
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, subordinadas a Subsecretaria de

Assistência Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES,

conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência

constante do Anexo I deste Edital, item 5, ao valor total de R$ 58.349,00 (cinquenta

e oito mil, trezentos e quarenta nove reais) , adjudicados à empresa: TATAMI

PONTO COM LTDA - CNPJ - 14.738.425/0001-07. Os Termos de Adjudicação e

Homologação atendem ao Art. 46 do Decreto Federal nº 10.024/2019, recepcionado

no Distrito Federal pelo Decreto Distrital nº 40.205/2019, e estão disponíveis no

sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG 450858.

PENIEL GOMES DE SOUSA

Pregoeiro

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021

Processo: 00431-0002731/2017-39. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social –

SEDES/DF torna público aos interessados o resultado do pregão supracitado, cujo objeto é

a aquisição de materiais de consumo conforme plano de trabalho vinculado ao Convênio

nº 823523/2015, de mérito social, de natureza de custeio, para estruturação da rede de

serviços de Proteção Social Básica, concedida por meio do Ministério da Cidadania, para

atender as necessidades dos Equipamentos Públicos que ofertam o Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, subordinadas a Subsecretaria de Assistência

Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES, conforme

especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I

deste Edital, o Grupo 2 e os itens 1, 2, 3 e 6, ao valor total de R$ 41.129,87 (quarenta e um

mil, cento e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos) , adjudicados à empresa:

LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI-EPP - CNPJ - 21.822.463/0001-09. Os

Termos de Adjudicação e Homologação atendem ao Art. 46 do Decreto Federal nº

10.024/2019, recepcionado no Distrito Federal pelo Decreto Distrital nº 40.205/2019, e

estão disponíveis no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG 450858.

PENIEL GOMES DE SOUSA

Pregoeiro

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021

Processo: 00431-0002731/2017-39. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social –

SEDES/DF torna público aos interessados o resultado do pregão supracitado, cujo objeto é

a aquisição de materiais de consumo conforme plano de trabalho vinculado ao Convênio

nº 823523/2015, de mérito social, de natureza de custeio, para estruturação da rede de

serviços de Proteção Social Básica, concedida por meio do Ministério da Cidadania, para

atender as necessidades dos Equipamentos Públicos que ofertam o Serviço de

Convivência e Fortalecimento de Vínculos, subordinadas a Subsecretaria de Assistência

Social da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES, conforme

especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I

deste Edital, os itens 4, 8 e 9, ao valor total de R$ 29.758,88 (vinte e nove mil, setecentos

e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos) , adjudicados à empresa: PONTO DO

ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - CNPJ - 01.299.218/0001-51. Os

Termos de Adjudicação e Homologação atendem ao Art. 46 do Decreto Federal nº

10.024/2019, recepcionado no Distrito Federal pelo Decreto Distrital nº 40.205/2019, e

estão disponíveis no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG 450858.

PENIEL GOMES DE SOUSA

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA EM SESSÃO VIRTUAL

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 e, em cumprimento ao artigo 44 da Lei nº 948, de 16 de janeiro de 2019 - Lei de

Uso e Ocupação do Solo do DF e inciso II do art. 1º da Lei nº 5.081, de 11 de março de

2013, que dispõe sobre os procedimentos para a realização de audiências públicas

relativas à apreciação de matérias urbanísticas e ambientais no Distrito Federal,

CONVOCA a população e todos os moradores de Brazlândia, para participarem da

Audiência Pública, a fim de discutir a ampliação do lote do Centro de Ensino Especial 01,

Lote A - EQ 02/04 e regularização do Setor de Desenvolvimento Econômico, antigo Setor

de Oficinas de Brazlândia, Lote A - AE 4N, ambos em Brazlândia - RA IV. A Audiência

será realizada em sessão pública virtual, no dia 31 de janeiro (segunda-feira) de 2022,

com início às 19h (horário de Brasília), por meio da plataforma Zoom, link de acesso:

https://us02web.zoom.us/j/84558910121?pwd=VWg3YVE5NGd1Q25tQlFDQlo1aGxTdz09.

As informações necessárias para subsidiar o debate encontram-se consignadas no

processo 00390-00010620/2021-25 e

disponibilizadas na página eletrônica da SEDUH por meio do link:

http://www.seduh.df.gov.br/audiencias-publicas-2022/.

REGULAMENTO

Capítulo I

Disposições Preliminares

Art. 1º A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de apresentar e discutir a

ampliação do lote do Centro de Ensino Especial 01, Lote A - EQ 02/04 e regularização do

Setor de Desenvolvimento Econômico, antigo Setor de Oficinas de Brazlândia, Lote A -

AE 4N, ambos em Brazlândia - RA IV.

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

Audiência Pública virtual.

§1º A Audiência Pública será de livre acesso para qualquer pessoa, bem como aos meios

de comunicação, exclusivamente de forma virtual.

§2º 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

Dos Objetivos da Audiência Pública

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 à 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

Coordenação de Elaboração de Projetos - SUPROJ/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 - dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem

como sua reabertura e continuação;

IV - tomar quaisquer medidas que visem a segurança e o bem-estar do público presente e

dos representantes do governo;

V - decidir sobre casos omissos e questões de ordem; e

VI - 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 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 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.

§2º A ordem de inscrição determinará a sequência das manifestações.

Art. 9º Para os debates orais, a manifestação dos participantes deverá seguir a ordem de

inscrição e respeitar os seguintes tempos de duração: 05 (cinco) minutos, quando se tratar

de representante de entidades; duração de 3 (três) minutos no caso de manifestações

individuais.

Capítulo V

Da Realização

Art. 10. A Audiência Pública terá a seguinte ordem:

I - leitura das regras de funcionamento;

II - apresentação técnica;

III - exposição resumida do conteúdo da proposta, pela Equipe Técnica da

SUPROJ/SEDUH;

IV - respostas às perguntas realizadas;

V - encerramento.
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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 orais e escritas dos participantes.

Art. 13. Durante a Audiência Pública serão permitidas gravações ou outras formas de

registro pelos participantes do evento.

Capítulo VI

Das Disposições Finais

Art. 14. 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. 15. 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. 16. 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 nº 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

CENTRAL DE APROVAÇÃO DE PROJETOS
 

CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO SOBRE IMÓVEL DO

DISTRITO FEDERAL Nº 01/2022

Processo: 00390-00002802/2020-41. Das Partes: O Distrito Federal, CNPJ nº

00.394.601/0001-26, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Urbano e Habitação do Distrito Federal, representado por MARIANA ALVES DE

PAULA, Chefe da Unidade de Licenciamento por ora na qualidade de Subsecretária

em substituição da Central de Aprovação de Projetos da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, com competência prevista

no art. 1º do Decreto nº 35.224, de 13 de março de 2014, que dá nova redação ao art.

29, aos incisos III, V e ao parágrafo 2º, do Decreto nº 29.590, de 09 de outubro de

2008, bem como considerando o disposto no art. 7º do Decreto nº 36.339, de 28 de

janeiro de 2015, e JAX 28 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ nº

12.052.378/0001-18 representada por AMIR JARJOUR, brasileiro, engenheiro,

casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador do RG nº 1.612.***,

expedido pelo SSP-DF, e inscrito no CPF-MF sob o nº 810.100.***-20, juntamente

com FABRICIO AROEIRA ALMEIDA, brasileiro, empreendedor, casado no regime

de separação de bens, nascido em 16/04/1981, portador da cédula do RG nº

1.907.***, expedida pela SESPDS/DF e inscrito no CPF sob o nº 713.856.***-00,

ambos na qualidade de sócio-administradores. DO PROCEDIMENTO: O presente

Termo obedece aos termos da Justificativa de Inexigibilidade de Licitação

(Documento SEI nº 77276406), da Lei Complementar nº 755, de 28 de janeiro de

2008, do Decreto nº 29.590/2008 e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. DO

OBJETO: O Contrato tem por objeto a Concessão de Direito Real de Uso das áreas

contígua ao imóvel do Lote 01 – Bloco “A” – Comércio Regional Noroeste 511 –

CRNW 511, do Setor de Habitações Coletivas Noroeste (SHCNW), matriculado sob

o nº 171.177, no Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis do DF, de forma

onerosa e não onerosa com fulcro nos inciso I do art. 3º e III “b” IV do art. 4º da Lei

Complementar nº 755, de 28 de janeiro de 2008, para a utilização de 1.454,16m² em

nível de Subsolo para Garagem, e 1.148,85 m² em nível de Espaço Aéreo para

Varanda e Expansão de Compartimento, totalizando 2.603,01m² conforme o

Atestado de Habilitação nº 317/2021 (77122238) e a Justificativa de Inexigibilidade

de Licitação (Documento SEI nº 77276406) , que integram o processo administrativo

acima referenciado. DA DESTINAÇÃO: As áreas em avanço de Subsolo, Espaço

Aéreo objeto do presente Termo, segundo a Justificativa de Inexigibilidade de

Licitação (Documento SEI nº 77276406) destinam-se exclusivamente a Garagem,

Varanda e Expansão de Compartimento (hipóteses previstas nos incisos I do art. 3º e

III “b” IV do art. 4º da Lei Complementar nº 755, de 28 de janeiro de 2008) e sua

utilização deve ser feita em estrita obediência às respectivas normas urbanísticas. DO

VALOR:5.1 – O Concessionário pagará, anualmente, até o dia 31 de janeiro de cada

ano, a título de preço público, o valor de R$ 14.304,28 (quatorze mil trezentos e

quatro reais e vinte e oito centavos) referente ao subsolo, correspondente a 0,0020%

(vinte centésimos por cento) do valor da área situada fora dos limites do lote (artigos

25 a 28 do Decreto nº 29.590/2008). 5.2 - O pagamento do preço público poderá ser

efetuado em até 03 (três) vezes, corrigido conforme disposto na Lei Complementar nº

435/2001, desde que a parcela não seja inferior a R$ 68,00 (sessenta e oito reais). 5.3

– No caso de atraso no pagamento do preço público descrito no item 5.1, o valor

do débito, corrigido monetariamente, será acrescido de multa de 10% (dez por

cento) e de juros moratórios legalmente previstos. 5.5 – O preço estipulado será,

anualmente, reajustado por índice adotado em lei ou, na falta de previsão

específica, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC. 5.4 – Os

Concessionários obrigam-se a informar aos adquirentes das unidades autônomas

acerca da responsabilidade pelo pagamento do preço público disposto nos itens

anteriores. 5.5 - Fica isento do pagamento do preço público o contrato de

Concessão de Direito Real de Uso Onerosa cujo valor total anual seja inferior a

R$ 34,00 (trinta e quatro reais). 5.6 - As áreas em avanço de Espaço Aéreo para

Varanda e Expansão de Compartimento é não-onerosas conforme disposto na

hipótese prevista inciso III “b”IV do art. 4º da Lei Complementar nº 755, de 28 de

janeiro de 2008. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: A Concessão terá vigência de 30

(trinta) anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual

período. DO EXECUTOR: A Administração Regional do Plano Piloto – RA I

deverá nomear um executor que ficará responsável pelo acompanhamento do

contrato. DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO: A eficácia do Contrato fica

condicionada à publicação resumida do instrumento pela Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, na Imprensa Oficial, até

o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. DO FORO: Fica eleito o

foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao

cumprimento do presente Contrato. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Fica

condicionada a expedição de Alvará de Construção ao prévio registro do Contrato

no Cartório de Imóveis competente. DA DATA DE ASSINATURA: Brasília/DF,

06 de janeiro de 2022. PELO DISTRITO FEDERAL: MARIANA ALVES DE

PAULA, Chefe da Unidade de Licenciamento por ora na qualidade de

Subsecretária em substituição da Central de Aprovação de Projetos da Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal e PELA

CONCESSIONÁRIA: AMIR JARJOUR e ABRICIO AROEIRA ALMEIDA, na

qualidade de sócio-administradores da empresa JAX 28 EMPREENDIMENTOS

IMOBILIARIOS LTDA.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

 

NOTIFICAÇÃO Nº 223/2021

O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO INSTITUTO DO MEIO

AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL -

BRASÍLIA AMBIENTAL, no uso de suas atribuições legais, instituídas

através da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06, de 29 de julho de 2019, resolve:

CONCEDER a ISAÍAS BARBOSA DE BRITO, CPF: ***.***.093-15, o prazo

de 05 (cinco) dias, a contar da data de ciência desta notificação, para efetuar o

pagamento no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) referente ao

Auto de Infração nº 6927/2016, constante nos autos do processo 0391-

002132/2016.

A multa será atualizada desde a lavratura do auto de infração, conforme

disposto no Parecer nº 370/2020 PGDF/PGCONS.

De acordo com dispositivo legal, Lei Distrital 041/1989 Art. 64 § 1º e 3º, o

valor estipulado da pena de multa cominado no auto de infração será corrigido

pelos índices oficiais vigentes no ato do pagamento.

O não recolhimento da multa dentro do prazo fixado implicará em

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA na forma da legislação em vigor.

WELKSON ISIDÓRIO DO NASCIMENTO

NOTIFICAÇÃO Nº 233/2021

O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, DO INSTITUTO DO MEIO

AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA

AMBIENTAL, no uso de suas atribuições legais, instituídas através da INSTRUÇÃO

NORMATIVA Nº 06 de 29 de julho de 2019, resolve:

CONCEDER a ANTONIO GOMES DE SOUSA, CPF: ***.***.101-53, o prazo de 05

(cinco) dias, a contar da data de ciência desta notificação, para efetuar o pagamento no

valor de R$ 63.591,62 (sessenta e três mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e

dois centavos) referente ao Auto de Infração nº 5917/2015, constante nos autos do

processo n° 0391-000807/2015.

A multa será atualizada desde a lavratura do auto de infração, conforme disposto no

Parecer nº 370/2020 PGDF/PGCONS.
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