
e noventa mil reais e quarenta e nove centavos) ser atendida à conta de dotações
orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 6.778, de 06 de
janeiro de 2021, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a
serem alocadas nos orçamentos seguintes. Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária: 6.1
– A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária:
16101; II – Programa de Trabalho: 13.122.8219.8517.9634 e 13.392.6219.2831.0001; III
– Natureza da Despesa: 33.90.33; IV – Fonte de Recursos: 100; 6.2 – Os empenhos
iniciais são de R$ 20.000,20 (vinte mil reais e vinte centavos), conforme Nota de
Empenho nº 2021NE00317 e de R$ 30.000,30 (trinta mil reais e trinta centavos),
conforme Nota de Empenho nº 2021NE00318, emitidas em 20/04/2021, sob o evento nº
400091, na modalidade Global. CLÁUSULA OITAVA – Do Prazo: O contrato terá
vigência de até 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. CLÁUSULA NONA –
Das Garantias: 9.1. A garantia para a execução do Contrato será prestada na forma de: I -
caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes terem sidos emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de
custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores
econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº
11.079, de 2004); II - seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994); III -
fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94), conforme previsão constante
do Edital. 9.2. A garantia para execução do Contrato será prestada conforme previsão
constate do Anexo I do Edital item 10 (dez), no percentual de 5% (cinco por cento) do
valor constante no instrumento contratual, podendo optar por qualquer das modalidades
previstas no Art. 56, da Lei nº 8.666/1993. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Do
Executor: 17.1 O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa, designará um Executor para o Contrato, que desempenhará as
atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. Data
da Assinatura: 23 de abril de 2021. p/SECRETARIA: BARTOLOMEU RODRIGUES DA
SILVA e Pela Contratada: MARIA TEREZINHA PEREIRA AIRES.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 08/2020
Processo: 00150-00001280/2020-01. O DISTRITO FEDERAL, por meio da
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO
DISTRITO FEDERAL, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob
o nº 03.658.028/0001-09, neste ato representada por BARTOLOMEU RODRIGUES
DA SILVA, na qualidade de Secretário de Estado, cuja delegação de competência foi
outorgada pela publicação no Diário Oficial nº 238, em 16 de dezembro de 2016 pelo
Decreto nº 32.598, capítulo VII, nomeado pelo Decreto de 20 de dezembro de 2019,
e a Organização da Sociedade Civil GREMIO RECREATIVO ARRAIA FORMIGA
DA ROCA - GRAFR, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL, inscrita no CNPJ sob o nº 04.348.624/0001-55, neste ato representada por
PATRESE RICARDO DA SILVA, que exerce a função de Presidente, resolvem
celebrar este TERMO ADITIVO ao TERMO DE FOMENTO N.º 08/2020, regendo-
se pelo disposto na Lei Nacional Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nas
leis orçamentárias do Distrito Federal, na Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de
2014, respectivos regulamentos e demais atos normativos aplicáveis, mediante as
cláusulas seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – PRORROGAÇÃO: Este instrumento
visa a prorrogação de vigência do TERMO DE FOMENTO N.º 08/2020 até
23/01/2022, cujo objeto será executado conforme detalhamento contido no Plano de
Trabalho em anexo a este instrumento. CLÁUSULA TERCEIRA – DEMAIS
CONDIÇÕES DA PARCERIA: Ficam mantidas as demais condições pactuadas no
instrumento cuja vigência é prorrogada por meio deste Aditivo. Brasília, 23 de abril
de 2021. Pelo Distrito Federal: BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA e Pela
Contratada: PATRESE RICARDO DA SILVA.

TERMO DE FOMENTO (MROSC) Nº 08/2021
Processo: 00150-00001191/2021-37. Cláusula Primeira – Das Partes: O DISTRITO
FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA
CRIATIVA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº
03.658.028/0001-09, neste ato representada por BARTOLOMEU RODRIGUES DA
SILVA, na qualidade de Secretário de Estado, cuja delegação de competência foi
outorgada pela publicação no Diário Oficial nº 238, em 16 de dezembro de 2016 pelo
Decreto nº 32.598, capítulo VII, nomeado pelo Decreto de 20 de dezembro de 2019
Organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO FUTURO, doravante
denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, inscrita no CNPJ sob o nº
03.632.819/0001-60, neste ato representada por FERNANDO PEREIRA BORGES DE
ANDRADE, que exerce a função de Presidente, resolvem celebrar este TERMO DE
FOMENTO, regendo-se pelo disposto na Lei Nacional Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, nas leis orçamentárias do Distrito Federal, na Lei Nacional nº 13.019, de 31
de julho de 2014, respectivos regulamentos e demais atos normativos aplicáveis, mediante
as cláusulas seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO: Este instrumento tem por
objeto a realização do projeto “COMPLEXO CULTURAL BEIRA LAGO - MAB",
conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR GLOBAL DA PARCERIA E DOTAÇÃO: 2.1. Este
instrumento envolve transferência de recursos financeiros da ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme cronograma de
desembolso previsto no Plano de Trabalho. 2.2. O valor global dos recursos públicos da
parceria é de R$699.980,04 (seiscentos e noventa e nove mil, novecentos e oitenta reais e
quatro centavos). 2.3. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I –
Unidade Orçamentária: 16101; II – Programa de Trabalho: 13.392.6219.9075.0167 e
13.392.6219.9075.0167; III – Natureza da Despesa: 33.50.41;

IV – Fonte de Recursos: 100; 2.4 – O empenho é de R$ 699.980,04 (seiscentos e
noventa e nove mil, novecentos e oitenta reais e quatro centavos), conforme Nota de
Empenho nº 2021NE00325, emitidas em 23/04/2021, sob o evento nº 400097, na
modalidade Global. CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA:
3.1 - Este instrumento terá vigência da data de sua assinatura até 25/03/2022.
CLÁUSULA QUINTA – CONTRAPARTIDA: 5.1 – Não será exigida contrapartida da
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –
GESTORES DA PARCERIA: BRUNO LINO ROCHA - matrícula 241.291 – 8 - Cargo
Técnico de Atividades Culturais e MARCELO GONCZAROWSKA JORGE –
matrícula 0240600-4 - Gerente do Museu de Arte de Brasília e da Concha Acústica.
Data da Assinatura: 23 de abril de 2021. p/SECRETARIA: BARTOLOMEU
RODRIGUES DA SILVA e p/ ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
FERNANDO PEREIRA BORGES DE ANDRADE.

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA 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, nos termos da Lei nº
5.081, de 11 de março de 2013, e em cumprimento ao contido no art. 2º do Decreto nº
41.846, de 26 de fevereiro de 2021, que trata das ações acerca do Plano de Contingência
Distrital, como medida necessária à continuidade do funcionamento da administração
pública distrital, em virtude da pandemia da COVID-19 e dá outras providências,
CONVOCA a população para a Audiência Pública com vistas à apreciação do projeto de
Lei Complementar que dispõe sobre loteamentos fechados, loteamentos de acesso
controlado, condomínios de lotes e as respectivas formas de conversão no Distrito Federal,
e dá outras providências.

A Audiência Pública será realizada em sessão pública virtual no dia 11 de maio (terça-
feira) de 2021, com início às 9h (horário de Brasília) por meio do link de acesso:
http://teletrabalho.seduh.df.gov.br/acesso?s=seduhMeeting-580, e também de forma
presencial no Auditório da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação no Distrito
Federal, localizado no SCS Quadra 6 Bloco A 2º. andar, Brasília/DF, concomitantemente
a sessão virtual.

O material e às informações necessárias para subsidiar o debate, encontram-se
consignadas no processo 00390-00002597/2018-08 e poderão ser acessadas na página
eletrônica da SEDUH por meio do link: http://www.seduh.df.gov.br/audiencias-publicas-
2021/.
DO REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA

Capítulo I
Disposições Preliminares

Art. 1º A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de dar publicidade à matéria a
ser apreciada e fornecer dados técnicos da proposta, assim como colher propostas e
contribuições da população envolvida.
Art. 2º Este regulamento define o procedimento que será adotado para o andamento da
Audiência Pública que acontecerá de forma híbrida (presencial e virtual).
§1º A Audiência Pública será de livre acesso para qualquer pessoa, bem como aos meios
de comunicação, de forma virtual e presencial.
§2º A Audiência Pública será registrada por gravação de áudio, sendo que o material
produzido comporá a memória do processo, objeto desta Audiência Pública.
§3º A participação da Audiência Pública presencial encontra-se limitada à presença de 40
pessoas como medida necessária de segurança quanto ao distanciamento.
§4º Para participação da Audiência Pública presencial é necessário realizar a inscrição no
site da SEDUH, http://www.seduh.df.gov.br/audiencias-publicas-2021/ até o dia 07 de
maio de 2021.
§5º É garantida a participação dos 40 primeiros inscritos na Audiência Pública presencial.
§6º As medidas de controle higiênico e sanitário a serem observada na sessão presencial, e
respectivos procedimentos para acesso online serão divulgadas previamente no endereço
eletrônico seduh.df.gov.br e ficarão disponíveis até o encerramento da Audiência Pública.
Art. 3º O público presente deverá realizar o registro na lista de presença do nome,
telefone, endereço e e-mail, no ambiente virtual, esse mesmo registro ocorrerá por meio
do chat.

Capítulo II
Dos Objetivos

Art. 4º A 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 do projeto;
Parágrafo único. A Audiência Pública de que trata o presente instrumento tem caráter
consultivo e não deliberativo.

Capítulo III
Da Condução

Art. 5º A Audiência Pública será conduzida pelo Presidente da mesa, responsável pelo
planejamento da Audiência Pública, composta por representante da equipe técnica da
Subsecretaria de Parcelamentos e Regularização Fundiária - SUPAR/SEDUH.
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Art. 6º Compete ao Presidente:
I – abrir a sessão;
II – organizar os trabalhos, coordenar a atuação dos demais integrantes da mesa,
direcionar as perguntas e complementar as respostas;
III – decidir sobre a pertinência das questões formuladas além do escopo da proposta da
Audiência Pública;
IV – dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem
como sua reabertura e continuação;
V – tomar quaisquer medidas que visem a segurança e o bem-estar do público presente
e dos representantes do governo;
VI – decidir sobre casos omissos e questões de ordem; e
VII – encerrar a sessão.
Parágrafo Único. O Presidente poderá, após consulta aos participantes, aumentar o
tempo disponível para exposição oral, a depender do número de inscrições e do tempo
restante para o final da audiência, sendo-lhe facultado reduzi-lo posteriormente, pelas
mesmas razões.
Art. 7º A Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados no apoio à condução da Audiência
Pública terá por atribuições:
I – registar os participantes, de acordo com a ordem das manifestações escritas
registradas presencialmente e pelo chat;
II – fornecer apoio ao Presidente e integrantes da mesa;
III – a guarda da documentação produzida na Audiência Pública.

Capítulo IV
Dos Participantes

Art. 8º São direitos e deveres do público presente:
I – manifestar-se livremente sobre a matéria em discussão;
II – respeitar o tempo estabelecido para intervenção, a ordem de inscrição e as demais
regras estabelecidas;
III – tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência e seus organizadores.
§1º É condição para manifestação oral, a prévia inscrição junto à organização do evento
durante a Audiência Pública.
§2º A ordem de inscrição determinará a sequência das manifestações.
Parágrafo Único. Para os debates orais, a manifestação dos participantes deverá seguir a
ordem de inscrição e respeitar os seguintes tempos de duração: 5 minutos, quando se
tratar de representante de entidades; duração de 3 minutos no caso de manifestações
individuais.

Capítulo V
Da Realização

Art. 9º A Audiência Pública terá a seguinte ordem:
I – leitura das regras de funcionamento;
II – apresentação técnica;
III – exposição resumida do conteúdo da proposta;
IV – respostas às perguntas realizadas;
V – encerramento.
Art. 10. As perguntas recebidas serão respondidas pela mesa e equipe técnica em blocos,
conforme sua similaridade, a critério da mesa.
Art. 11. Os integrantes da mesa se manifestarão de forma concisa e direta em relação às
intervenções orais e escritas dos participantes.
Art. 12. Durante a Audiência Pública serão permitidas gravações ou outras formas de
registro pelos participantes do evento.

Capítulo VI
Das Disposições Finais

Art. 13. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH
divulgará quaisquer alterações ocorridas nas informações constantes deste Aviso de
Audiência Pública por meio de Comunicado Relevante, a ser publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal e no endereço eletrônico www.seduh.df.gov.br.
Art. 14. 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.
Art. 15. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Urbano e Habitação - SEDUH no endereço eletrônico www.seduh.df.gov.br, ou pelo
Presidente da mesa, durante a realização da Audiência Pública observadas as disposições
da Lei n. 5.081, de 11 de março de 2013, que disciplina os procedimentos para a
realização de audiências públicas relativas à apreciação de matérias urbanísticas e
ambientais no Distrito Federal e dá outras providências.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 41/2019
Processo: 00392-00008258/2019-51 – Contratante: Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal/CODHAB - CNPJ: 09.335.575/0001-30; Contratada: Terra
Estudos e Projetos Ambientais Eirelli-EPP, inscrita sob o CNPJ: 07.782.094/0001-00.
Objeto: Prorrogação da execução e vigência do Contrato nº 41/2019, até 12/05/2022. Data da
Assinatura: 26/04/2021. Signatários: Pela CODHAB – Wellington Luiz de Souza Silva,
como Diretor Presidente; Pela Contratada: Luis Carlos Fernandes, como Procurador.
(Contrato nº 41/2019 publicado no DODF n° 216, de 16 de novembro de 2019, página 37).

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2020 (*)
Processo: 00060-00205356/2017-71 – Contratante: COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL/CODHAB -
CNPJ 09.335.575/0001-30; Contratada: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA
DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, – CNPJ 06.043.260/0001- 20. Objeto:
acréscimo financeiro no montante de R$219.261,51 (duzentos e dezenove mil duzentos e
sessenta e um reais e cinquenta e um centavos) para execução do serviço de cercamento
da Unidade Básica de Saúde, passando o contrato no valor de R$6.310.458,63 (seis
milhões, trezentos e dez mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três
centavos) para R$6.529.720,14 (seis milhões, quinhentos e vinte e nove mil setecentos e
vinte reais e quatorze centavos), representando um aditamento de 3,47% do valor original;
prorrogado por mais 30 dias o prazo de execução dos serviços, passando o prazo acatado
na Nota Técnica 20, de 31/03/2021 para 30/04/2021 . Data da Assinatura: 13/04/2021.
Signatários: Pela CODHAB/DF: WELLINGTON LUIZ DE SOUZA SILVA, na
qualidade de Diretor Presidente; Pela Contratada: JOSÉ ELIAS FERNANDES JÚNIOR,
na qualidade de Representante Legal.
__________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no
DODF nº 69, de 14 de abril de 2021, página 102.

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

EDITAL Nº 07, DE 26 DE ABRIL DE 2021
RETIFICAÇÃO

RETIFICAR O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2021 –
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE
COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, Interina, no uso de suas
atribuições legais e considerando o Edital de Chamamento Público nº 03/2021que tem por
objeto a seleção de Organizações da Sociedade Civil (OSC), para em parceria com a
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, executar projeto pedagógico
voltado para o desporto educacional, de participação e rendimento, nos Centros Olímpicos
e Paralímpicos localizados nas Regiões Administrativas de Ceilândia (Setor O e Parque da
Vaquejada) e Sobradinho; resolve:
Art. 1º Retificar o item 6.1., a fim de prorrogar o prazo para análise das propostas,
conforme cronograma abaixo:

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA PRAZOS

6 Análise das propostas pela Comissão de Seleção
20/04/2021 a
28/04/2021

7
Divulgação do resultado preliminar da classificação das
propostas no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de
Esporte e Lazer

30/04/2021

8
Interposição de recursos contra o resultado preliminar
(Decreto nº 37.843, de 2016, Art. 21)

03/05/2021 a
07/05/2021

9
Análise dos recursos pela Comissão de Seleção (Decreto nº
37.843, de 2016, Art. 21, §1º)

10/05/2021 a
14/05/2021

10
Homologação e publicação no Diário Oficial do Distrito
Federal do resultado definitivo da fase de seleção, com
divulgação das decisões recursais proferidas (se houver).

18/05/2021

11
Convocação da OSC para a entrega da documentação para
habilitação, conforme Item 9

18/05/2021

Art. 2º Retificar o item 9.1., a fim de prorrogar o prazo de habilitação e celebração da
parceria, conforme cronograma abaixo:

ETAPA
DESCRIÇÃO DA ETAPA

Conforme Lei Nº 13.019/2014, art. 33, Decreto nº
37.843/2016, art. 21 e art. 29)

PRAZOS

1

Convocação da OSC selecionada para apresentar a
documentação de habilitação no prazo de 5 (cinco) dias, a
contar da data do recebimento de e-mail da Administração
Pública e da publicação no sítio eletrônico da Secretaria;

18/05/2021 a
25/05/2021

2

Verificação do cumprimento dos requisitos de habilitação
para celebração da parceria e de que não incorre nos
impedimentos (vedações) legais, no prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da data de apresentação da documentação da
OSC;

26/05/2021 a
01/06/2021

3
Divulgação do resultado provisório de habilitação (se
houver decisão por inabilitação);

02/06/2021

4

Fase recursal quanto ao resultado provisório de habilitação,
contados a partir da divulgação do resultado provisório de
habilitação (se houver decisão por inabilitação) no prazo de
5 (cinco) dias;

07/06/2021 a
11/06/2021
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