
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E 
SANEAMENTO BÁSICO

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2020
O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E 
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, no uso das atribuições 
regimentais, de acordo com o que estabelece o artigo 28, da Lei n.º 4.285, de 26 de 
dezembro de 2008, tendo em vista deliberação da Diretoria Colegiada, COMUNICA: Aos 
usuários, agentes e demais interessados no serviço público de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos do Distrito Federal, que realizará a Audiência Pública nº 003/2020/Adasa, 
na modalidade ao vivo-virtual (à distância) por meio da transmissão simultânea por vídeo 
conferência. OBJETIVO: obter subsídios e informações adicionais referente à minuta de 
resolução que altera a Resolução Adasa nº 14, de 15 de setembro de 2016, que estabelece 
os preços públicos a serem cobrados pelo prestador de serviços de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos do Distrito Federal, na execução de atividades de 
gerenciamento dos resíduos de grandes geradores, de eventos, da construção civil e dá 
outras providências. DATA: 16 de novembro de 2020, com início às 9 horas. LOCAL: 
Vídeo Conferência. ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES ESCRITAS: pelo endereço 
eletrônico ap_003_2020@adasa.df.gov.br, até as 12 horas do dia 16 de novembro de 
2020. INFORMAÇÕES: 3961-4900 ou www.adasa.df.gov.br.

JORGE WERNECK LIMA

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 00197-00002500/2020-79. Assunto: O DIRETOR-PRESIDENTE 
SUBSTITUTO DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E 
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL – Adasa, designado por meio da 
Portaria n.º 240, de 20 de dezembro de 2019, no uso de suas atribuições regimentais, 
tendo em vista deliberação pela Diretoria Colegiada, e nos termos do artigo 26, “caput”, 
da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, de acordo com a 
Nota Técnica n.º 128/2020-ADASA/AJL , e o que consta nos autos, Resolve: Ratificar o 
Ato de Inexigibilidade de Licitação, no valor total de R$ 1.380,00 (um mil e trezentos e 
oitenta reais), do Ordenador de Despesas, em favor da entidade Instituto de Auditores 
Internos do Brasil, CNPJ nº 62.070.115/0001-00, referente ao pagamento de 02 (duas) 
inscrições no “40º Congresso Brasileiro de Auditoria Interna – 40º CONBRAI”, nos 
termos do inciso II, artigo 25 e inciso VI, artigo 13, ambos da Lei n.º 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores. A despesa será realizada à conta do Programa de Trabalho 
04.128.6001.4088.0014 – Capacitação de Servidores, Natureza de Despesa 3.3.90.39 – 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, Fonte 151. Ato: Despacho nº 122/2020. 
Jorge Werneck Lima. Publique-se e encaminhe à Superintendência de Administração e 
Finanças - SAF para as providências complementares.

Processo: 00197-00002662/2020-15. Assunto: O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA 
REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO 
FEDERAL – Adasa, Substituto, designado por meio da Portaria n.º 240, de 20 de dezembro 
de 2019, no uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista deliberação pela Diretoria 
Colegiada, e nos termos do artigo 26, “caput”, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores, de acordo com a Nota Técnica n.º 131/2020-ADASA/AJL, e o 
que consta nos autos, Resolve: Ratificar o Ato de Inexigibilidade de Licitação, no valor total 
de R$ 1.290,00 (um mil e duzentos e noventa reais), do Ordenador de Despesas, em favor da 
entidade ONE CURSOS - Treinamento, Desenvolvimento e Capacitação Ltda., CNPJ nº 
06.012.731/0001-33, referente ao pagamento de 01 (uma) inscrição no curso “Elaboração de 
Planilhas de Custos e Formação de Preços de Bens e de Serviços Terceirizados de acordo 
com a IN 05/17 SEGES/MPDG e suas Alterações”, nos termos do inciso II, artigo 25 e inciso 
VI, artigo 13, ambos da Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações posteriores. A despesa será 
realizada à conta do Programa de Trabalho 04.128.6001.4088.0014 – Capacitação de 
Servidores, Natureza de Despesa 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, 
Fonte 151. Ato: Despacho nº 121/2020. Jorge Werneck Lima. Publique-se e encaminhe à 
Superintendência de Administração e Finanças - SAF para as providências complementares.

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
HÍDRICOS

EXTRATO DO TERMO DE ASSOCIAÇÃO JUNTO À ABEMA
Processo: 00391-00009882/2018-13. PARTES: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E 
DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL X 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENTIDADES ESTADUAIS DE MEIO 
AMBIENTE/ABEMA. OBJETO: O presente Termo de Associação tem por objeto regular 
a associação entre a ABEMA e o BRASÍLIA AMBIENTAL, nos termos do Capítulo III – 
Dos associados, artigo 7º, do Estatuto da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de 
Meio Ambiente, conjugando esforço entre as partes, mediante a utilização de recursos 
humanos, materiais e científicos disponíveis, visando o intercâmbio de experiências de 
gestão ambiental nas áreas de licenciamento ambiental e inserção da dimensão ambiental 
na formulação de políticas no âmbito dos estados. VALOR DA ANUIDADE 2020: R$

10.726,00 (dez mil setecentos e vinte e seis reais). NOTA DE EMPENHO nº 
2020NE00501. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PROGRAMA DE TRABALHO: 
18.122.8210.8517.9659; FONTE DE RECURSOS: 220; CÓDIGO U.O. 21.208; 
NATUREZA DA DESPESA: 33.90.39; EVENTO: 400091; VIGÊNCIA: 24 meses a 
partir da assinatura; DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2020; SIGNATÁRIOS: 
Pelo Brasília Ambiental: CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS, na qualidade de 
Presidente, e pela ABEMA: MAUREN LAZZARETTI, na qualidade de Presidente.

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

NOTIFICAÇÃO Nº 259/2020 - IBRAM/PRESI/SUAG/DIORF/GEFIN
O DIRETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE 
E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, 
instituídas através da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 06 de 29 de julho de 2019, resolve: 
CONCEDER a APARECIDA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA, CPF: 422.525.806-
82, o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de ciência desta notificação, para efetuar o 
pagamento no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), referente ao Auto de Infração nº 
7642/2015, constante nos autos do processo n°0391-002671/2015.
A multa será atualizada desde a lavratura do auto de infração, conforme disposto nos 
Pareceres PROFIS 010/2014 e 154/2019 – IBRAM/PRESI/PROJU.
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 ISIDORIO DO NASCIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO 
DE PROJETOS ESPECIAIS

AVISO DE CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICAS

O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DE PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL - SEPE, no uso de 
suas atribuições, comunica a todos os interessados que serão realizadas consulta e 
audiência públicas, para apresentação dos estudos de modelagem técnica, econômico-
financeira e jurídica, e respectivas minutas de Edital e Contrato que subsidiarão futura 
licitação para contratação de parceria público-privada.

Capítulo I

Da Matéria a ser Discutida

Art. 1º Os estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, e respectivas 
minutas de Edital e Contrato que serão objeto de discussão referem-se ao seguinte 
empreendimento que se pretende contratar por meio de parceria público-privada, na 
modalidade patrocinada:

I – Objeto: fornecimento de refeições, construção, manutenção e operação de 6 (seis) 
novos Restaurantes Comunitários, bem como a revitalização/modernização, manutenção e 
operação dos 14 (quatorze) restaurantes já existentes.

II – Justificativa para a contratação: projeto social, cujo objetivo central é proporcionar 
condições que possibilitem o bem-estar físico, psíquico e social, assegurando padrões 
adequados de alimentação a população menos favorecida, foram distribuídos em áreas de 
grande circulação de pessoas e de fácil acesso. A realização de estudos prévios foi 
autorizada em 11 de abril de 2019 em Reunião Conjunta do Conselho Gestor de Parcerias 
Público-Privadas e do Grupo de Deliberação de Concessões, conforme Ata publicada no 
DODF Nº 80, de 30 de abril de 2019.

III – Prazo de duração do Contrato: 30 anos

IV – Valor estimado do Contrato: R$ 192.575.715,82 (cento e noventa e dois milhões, 
quinhentos e setenta e cinco mil, setecentos e quinze reais e oitenta e dois centavos).

Capítulo II

Dos Objetivos da Consulta e Audiência Públicas

Art. 2º São objetivos da Consulta e Audiência Públicas tratadas por este Aviso:

I - Dar publicidade às ações conduzidas pelo Governo do Distrito Federal e pela Secretaria 
de Estado de Projetos Especiais - SEPE;

II - Fomentar, provocar e democratizar a efetiva participação das partes interessadas e da 
sociedade em geral;
III - Oferecer aos agentes econômicos, sociedade em geral e seus representantes 
formalmente organizados, agentes políticos e usuários dos serviços dos Restaurantes 
Comunitários, um ambiente propício ao encaminhamento de seus pleitos e sugestões 
relacionados à matéria em discussão;
IV - Aprimorar, com base nas contribuições recebidas os estudos de modelagem técnica, 
econômico-financeira e jurídica, e respectivas minutas de Edital e Contrato, recebidos no 
âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) originado pelo Edital de 
Chamamento Público de PMI nº 001/2019 – SEPE, publicado no Diário Oficial do 
Distrito Federal em 13 de setembro de 2019.
V - Recolher subsídios para o processo decisório da Secretaria de Estado de Projetos 
Especiais – SEPE.
Parágrafo único. A Consulta e Audiência Públicas tratadas por este Aviso terão caráter 
consultivo e não deliberativo.
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Capítulo III

Da Consulta Pública

Art. 3º A Consulta Pública tratada por este Aviso consiste em um meio de participação e 
controle social, aberto a qualquer interessado, no qual serão admitidas contribuições 
escritas, relacionadas à matéria a ser discutida, no período entre 04 de novembro de 2020 
e 03 de dezembro de 2020.

Art. 4º Serão disponibilizados para consulta no endereço eletrônico www.sepe.df.gov.br 
os seguintes documentos referentes à matéria a ser discutida:

I – Relatório consolidado dos estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e 
jurídica;

II - Minuta de Edital e respectivos anexos;

III - Minuta de Contrato e respectivos anexos; e

IV - Planilha referente à modelagem econômico-financeira.

Art. 5º As contribuições escritas deverão ser encaminhadas por uma das formas a seguir:

I - Por meio de mensagem eletrônica para restaurantes.comunitarios@buriti.df.gov.br;

II - Entregues durante a Audiência Pública de que trata o Capítulo IV deste Aviso;

III - Protocoladas no endereço: Secretaria de Estado de Projetos Especiais, localizada na 
Praça do Buriti, Zona Cívico-Administrativa, Palácio do Buriti, sala P50, Gabinete da 
Secretaria de Estado de Projetos Especiais, Brasília – DF – CEP 70.075-900, mediante 
protocolo, em dias úteis de expediente no horário comercial.

IV - Por meio do correio, com aviso de recebimento, para o endereço descrito no inciso 
anterior, devendo a data da postagem observar o período mencionado no art. 3º.

Art. 6º Serão consideradas válidas as contribuições por escrito que:

I - Contiverem a identificação da pessoa física ou jurídica interessada;
II - Versarem sobre a matéria da discussão;
III - Forem recebidas dentro do período estipulado no art. 3º; e
IV - Forem encaminhadas por uma das formas estabelecidas no art. 5º.

Capítulo IV
Da Audiência Pública

Art. 7º A Audiência Pública consistirá em videoconferência, conforme as medidas de 
enfrentamento à pandemia de Covid-19 vigentes à data, a ser transmitida em tempo real 
pela internet, havendo recebimento de contribuições online com 2 (duas) horas de 
duração, a realizar-se terça-feira dia 17 de novembro de 2020, com início às 10 horas e 
encerramento às 12 horas.
§ 1º As instruções relativas aos canais de transmissão e respectivos procedimentos para 
acesso serão divulgadas previamente no endereço eletrônico www.sepe.df.gov.br e 
ficarão disponíveis até o encerramento da Audiência Pública.
§ 2º Será disponibilizado número de WhatsApp por meio do qual serão admitidas 
manifestações de qualquer pessoa, na forma de texto ou áudio contendo a identificação 
do interessado.
§ 3º A Audiência Pública será registrada por gravação de áudio e/ou vídeo, sendo que o 
material produzido comporá a memória do processo.
Art. 8º A Audiência Pública será conduzida pelo Presidente da mesa e equipe técnica da 
SEPE e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES, designados pelo 
Secretário de Estado de Projetos Especiais do Distrito Federal e pela Secretária de Estado 
de Desenvolvimento Social do Distrito Federal.
Art. 9º. São prerrogativas do 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 - Definir o tempo estabelecido para manifestação dos interessados, podendo alterá-lo a 
depender do número de inscrições e do tempo restante para o final do evento;
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.
Art. 10. A Assessoria Técnica da SEPE no apoio à condução da Audiência Pública terá 
por atribuições:
I - Inscrever os participantes, de acordo com a ordem das solicitações;
II - Controlar o tempo das intervenções orais;
III - Fornecer apoio ao Presidente e integrantes da mesa; e
IV - A guarda da documentação produzida na audiência.
Art. 11. A Audiência Pública terá a seguinte ordem:
I - Leitura das regras de funcionamento da audiência;
II - Apresentação do empreendimento que se pretende licitar e dos estudos de modelagem 
técnica, econômico-financeira e jurídica que irão subsidiar a licitação;
III – Recebimento das manifestações na forma de texto ou áudio contendo a identificação 
do interessado por meio de WhatsApp que será disponibilizado pela SEPE;
IV - Leitura das contribuições encaminhadas durante a sessão, intercaladas por 
manifestações dos integrantes da mesa, que responderão de forma concisa e direta as 
questões formuladas; e
V - Encerramento.
§ 1º Os questionamentos mais complexos ou que demandarem maior tempo para 
resposta, serão respondidos quando da publicação do Relatório de Consulta e Audiência 
Públicas.
§ 2º Durante a sessão serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro 
pelos participantes do evento.

Capítulo V
Das Disposições Finais

Art. 12. A Subsecretaria de Prospecção de Projetos da SEPE será responsável por elaborar 
o Relatório de Consulta e Audiência Públicas que deverá conter:
I - Consolidação de todas as contribuições por escrito válidas recebidas, respectivas 
respostas e decisões tomadas para a sequência da estruturação do empreendimento;
II - Ata sucinta da Audiência Pública realizada;
III - Respostas mencionadas no § 1º do art. 11.
§ 1º Questionamentos similares poderão ser agrupados e respondidos por blocos.
§ 2º O Relatório de Consulta e Audiência Públicas será disponibilizado no endereço 
eletrônico www.sepe.df.gov.br.
§ 3º A aprovação do Relatório de Consulta e Audiência Públicas será publicada no Diário 
Oficial do Distrito Federal.
Art. 13. A SEPE divulgará quaisquer alterações ocorridas nas informações constantes 
deste Aviso de Consulta e Audiência Públicas por meio de Comunicado Relevante, a ser 
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e no endereço eletrônico 
www.sepe.df.gov.br.
Art. 14. Os documentos relacionados no art. 4º, com as alterações advindas da Consulta e 
Audiência Públicas, serão disponibilizados, devidamente identificados, no endereço 
eletrônico www.sepe.df.gov.br.

ROBERTO VANDERLEI DE ANDRADE
Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 8°, inciso I, alínea a, c/c, art. 11, § 2º, 
todos do Decreto distrital nº 34.660, de 12 de setembro de 2013, publicado no DODF nº 
191, de 13 de setembro de 2013, que Aprova o Regimento Interno do Fundo de Fomento à 
Indústria do Turismo do Distrito Federal - FITUR/DF e em cumprimento ao disposto no 
art. 2º, do Decreto n.º 40.546, de 20 de março de 2020, CONVOCA os Conselheiro(a)s do 
FITUR/DF para 3º Reunião Ordinária do Conselho de Administração, a realizar-se no dia 
05 de novembro de 2020, às 15h, na Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal, 
localizada no SDC - Setor de Divulgação Cultural - Eixo Monumental, Lote 5, Centro de 
Convenções Ulysses Guimarães, 1º andar - Ala Sul.
PAUTA:
1º item - Posse dos membros do Conselho.
2º item - Apresentação de projetos e designação de relator.
3º item - Convocar reunião extraordinária para aprovação dos projetos.

VANESSA CHAVES DE MENDONÇA
Presidente do Fundo de Fomento à Indústria do Turismo – FITUR

Secretária de Estado de Turismo do Distrito Federal

DEFENSORIA PÚBLICA

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/2017
Processo: 0401-000592/2017. Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO 
FEDERAL/DPDF E VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 
01.017.250/0001-05. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 017/2017 por 
mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 14/11/2020 a 13/11/2021, com base 
no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8666/93. Valor do Contrato: R$ 150.000,02 (cento e 
cinquenta mil reais e dois centavos). Vigência: a partir de 14/11/2020. Data da Assinatura: 
29/10/2020. Signatários: pela CONTRATANTE, MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE 
NÁPOLIS, na qualidade de Defensora Pública-Geral, e pela CONTRATADA, 
NATHÁLIA REIS DE SÁ, na qualidade de Procuradora.

TRIBUNAL DE CONTAS

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 26/2020
Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal - CNPJ n.º 00.534.560/0001-26 - 
Contratada: PRO SYSTEMS INFORMATICA LTDA EPP - CNPJ n.º 03.620.200/0001-
35 - Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de subscrição de 6 
(seis) licenças da plataforma AutoCad (software CAD 2D e 3D), da empresa Autodesk, 
pelo período de 36 (trinta e seis) meses - Processo n.º 00600-00000708/2020-44-e - 
Licitação: Pregão Eletrônico nº 29/2020, regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei 
Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, bem como pelas 
Leis Distritais no 4.611/2011 e 4.770/2012, pelos Decretos Distritais nºs 23.460/2002 e 
35.592/2014, pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, recepcionado pelo Distrito Federal 
pelo Decreto Distrital nº 40.205/2019, e pelas demais legislações aplicáveis – Vigência e 
Execução: 36 (trinta e seis) meses, contados da efetiva disponibilização da subscrição do 
aplicativo - Valor total: R$130.998,00 (cento e trinta mil e novecentos e noventa e oito 
reais) - Unidade Gestora: 20101 - Gestão: 1 - Classificação Orçamentária: 339039 - 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Programa de Trabalho:
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