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conforme condições e especificações constantes do termo de referência. Item 1 espuma para microfone shure sm 7, Item 2 - espuma para microfone sm 58 e Item
3 - espuma para microfone storm. Prazo: 15 dias. Valor: R$1.306,00 (Um mil,
trezentos e seis reais). Da Classificação Orçamentária: UO 16101; Gestão: 00001.
Programa de Trabalho nº 13.122.8219.8517.9634, Fonte 100000000, Natureza de
Despesa 339030. Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho:
09 de outubro de 2020.

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL (*)
Processo:
00111-00005301/2020-70;
ESPÉCIE:
Contrato
nº60/2020;
CONTRATANTES: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e
CAESB-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL; OBJETO:
Execução das obras de remanejamento e substituição de redes de abastecimento de
água, bem como o remanejamento de ligações e de hidrantes, conforme os projetos
encaminhados pela CAESB, para a faixa de lotes entre as ruas 7 e 3, ruas 10 e 12 e
chácara 218, lote 22, bem assim, para os remanejamentos de hidrantes solicitados
para a Rua 12, chácaras 143 e 154, no Setor Habitacional Vicente Pires – Região
Administrativa – RA XXX.; EMBASAMENTO LEGAL: com Inexigibilidade de
Licitação em conformidade com a Decisão nº 620 da Diretoria Colegiada da
TERRACAP, em sua Sessão 3474ª realizada em 23/09/2020, nos termos do item 5.2,
da Norma Organizacional nº 4.2.2-B, com base no Parecer nº 455 TERRACAP/PRESI/DIJUR/COJUR, datado de 11/09/2020, bem assim ao que dispõe
a Resolução nº 250/2018–-CONAD/TERRACAP e a Lei nº 13.303/2016; VALOR:
R$ 688.742,77 (seiscentos e oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais e
setenta e sete centavos); VIGÊNCIA: 24 meses, contados a partir da data de sua
celebração; PRAZO DE EXECUÇÃO: 12meses; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Programa de Trabalho 23.451.6209.3160.0003 –Regularização de Parcelamentos
Urbanos - TERRACAP - DF,4490.51 – Obras e Instalações. DESPESAS DE
PUBLICAÇÃO: Correrão sob a responsabilidade da TERRACAP. DATA DE
ASSINATURA: 02/10/2020; P/CONTRATANTE: IZIDIO SANTOS JUNIOR,
JURACIR
SANTOS
JÚNIOR,
HAMILTON
LOURENCO
FILHO.
P/CONTRATADA: DANIEL BELTRÃO DE ROSSITER CORRÊA, CARLOS
EDUARDO BORGES PEREIRA, TESTEMUNHAS: BRUNO DA SILVA SANTOS
e LEANDRO DO CARMO CRUZ.
___________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no
DODF nº 191, de 07 de outubro de 2020, página 67.

DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO SOCIAL E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO DE ADQUIRENTES
A Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, em sua
3476ª sessão, realizada em 29 de setembro de 2020, decidiu, com fundamento na Lei
Complementar nº 806, de 12 de junho de 2009, e suas alterações posteriores; Decreto
Distrital nº 35.738, de 18 de agosto de 2014; Portaria SEDHAB nº 69, de 03 de
outubro de 2014; Resolução nº 238-CONAD, de 20 de maio de 2016; Lei Federal nº
12.996, de 18 de junho de 2014, artigo 8º; e Parecer Jurídico nº 214/2016-ACJUR,
constante do Processo nº 390.000.386/2015, ao qual a Decisão-Diret nº 311/2016,
3078ª Sessão, atribuiu-lhe efeito normativo, HOMOLOGAR a alienação, com
possibilidade de parcelamento em até 240 meses, conforme instrução processual
inerente, do seguinte imóvel urbano: 1) QN 503 conjunto 01 Lote 04 —
Samambaia/DF (Item nº 209, Anexo I da LC 806/2009) – Adquirente: IGREJA
TABERNÁCULO EVANGÉLICO DE JESUS - CNPJ: 00.113.233/0001-09 Processo nº 0111-001234/2011 – Valor de R$ 473.481,51 (quatrocentos e setenta e
três mil, quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e um centavos) – DecisãoDiret nº 592/2019 e Decisão-Diret nº 634/2020, a ser atualizado na forma do artigo
10, § 1º do Decreto Distrital n° 35.738/2014, por ocasião da lavratura da escritura
pública. Na oportunidade, fica o adquirente convocado a comparecer à Terracap e
apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação no Diário Oficial do
Distrito Federal da homologação pela Diretoria Colegiada, via protocolo, cópias
autenticadas em cartório dos documentos citados no artigo 30 da ResoluçãoConad/Terracap nº 238.
Brasília/DF, 06 de outubro de 2020
LEONARDO MUNDIM
Diretor
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA VENDA DE
IMÓVEIS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA VENDA DE IMÓVEIS
AVISO DE EDITAL Nº 12/2020-IMÓVEIS
A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA –TERRACAP, Empresa Pública
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, leva ao conhecimento dos
interessados que promoverá licitação pública em 12 de novembro de 2020 para Venda de
Imóveis destinados a Comércio, Residência, Indústria em Geral, Prestação de Serviços e
outros Imóveis situados em Brasília e demais cidades do Distrito Federal, obedecidas as
condições do Edital nº 12/2020-Imóveis, conforme processo nº 00111-00004797/2020-64,
cujos exemplares e formulários de propostas de compra poderão ser obtidos nas Agências
do BRB - Banco de Brasília S/A e na Sede da TERRACAP, localizada no SAM - Bloco
"F" (próximo ao Palácio do Buriti), e na página eletrônica da TERRACAP
(www.terracap.df.gov.br/sistemasInternet/GRC/uc/imprimirFormParticipacao/).
O
depósito da caução deverá ser efetuado até o dia 11 de novembro de 2020 nas Agências do
BRB - Banco de Brasília S/A, para a conta caução da TERRACAP – CNPJ n.º
00.359.877/0001-73 – Banco 070 – Agência 121 – Conta nº 900.102-0 – tão somente por
meio de depósito identificado, transferência eletrônica – TED – ou pagamento do boleto
expedido no sítio da Terracap, após cadastramento da proposta online, vedados depósitos
não identificados, em cheques, ou realizados em caixas eletrônicos. As propostas de
compra deverão ser entregues, pessoalmente, entre 09h e 10h do dia 12 de novembro de
2020 no Edifício Sede da Companhia, localizado no Bloco “F”, Setor de Área Municipais –
SAM, ou de maneira on-line, por meio do endereço eletrônico www.terracap.df.gov/editalde-licitacao-online, sendo que sua conferência e leitura dar-se-á após o encerramento da
primeira etapa dos trabalhos (recebimento das propostas). Em caso de eventuais dúvidas,
informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone: (61) 3350.2222, ou
pessoalmente na Sede da TERRACAP no horário das 7 h às 19 h.
Brasília/DF, 13 de outubro de 2020
BRUNO CÉSAR SANTANA DE MENESES
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 039572/2019
Processo: 00431-00009233/2019-71. Partes: O DISTRITO FEDERAL, por meio da
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO
FEDERAL, e a empresa CIGA COZINHA INDUSTRIAL E GESTÃO ALIMENTAR
LTDA. OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto: I) A prorrogação do prazo
de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 01/10/2020, com base no
inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93; II) Reajustar o valor do contrato, a partir do
período de maio de 2020, pela variação do IPC-A no período de maio/2019 a
abril/2020, no percentual em torno de 2,399040% passando o valor total do contrato de
R$ 4.090.320,00 (quatro milhões, noventa mil e trezentos e vinte reais), para R$
4.183.920,00 (quatro milhões, cento e oitenta e três mil e novecentos e vinte reais),e o
valor do subsidio da SEDES de R$ 3.154.320,00 (três milhões, cento e cinquenta e
quatro mil e trezentos e vinte reais), para R$ 3.247.920,00 (três milhões, duzentos e
quarenta e sete mil e novecentos e vinte reais), conforme doc. (48009503). DA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação
Orçamentária - Disponibilidade Orçamentária 593 (45253114): I) UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA:
17101
SECRETARIA
DE
ESTADO
DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL-DF; II) PROGRAMA DE TRABALHO:
08.306.6228.4175.0002- FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES
COMUNITÁRIOS - DF; III) FONTE: 100 – ORDINÁRIO NÃO VINCULADO; IV)
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA; V) SUBITEM: 41- Fornecimento de alimentação. DA
ASSINATURA: 01/10/2020. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal, MAYARA
NORONHA DE ALBUQUERQUE ROCHA – Secretária de Desenvolvimento Social, e
pela Contratada, SUZANE FLEURY, Representante Legal.

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, no uso das atribuições legais, nos termos
do art. 44 da Lei 948/2019 – Lei de Uso e Ocupação do Solo do DF, da Lei nº 5.081, de
11 de março de 2013, e em cumprimento ao art. 2º do Decreto nº 40.546, de
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20 de março de 2020, que trata das ações acerca do Plano de Contingência Distrital,
como medida necessária à continuidade do funcionamento da administração pública
distrital, em virtude da atual situação de emergência em saúde pública e pandemia
declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), em decorrência do coronavírus
(COVID-19), CONVOCA a população e todos os moradores da Região Administrativa
do Lago Norte para comparecerem à Audiência Pública sobre a ampliação do lote Área
Especial 1 SML 7/8, no Setor de Mansões do Lago, Lago Norte - RA XVIII, para
construção da sede da Companhia de Operações Lacustres (Marina da Polícia Militar).
A Audiência Pública será realizada no dia 29 de outubro (quinta-feira) de 2020, com
início às 19h, de forma ONLINE, por meio da plataforma do CISCO WEBEX
MEETING Link: https://gdf-virtual.webex.com/meet/ASCOL_SEDUH. O croqui da
área a ser ampliada, com respectivas coordenadas, encontra-se no endereço eletrônico
da SEDUH por meio do link: http://www.seduh.df.gov.br/audiencias-publicas/.
REGULAMENTO
Capítulo I
Disposições Preliminares
Art. 1º A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de apresentar e discutir
sobre a ampliação do lote Área Especial 1 SML 7/8, no Setor de Mansões do Lago,
Lago Norte - RA XVIII, para construção da sede da Companhia de Operações
Lacustres (Marina da Polícia Militar).
Art. 2º Este regulamento define o procedimento que será adotado para o andamento da
Audiência Pública online.
§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 da plataforma do
CISCO
WEBEX
MEETING
LINK:
https://gdfvirtual.webex.com/meet/ASCOL_SEDUH.
§3º A Audiência Pública será registrada por gravação de áudio, sendo que o material
produzido comporá a memória do processo, objeto da Audiência Pública.
Art. 3º O público presente deverá realizar o registro no chat, que conterá: nome,
endereço eletrônico (e-mail).
Capítulo II
Da Condução
Art. 4º A Audiência Pública será conduzida pelo Presidente da mesa, responsável pelo
planejamento da Audiência Pública, composta por representante da equipe técnica da
Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano – SUPLAN/SEDUH.
Art. 5º 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. 6º 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. 7º Será considerado participante qualquer cidadã ou cidadão, sem distinção de
qualquer natureza, interessado em contribuir com a projeto.
Art. 8º São direitos dos participantes:
I - manifestar livremente sobre as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública,
respeitando as disposições previstas neste Regulamento;
II - debater as questões tratadas no âmbito da audiência pública.
Art. 9º São deveres dos participantes:
I - respeitar o Regulamento desta Audiência Pública;
II - respeitar o tempo estabelecido para intervenção e a ordem de inscrição;
III - tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência e seus organizadores.
Art. 10. Perguntas, sugestões ou recomendações dos participantes deverão ser
realizadas de forma oral, ou através do chat de comentários, em forma de texto,
devendo conter obrigatoriamente, a identificação do interessado.
Parágrafo único. A ordem das manifestações determinará a sequência das respostas.
Capítulo IV
Da Realização
Art. 11. A Audiência Pública terá a seguinte ordem:
I – leitura do regulamento e regras de funcionamento;
II – apresentação;
III – exposição resumida do conteúdo da proposta;
IV – respostas às perguntas realizadas, recebidas de forma oral ou dos
comentários do chat;
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V – encerramento.
Art. 12. As perguntas recebidas serão respondidas pela mesa e equipe técnica em
blocos, conforme sua similaridade, a critério da mesa.
Art. 13. Os integrantes da mesa se manifestarão de forma concisa e direta em
relação às intervenções escritas dos participantes.
Art. 14. Para os debates orais, a manifestação dos participantes deverá seguir a
ordem de inscrição e respeitar os seguintes tempos de duração: 4 minutos,
quando se tratar de representante de entidades; duração de 2 minutos no caso de
manifestações individuais.
Art. 15. Durante a Audiência Pública serão permitidas gravações ou outras
formas de registro pelos participantes do evento.
Art. 16. A Audiência Pública, assim como suas deliberações, será registrada em
ata sucinta, anexada à proposição a ser apreciada, 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. 17. 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
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA CONSULTA PUBLICA E AUDIÊNCIA
PÚBLICA
O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH,
no uso de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Orgânica do Distrito
Federal, e na Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprovou a
revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal PDOT, vem por meio do presente instrumento, comunicar a sociedade
interessada acerca da realização de Audiência Pública para apresentação, e
respectivo debate, do texto preliminar do Projeto de Lei Complementar que
dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana – Reurb no Distrito Federal e
altera a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a
revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal –
PDOT.
A Audiência será realizada em sessão pública presencial com duração de 4
(quatro) horas, no dia 18 de novembro (quarta-feira) de 2020, com início às 9
horas (horário de Brasília), no Auditório da Secretaria de Desenvolvimento
Urbano e Habitação no Distrito Federal, localizado no SCS Quadra 6 Bloco A
2º. andar, Brasília/DF, concomitantemente à sessão virtual realizada por meio
do link https://gdf-virtual.webex.com/meet/ASCOL_SEDUH e transmitida ao
vivo por meio do aplicativo Youtube, em link a ser disponibilizado 30 minutos
antes do início do evento no site da SEDUH: www.seduh.df.gov.br. As
informações necessárias para subsidiar o debate poderão ser acessadas na
página
eletrônica
da
SEDUH,
por
meio
do
link:
http://www.seduh.df.gov.br/category/audiencias-publicas/
e
informações
complementares por meio do Processo SEI nº 00390-00006275/2020-44.
DO REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Seção I
Da Matéria a Ser Discutida
Art. 1º O Projeto de Lei Complementar objeto de Consulta e da Audiência
Pública de que trata o presente Aviso tem por objeto regulamentar os
dispositivos que dispõe sobre a Regularização Fundiária Urbana – Reurb no
Distrito Federal e alterar a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009,
que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito
Federal – PDOT, no que diz respeito ao tema da regularização fundiária urbana.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS DA CONSULTA E DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
Art. 2º A Consulta e Audiência Pública de que trata o presente aviso tem por
objetivos:
I – dar publicidade às ações conduzidas pelo Governo do Distrito Federal e
pela SEDUH;
II – fomentar, provocar e democratizar a efetiva participação da sociedade em
geral;
III – oferecer a sociedade em geral um ambiente propício ao encaminhamento
de seus pleitos e sugestões relacionados à matéria em discussão;
IV – aprimorar, com base nas contribuições recebidas a proposta da minuta do projeto de lei;
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