
jurisprudencial e técnico-jurídico, em especial na área do Direito Administrativo, com
vistas a informar e subsidiar o servidor público em sua atuação. Valor: R$ 24.109,00
(vinte e quatro mil cento e nove reais). Programa de Trabalho 22.661.6207.5021.0001,
Fonte 321, Natureza de Despesa 339039. Nota de Empenho: 2021NE00069. Unidade
Orçamentaria: 240101. Data de Assinatura: 26/02/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo
Contratante, JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO, na qualidade de Secretário de Estado,
e pela Contratada, HILDA VICTÓRIA DERNYS CARRASCO CHIARETTO, na
qualidade de representante legal.

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
 

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Processo: 0111.001343/2015; ESPÉCIE: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº
63/2015, datado de 17/12/2015 e publicado em 22/12/2015; CONTRATANTES:
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e 5 ESTRELAS
SISTEMA DE SEGURANCA LTDA; OBJETO: aditar o referido contrato, cujo
objeto é a prestação de serviços de Brigada de Incêndio, nas atividades de prevenção
e combate a incêndio, controle do pânico e primeiros socorros, incluindo o
fornecimento dos materiais necessários ao funcionamento dos trabalhos, visando
registrar a redução de 02 (dois) postos de brigadistas, que prestavam serviços nas
instalações do Estádio Nacional de Brasília - ENB, atualmente administrado pela
iniciativa privada, a contar de 23 de janeiro de 2020, Parágrafo Primeiro: A redução
no quantitativo do objeto, representa um percentual de 18,98% (dezoito virgula
noventa e oito por cento), e corresponde ao valor de R$ 370.476,38 (trezentos e
setenta mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), passando o
seu valor global, para 12(doze) meses, de R$ 2.562.443,88 (dois milhões, quinhentos
e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos)
para R$ 2.360.746,33 (dois milhões, trezentos e sessenta mil, setecentos e quarenta e
seis reais e trinta e três centavos). EMBASAMENTO LEGAL: Decisão nº 092 da
Diretoria Colegiada da TERRACAP, em sua 3516ª Sessão, realizada em 25/02/2021;
DATA DE ASSINATURA: 23/03/2021; Vigência: Até 16/04/2021, ou até a
conclusão do certame licitatório; P/CONTRATANTE: IZIDIO SANTOS JUNIOR,
EDWARD JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES; P/CONTRATADA: LUIZ
DERLANE GONÇALVES FARIAS; TESTEMUNHAS: BRUNO DA SILVA
SANTOS e LEANDRO DO CARMO CRUZ.

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 16/2020
Processo:00431-00007903/2020-58. Assunto: Aplicação de Penalidade. Nos
termos da Nota Jurídica N.º 230/2020 - SEDES/GAB/AJL, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais adoto como fundamento para conhecer e, no
mérito, negar provimento ao recurso interposto pela empresa PUPO COZINHA
INDUSTRIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 04.449.984/0001-43, em
razão da aplicação de penalidade de Suspensão Temporária de Participar em
Licitação e Impedimento de Contratar com a Administração pelo período de 12
(doze) meses, referente à inexecução total do Contrato nº 39207/2019, tendo por
objeto o fornecimento de refeições no Restaurante Comunitário de Sobradinho,
mantendo assim a Decisão nº 16/2020 (47010117) aplicada pelo Ordenador de
Despesas, nos termos do art. 87, inc. III, da Lei nº 8.666/1993 c/c art. 5º, inciso
III, do Decreto Distrital nº 26.851/2006. MAYARA NORONHA DE
ALBUQUERQUE ROCHA - Secretária de Estado.

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, 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 e discussão da Minuta do Projeto de Lei Complementar, que define
os critérios de parcelamento do solo e os parâmetros de uso e ocupação dos lotes a
serem criados no Eixo Monumental Oeste do Conjunto Urbanístico de Brasília, na
Região Administrativa do Plano Piloto - RA I.
A Audiência Pública será realizada em sessão pública virtual no dia 27 de abril (terça-
feira) de 2021, com início às 14h (horário de Brasília) por meio do link de acesso:
http://teletrabalho.seduh.df.gov.br/acesso?s=seduhMeeting-475, 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 00390-00008920/2019-20 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 apresentar e discutir
a proposta do Projeto de Lei Complementar que define os critérios de parcelamento
do solo e os parâmetros de uso e ocupação dos lotes a serem criados no Eixo
Monumental Oeste do Conjunto Urbanístico de Brasília, na Região Administrativa
do Plano Piloto - RA I.
Art. 2º Este regulamento define o procedimento que será adotado para o andamento
da Audiência Pública 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.
§4º Para participação da Audiência Pública presencial é necessário que se realize
inscrição no site da SEDUH, http://www.seduh.df.gov.br/audiencias-publicas-2021/
até o dia 23 de abril 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 Políticas e Planejamento Urbano - SUPLAN/SEDUH.
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; e
§1º É condição para manifestação oral, a prévia inscrição junto à organização do evento
durante a Audiência Pública.

PÁGINA 62 Diário Oficial do Distrito Federal                Nº 58, SEXTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2021

Documento assinado digitalmente, original em https://www.dodf.df.gov.br

Usuario
Realce



§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

CONSELHO DE PLANEJAMENTO TERRITORIAL
E URBANO DO DISTRITO FEDERAL

 
CONVOCAÇÃO PARA A 182ª REUNIÃO ORDINÁRIA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 14 do
título VII da Portaria nº 75, de 14 de outubro de 2014, publicada no DODF nº 218, de 16
de outubro de 2014, combinado com a Portaria nº 48, de 22 de julho de 2015, que dispõe
sobre o Regimento Interno do Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito
Federal, e em cumprimento ao disposto no art. 2º do Decreto n.º 41.841, de 26 de
fevereiro de 2021, CONVOCA os Conselheiro(a)s do Conselho de Planejamento
Territorial e Urbano do Distrito Federal para a 182ª Reunião Ordinária, a realizar-se no
dia 8 de abril de 2021, às 9h, via videoconferência, por meio do Link de acesso:
http://teletrabalho.seduh.df.gov.br/acesso?s=seduhMeeting-471.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
 

EDITAL Nº 55/2021
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL- CODHAB/DF,
no uso das atribuições legais, com fundamentação na Lei distrital nº 3.877/06, de 26 de
junho de 2006, que dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, resolve:
CONVOCAR 19 (dezenove) associados para entrega de documentação via aplicativo
CODHAB, sendo 03 (três) indicados pela entidade ASPMIS, 03 (três) indicados pela
entidade ASMARF, 04 (quatro) indicados pela entidade COOPHAMU, 04 (quatro)
indicados pela entidade ASBRA 500 e 05 (cinco) indicados pela entidade
ASSMORAR, a fim de compor exclusivamente a demanda do projeto Ceilândia e QNM
38 - Edital nº 01/2019. A situação cadastral dos candidatos encontra-se disponível no
portal http://www.codhab.df.gov.br/candidato/pesquisa-cpf.

Brasília/DF, 24 de março de 2021
WELLINGTON LUIZ

Diretor-Presidente

EDITAL Nº 56/2021
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL- CODHAB/DF, no uso das atribuições
legais, com fundamentação na Lei distrital nº 3.877/06, de 26 de junho de 2006, que
dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, resolve: CONVOCAR as
associadas LILIA MARIA SOUSA SANTOS, CPF nº 492.***.***-63, indicada pela

entidade ASSIUS, LUDYMILLA EVELIN DOS SANTOS, CPF nº 028.***.***-81 e
ISABEL CRISTINA ALVES MIGNOT, CPF nº 025.***.***-40, indicadas pela entidade
ASSIMPIBRA, bem como HABILITAR o associado MICHEL BRUNO VIEIRA DA
SILVA , CPF nº 037.***.***-58, indicado pela entidade COOHACOSAM, tendo em vista
o cumprimento dos requisitos da Lei Distrital nº 3.877/2006, a fim de compor
exclusivamente a demanda do projeto Guará - Edital de Sorteio nº 02/2018. A situação
cadastral dos candidatos pode ser encontrada no portal
www.codhab.df.gov.br/candidato/pesquisa-cpf.

Brasília/DF, 24 de março de 2021
WELLINGTON LUIZ

Diretor Presidente

EDITAL Nº 57/2021
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL- CODHAB/DF, no uso das atribuições
legais, com fundamentação na Lei distrital nº 3.877/06, de 26 de junho de 2006, que
dispõe sobre a Política Habitacional do Distrito Federal, resolve: convocar 09 (nove)
indicados para apresentação de documentação com vista a habilitação em atendimento ao
requisitos da Lei Distrital nº 3.877/2006, via aplicativo CODHAB, bem como habilitar a
senhora ROSENILDE RODRIGUES DE FRANÇA, CPF nº 001.***.***-78, para compor
EXCLUSIVAMENTE a demanda do projeto Samambaia, pela entidade
AHCATETINHO, Edital de Chamamento nº 15/2013.

Brasília/DF, 24 de março de 2021
WELLINGTON LUIZ

Diretor Presidente

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/2017
Processo: 0392-000599/2017 – Contratante: Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal/CODHAB, CNPJ 09.335.575/0001-30; Contratada:
Estúdio 41 Arquitetura SS LTDA-ME, CNPJ: 08.353.999.0001-64. Objeto: Fica
autorizada celebração do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 74/2017 – CODHAB,
contemplando ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA. Prorroga-se o
PRAZO DE EXECUÇÃO para mais 200 dias, contados a partir do dia 30/04/2021,
desconsiderando o prazo de análise para aprovação nos órgãos competentes. Prorroga-se o
PRAZO DE VIGÊNCIA, de 30/04/2021 para 31/07/2022. Assinatura: 24/03/2021.
Signatários: Pela CODHAB/DF: Wellington Luiz de Souza Silva, na qualidade de Diretor
Presidente; Pela Contratada: Fabio Henrique Faria, na qualidade de Representante Legal.
(Data da publicação no DODF do Contrato original: 27/11/2017, DODF nº 226, página
34; Primeiro Termo Aditivo: 30/09/2019, DODF nº 186, página 66; Segundo Termo
Aditivo: 01/11/2019, DODF nº 209, página 51; Terceiro Termo Aditivo: 20/04/2020,
DODF nº 74, página 42).

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 07/2021

Processo: 00094-00007626/2020-61. Partes: Serviço de Limpeza Urbana do Distrito
Federal - SLU/DF e o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da CASA CIVIL DO
DISTRITO FEDERAL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.639.459/0001-04. OBJETO: O
presente instrumento tem por objeto a contratação do DISTRITO FEDERAL, por
intermédio da CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, para atender prestação de
serviços com publicações de matérias oficiais no Diário Oficial do Distrito Federal, pelo
período de 01 (um) ano, por Inexigibilidade de Licitação. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
O presente Contrato obedece aos termos da Lei Federal n° 8.666/93, artigo 25, caput,
inciso I, e o Projeto Básico (53742187). VALOR: O valor total do contrato é de
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22214;
PT: 15131820985058738. NATUREZA DA DESPESA: 33.91.39. FONTE DE
RECURSOS: 100. DATA DE ASSINATURA: 18 de março de 2021. DA VIGÊNCIA: O
contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da última assinatura das Partes
no Sistema SEI/GDF. SIGNATÁRIOS: pelo SLU/DF, SILVIO DE MORAIS VIEIRA,
Diretor-Presidente e CLEONICE ALVES LEITE, Diretora de Administração e Finanças
e, pela CONTRATADA: JOSÉ EDUARDO COUTO RIBEIRO, representantes legal.

PROCURADORIA-GERAL

SECRETARIA GERAL
 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO/p>
AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2018

Processo: 00020-00022023/2018-38. PARTES: PROCURADORIA-GERAL DO
DISTRITO FEDERAL E TK ELEVADORES BRASIL LTDA. (CNPJ nº
90.347.840/0006-22). OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por escopo alteração
subjetiva do Contrato para Prestação de Serviços nº 020/2018-PGDF, conforme
documentação acostada nos autos eletrônicos do Processo Administrativo nº 00020-
00022023/2018-38, em virtude das seguintes modificações: 2.2.1. DA DENOMINAÇÃO
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