
SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

AVISO DE SEGUNDA PRORROGAÇÃO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO – SEDUH Nº 02/2020

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH, no uso das atribuições 
legais estabelecidas no art. 105, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, em 
cumprimento ao contido nos arts. 2º, 15 e 17 do Decreto nº 41.004, de 20 de julho de 2020, e 
visando à seleção de entidades para representarem a sociedade civil junto ao Comitê de 
Gestão Participativa - CGP no âmbito da estrutura de governança e gestão participativa do 
processo de revisão da Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova o Plano 
Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, nos termos do Edital de Chamamento Público – 
SEDUH nº 02/2020, resolve:
I. Tornar pública a segunda prorrogação para apresentação de requerimento de inscrição e 
credenciamento por 6 (seis) meses, a contar do dia 21 de setembro de 2020, na página oficial 
http://www.pdot.seduh.df.gov.br/;
II. Acrescentar no item 10 que trata do Cronograma, o subitem 10.1 Cronograma A e subitem 
10.2 Cronograma B conforme abaixo descrito:

10.1 Cronograma A

DATAS ETAPAS

Ciclo 1: 05 de agosto de 2020
Publicação do Edital – DODF – Jornal de Grande 
Circulação e sitio http://www.pdot.seduh.df.gov.br/.

Ciclo 1: De 05 de agosto de 
2020, ininterrupto, a 20 de 
setembro de 2020, 
impreterivelmente até às 
18:00h (horário de Brasília)

Credenciamento das Entidades - via sistema eletrônico 
http://www.pdot.seduh.df.gov.br/.

Ciclo 1: 13 de outubro de 
2020

Divulgação da Lista das Entidades e Instituições com 
credenciamento deferido e indeferido - via sistema 
eletrônico http://www.pdot.seduh.df.gov.br/.

Ciclo 1: De 15 de outubro de 
2020, ininterrupto, a 19 de 
outubro de 2020, 
impreterivelmente até às 
18:00h (horário de Brasília)

Interposição de Recurso contra a decisão do credenciamento 
indeferido http://www.pdot.seduh.df.gov.br/.
 

Ciclo 1: 29 de outubro de 
2020

Divulgação do Resultado do Recurso

Ciclo 1: 03 de novembro de 
2020

Divulgação da Relação final de Entidades credenciadas para 
participar do processo de escolha em reunião pública no 
DODF – Jornal de Grande Circulação e sitio 
http://www.pdot.seduh.df.gov.br/.

Ver Cronograma B
14:00h: Reunião Pública para escolha das entidades. Link de 
acesso a sala virtual: https://gdf-
virtual.webex.com/meet/ASCOL_SEDUH

Ver Cronograma B
Divulgação da Homologação do Resultado do Chamamento 
Público no DODF – Jornal de Grande Circulação e sitio 
http://www.pdot.seduh.df.gov.br/.

Ver Cronograma B

Apresentação de documentação original: Das entidades e 
instituições homologadas;

Apresentação dos documentos listados no Anexo I do Edital 
de Chamamento Público: Dos representantes (Titular e 

Suplente); e ainda acompanhado da indicação via Ofício do 
representante da entidade.

10.2 Cronograma B
DATAS ETAPAS

Ciclo 2: De 21 de setembro de 
2020, ininterruptos, a 31 de outubro 
de 2020, impreterivelmente até às 
24:00h (horário de Brasília);
Ciclo 3: De 01 de novembro de 
2020, ininterruptos, a 30 de 
novembro de 2020, 
impreterivelmente até às 24:00h 
(horário de Brasília);
Ciclo 4: De 01 de dezembro de 
2020, ininterruptos, a 31 de 
dezembro de 2020, 
impreterivelmente até às 24:00h 
(horário de Brasília);
Ciclo 5: De 01 de janeiro de 2021, 
ininterruptos, a 31 de janeiro de 
2021 impreterivelmente até às 
24:00h (horário de Brasília).
Ciclo 6: De 01 de fevereiro de 
2021, ininterruptos, a 28 de 
fevereiro de 2021 
impreterivelmente até às 24:00h 
(horário de Brasília).

Credenciamento das Entidades - via sistema 
eletrônico http://www.pdot.seduh.df.gov.br/.

20 dias úteis ininterruptos, a contar 
da data de encerramento do 
credenciamento do ciclo específico.

Divulgação da Lista das Entidades e Instituições com 
credenciamento deferido e indeferido - via sistema 
eletrônico http://www.pdot.seduh.df.gov.br/.

5 dias úteis ininterruptos, a 
contar da data divulgação da 
Lista das Entidades e 
Instituições do ciclo 
específico, impreterivelmente 
até às 24:00h (horário de 
Brasília)

Interposição de Recurso contra a decisão do 
credenciamento indeferido 
http://www.pdot.seduh.df.gov.br/.
 

10 dias úteis, a contar da data 
final da interposição do 
Recurso para o ciclo 
específico.

Divulgação do Resultado do Recurso

05 dias úteis, a contar da 
Divulgação do Resultado do 
Recurso para o ciclo 
específico.

Divulgação da Relação final de Entidades credenciadas 
para participar do processo de escolha em reunião 
pública no DODF – Jornal de Grande Circulação e sitio 
http://www.pdot.seduh.df.gov.br/.

05 dias úteis, a contar da 
Divulgação da Relação final 
do Ciclo 5, das Entidades 
Credenciadas nos Ciclos 1, 2, 
3, 4, 5 e 6.

14:00h: Reunião Pública para escolha das entidades. 
Link de acesso a sala virtual:
https://gdf-virtual.webex.com/meet/ASCOL_SEDUH

05 dias úteis, a contar da 
Reunião Pública para escolha 
das entidades.

Divulgação da Homologação do Resultado do 
Chamamento Público no DODF – Jornal de Grande 
Circulação e sitio http://www.pdot.seduh.df.gov.br/.

05 dias úteis, a contar da 
Homologação do Resultado 
do Chamamento Público no 
DODF.

Apresentação de documentação original: Das entidades e 
instituições homologadas;
Apresentação dos documentos listados no Anexo I do 
Edital de Chamamento Público: Dos representantes 
(Titular e Suplente); e ainda acompanhado da indicação 
via Ofício do representante da entidade.

III. Realizar correção do item 5 do Anexo I do Chamamento Público 02/2020: onde se lê 
“Declaração de Inexistência de Causa de Inelegibilidade e de Impedimentos, conforme 
item 8.6”, lê-se “Declaração de Inexistência de Causa de Inelegibilidade e de 
Impedimentos, conforme item 9.6”.
IV. Realizar correção do item 6.2.2.1, do Chamamento Público 02/2020: onde se lê “Uma 
organização poderá ser entidade parceira para apenas uma entidade solicitante de vaga no 
CGP e não poderá, assim, acumular outras titularidades e suplências no mesmo CGP.”, lê-
se “Uma organização poderá concorrer a uma vaga do segmento que representa no CGP e 
ser entidade apoiadora para apenas uma entidade ou coletivo solicitante de vaga no 
mesmo CGP, desde que este não seja constituído de personalidade jurídica formal.”
V. Acrescentar ao Edital de Chamamento Público os seguintes itens, na sequência 
numérica do edital dos itens 6 e 7:
6.5 Durante a fase de prorrogação de 6 meses, o chamamento obedecerá um ciclo contínuo 
e incremental, mantendo-se em aberto durante todo o período.
6.5.1 Cada ciclo apresenta uma fase de credenciamento e habilitação, constituindo 
períodos de inscrições e resultados específicos, conforme item 10.2 Cronograma B.
6.5.2 O chamamento que se encerra no dia 20 de setembro constitui-se o primeiro Ciclo de 
inscrição.
7.10 Enquanto durar a prorrogação, as entidades credenciadas fazem parte de uma 
composição prévia do CGP até a data da Reunião Pública para escolha das entidades.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

 
AVISOS DE LICITAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2020 – UASG 926209
Objeto: Registro de Preço para a aquisição de materiais permanentes - cadeiras fixas, cadeiras 
giratórias, poltronas, mesa dobrável e mesa de reunião, com fornecimento e montagem, a fim de 
atender as necessidades desta Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do 
Distrito Federal - SEDUH/DF, conforme especificações constantes no Termo Referência Anexo 
I do Edital. Valor total estimado: R$ 108.406,46 - Tipo de Licitação: Menor Preço Por Item - 
Elemento de Despesa: 44.90.52 - Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12(doze) 
meses. Processo (SEI) nº 00390-00008243/2019-40. Abertura das Propostas dia 06/10/2020 às 
9h30mim. O edital poderá ser retirado no endereço eletrônico 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações pelo telefone: (61) 3214.4043.

Brasília/DF, 22 de setembro de 2020
SANDRA ANTUNES RAMOS

Pregoeira

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 064/2019
Processo: 00392-00011599/2019-12 – Contratante: Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional do Distrito Federal/CODHAB - CNPJ 09.335.575/0001-30; Contratada: 
POLISERV CONSTRUÇÃO EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF 28.172.885/0001-25. 
Constitui objeto do presente Termo o Aditivo (I) ADITIVO DE VALOR, haja vista 
alterações de composições da Planilha Orçamentária para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos - e a execução de serviços de terraplanagem inicialmente não previstos, na 
importância de R$ 34.307,00 (trinta e quatro mil trezentos e sete reais), cujo percentual 
acrescido fixa-se em 10,33% - ou seja, dentro do limite estabelecido no § 1º, do art. 81, da
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