audiência Pública.

Capítulo II

Da Condução

Art. 3º A Audiência Pública onlineserá conduzida pelo Presidente da mesa, responsável 
pelo planejamento da Audiência Pública, composta por representante da equipe técnica da 
SUPLAN/SEDUH.

Art. 4º São prerrogativas do Presidente:

I - designar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da Audiência Pública, 
ordenando o curso das manifestações;
II- decidir sobre a pertinência das questões formuladas além do escopo da proposta do 
objeto;
III - dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem 
como sua reabertura ou continuação, quando o reputar conveniente, de ofício ou a pedido 
de algum participante;
Art. 5º A Coordenação da mesa terá por atribuições:
I – registar os participantes, de acordo com a ordem das manifestações escritas no chat;
II – fornecer apoio ao Presidente e integrantes da mesa;
III – a guarda da documentação produzida na Audiência Pública.

Capítulo III
Dos Participantes

Art. 6º Será considerado participante qualquer cidadã ou cidadão, sem distinção de 
qualquer natureza, interessado em contribuir com a proposta.
Art. 7º São direitos dos participantes:
I - manifestar livremente sobre as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública, 
respeitando as disposições previstas neste Regulamento;
Art. 8º São deveres dos participantes:
I - respeitar o Regulamento desta Audiência Pública;
Art. 9º Perguntas, sugestões ou recomendações dos participantes deverão ser realizadas 
através do chat de comentários, em forma de texto, disponível no canal de transmissão, 
devendo conter obrigatoriamente, a identificação do interessado.
Parágrafo único. A ordem das manifestações determinará a sequência das respostas.

Capítulo IV
Da Realização

Art. 10 A Audiência Pública terá a seguinte ordem:
I – leitura do regulamento e regras de funcionamento da Audiência Pública online;
II – apresentação;
III – exposição resumida do conteúdo da proposta, pela Equipe Técnica da Subsecretaria 
de Políticas e Planejamento Urbano - SUPLAN/SEDUH;
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IV – respostas às perguntas realizadas, em forma de texto, recebidas dos comentários 

do chat;

V – encerramento.

Art. 11 As perguntas recebidas serão respondidas pela mesa e equipe técnica em 

blocos, conforme sua similaridade, a critério da mesa.

Art. 12 Os integrantes da mesa se manifestarão de forma concisa e direta em relação 

às intervenções escritas dos participantes.

Art. 13 Durante a Audiência Pública serão permitidas filmagens, gravações ou outras 

formas de registro pelos participantes do evento.

Art. 14 A Audiência Pública, assim como suas deliberações, será registrada em ata 

sucinta, anexada à proposição a ser apreciada e publicada no Diário Oficial do 

Distrito Federal, e no site da SEDUH, link da Audiência Pública no prazo máximo 

de 30 dias (trinta) dias, contados da sua realização, conforme estabelecido no art. 9º 

da Lei nº 5.081, de 11 de março de 2013.

Capítulo V

Das Disposições Finais

Art. 15 As opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a Audiência 

Pública terão caráter consultivo e não-vinculante, destinando-se à motivação do 

Executivo Distrital, quando da tomada das decisões em face das contribuições 

recebidas, bem como zelar pelo princípio da eficiência e assegurar a participação 

popular, na forma da lei, na condução dos interesses públicos.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

Secretário de Estado

DAR-375/2020

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

CONSELHO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL
CÂMARA JULGADORA DE AUTOS DE INFRAÇÃO

DIRETORIA COLEGIADOS
 

NOTIFICAÇÃO Nº 39 /2020

Processo: 0391-000676/2014; Interessado: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA 

CAPITAL DO BRASIL (NOVACAP)

PROCURADORA: FERNANDA PINHEIRO DO VALE LOPES OAB/DF Nº 43.909

Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO N.º 3889/2014; RELATOR: MARCUS VINICIUS BATISTA 

DE SOUZA - CREA/DF

Fica a empresa Senhor COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 

(NOVACAP) e sua representante legal, a Senhora FERNANDA PINHEIRO DO VALE LOPES 

OAB/DF Nº 43.909 NOTIFICADOS do julgamento da Câmara Julgadora de Autos de Infração - 

CJAI, do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF, 3ª instância 

administrativa, em sua 28ª reunião ordinária, ocorrida no dia 30 de abril de 2020, referente ao Auto 

de Infração Ambiental nº 3889/2014, que decidiu, por unanimidade acompanhar o voto do relator, 

por seus próprios e jurídicos fundamentos, para CONHECER do recurso interposto e, no mérito, 

NEGAR-LHE provimento, para manter a penalidade de advertência, aplicada em razão de 

descumprimento de condicionantes do processo de licenciamento. Nos termos do parágrafo único 

do artigo 60 da Lei Distrital nº 41/1989, não há mais possibilidade de recurso contra a decisão 

supracitada. O processo será encaminhado ao Instituto Brasília Ambiental - IBRAM/DF para 

providências cabíveis.

Brasília/DF, 25 de maio de 2020.

MARICLEIDE MAIA SAID

Diretora de Colegiados

NOTIFICAÇÃO Nº 40/2020
Processo: 0391-001883/2014. Interessado: COMPANHIA BRASILEIRA DE 
SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. Procurador: JOSÉ ELIAS FERNANDES 
JÚNIOR – REPRESENTANTE LEGAL. Assunto:AUTO DE INFRAÇÃO Nº 
5119/2014. Relator: PEDRO HENRIQUE SAAD MESSIAS DE SOUZA - OAB/DF.
Fica a empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA 
LTDA e seu representante legal, o Senhor JOSÉ ELIAS FERNANDES JÚNIOR – 
REPRESENTANTE LEGAL NOTIFICADOS do julgamento da Câmara Julgadora de 
Autos de Infração - CJAI, do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – 
CONAM/DF, 3ª instância administrativa, em sua 28ª reunião ordinária, ocorrida no dia 
30 de abril de 2020, referente ao Auto de Infração Ambiental nº 5119/2014, que 
decidiu, por unanimidade acompanhar o voto do relator, por seus próprios e jurídicos 
fundamentos, para CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE 
provimento, para manter as penalidades de advertência e multa no valor de R$ 
2.664,63, aplicadas em razão de descumprimento de Termo de Compromisso firmado 
com o IBRAM, relativo à compensação florestal. Nos termos do parágrafo único do

artigo 60 da Lei Distrital nº 41/1989, não há mais possibilidade de recurso contra a 
decisão supracitada. O processo será encaminhado ao Instituto Brasília Ambiental - 
IBRAM/DF para providências cabíveis.

Brasília/DF, 25 de maio de 2020
MARICLEIDE MAIA SAID

Diretora

NOTIFICAÇÃO Nº 41/2020

Processo: 0391-000108/2014. Interessado: MK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS 

LTDA. Procurador: RAFAEL SILVA DE ALMEIDA - OAB/DF 43.169. Assunto:AUTO 

DE INFRAÇÃO Nº 3511/2014. Relatora: NATÁLIA MONTENEGRO BUGARIN - 

CACI/DF

Fica a empresa MK COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA e seu representante 

legal, o Senhor RAFAEL SILVA DE ALMEIDA - OAB/DF 43.169 NOTIFICADOS do 

julgamento da Câmara Julgadora de Autos de Infração - CJAI, do Conselho de Meio 

Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF, 3ª instância administrativa, em sua 28ª 

reunião ordinária, ocorrida no dia 30 de abril de 2020, referente ao Auto de Infração 

Ambiental nº 3511/2014, que decidiu, por unanimidade acompanhar o voto do relator, por 

seus próprios e jurídicos fundamentos, para CONHECER do recurso interposto e, no 

mérito, NEGAR-LHE provimento, para manter a penalidade de embargo da obra, aplicada 

em razão de realização de obra em área sensível, sem autorização, ficando a constatação 

de seu cumprimento a cargo do IBRAM. Nos termos do parágrafo único do artigo 60 da 

Lei Distrital nº 41/1989, não há mais possibilidade de recurso contra a decisão 

supracitada. O processo será encaminhado ao Instituto Brasília Ambiental - IBRAM/DF 

para providências cabíveis.

Brasília/DF, 25 de maio de 2020

MARICLEIDE MAIA SAID

Diretora

NOTIFICAÇÃO Nº 42/2020

Processo: 0391-001722/2014. Interessado: SUSTENTARE AMBIENTAL. 

Procuradora: REJANE COSTA DE OLIVEIRA. Assunto:AUTO DE INFRAÇÃO Nº 

4605/2014. Relatora: NATÁLIA MONTENEGRO BUGARIN - CACI/DF.

Fica a empresa SUSTENTARE AMBIENTALe seu representante legal, a Senhora 

REJANE COSTA DE OLIVEIRA NOTIFICADOS do julgamento da Câmara Julgadora 

de Autos de Infração - CJAI, do Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – 

CONAM/DF, 3ª instância administrativa, em sua 28ª reunião ordinária, ocorrida no dia 

30 de abril de 2020, referente ao Auto de Infração Ambiental nº 4605/2014, que 

decidiu, por unanimidade acompanhar o voto do relator, por seus próprios e jurídicos 

fundamentos, para CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE 

provimento, para manter as penalidades de advertência, multa no valor de R$ 74.313,57 

e obrigação de requerimento de licenciamento ambiental, aplicadas em razão de 

disposição inadequada de resíduos sólidos. Nos termos do parágrafo único do artigo 60 

da Lei Distrital nº 41/1989, não há mais possibilidade de recurso contra a decisão 

supracitada. O processo será encaminhado ao Instituto Brasília Ambiental - IBRAM/DF 

para providências cabíveis.

Brasília/DF, 25 de maio de 2020.

MARICLEIDE MAIA SAID

Diretora

NOTIFICAÇÃO Nº 43/2020

Processo: 0391-000915/2014. Interessado: WALISON RIBEIRO COSTA. Procuradora: 

ILNARA APARECIDA FERREIRA 0AB/DF 30.419. Assunto:AUTO DE INFRAÇÃO 

Nº 4006/2014. Relatora: NATÁLIA CRISTINA CHAGAS MENDES TEIXEIRA - 

FAPE/DF.

Fica o senhor WALISON RIBEIRO COSTAe sua representante legal, a Senhora ILNARA 

APARECIDA FERREIRA 0AB/DF 30.419 NOTIFICADOS do julgamento da Câmara 

Julgadora de Autos de Infração - CJAI, do Conselho de Meio Ambiente do Distrito 

Federal – CONAM/DF, 3ª instância administrativa, em sua 28ª reunião ordinária, ocorrida 

no dia 30 de abril de 2020, referente ao Auto de Infração Ambiental nº 4006/2014, que 

decidiu, por unanimidade acompanhar o voto do relator, por seus próprios e jurídicos 

fundamentos, para CONHECER do recurso interposto e, no mérito, NEGAR-LHE 

provimento, para manter as penalidades de advertência, embargo da obra e obrigação de 

apresentação de PRAD, aplicadas em razão de realização de obra na poligonal de Unidade 

de Conservação. Nos termos do parágrafo único do artigo 60 da Lei Distrital nº 41/1989, 

não há mais possibilidade de recurso contra a decisão supracitada. O processo será 

encaminhado ao Instituto Brasília Ambiental - IBRAM/DF para providências cabíveis.

Brasília/DF, 25 de maio de 2020

MARICLEIDE MAIA SAID

Diretora
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