
REGULAMENTO DA AUDIÊNCIA
Capítulo I

Disposições Preliminares
Art. 1º A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de apresentar e discutir
a regularização da área ocupada na EQ 216/316 de Santa Maria como lote para
Centro de Convivência do Idoso, referente à Região Administrativa de Santa Maria
- RA XIII.
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 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;
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 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: 5 minutos, quando
se tratar de representante de entidades; duração de 3 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
SUPLAN/SEDUH;
IV – respostas às perguntas realizadas;
V – encerramento.
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 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 DE CONTRATO Nº 021/2020
Processo: 00392-00004367/2020-33 – Contratante: Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal/CODHAB- CNPJ 09.335.575/0001-30; Contratada:
URBALEGIS CONSULTORIA LTDA, – CNPJ 09.528.608/0001-68. Objeto:
Aditamento contratual de 25% (vinte e cinco) por cento ao Contrato nº 021/2020,
totalizando o valor de R$ 12.500,00 (Doze mil e quinhentos reais), firmado entre a
Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – (CODHAB) e a
empresa URBALEGIS CONSULTORIA LTDA, em conformidade com o artigo 127
do RILC-CODHAB/DF e com o artigo 81 § 1º da Lei Federal 13.303/2016. Data
da Assinatura: 18/02/2021. Signatários: Pela CODHAB/DF: Wellington Luiz de
Souza Silva, na qualidade de Diretor Presidente; Pela Contratada: Sophia Rachid,
na qualidade de Sócia Administradora. (Contrato nº 021/2020 publicado no DODF
nº 113, de 18 de junho de 2020, pág. 046).

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

EXTRATO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 007/2021
Processo: 00220-00000335/2021-01 – Das Partes: O Distrito Federal, por intermédio
da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER X FEDERAÇÃO DE
FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL. O presente termo tem por objeto a
Autorização de Uso de espaço (s) do ESTÁDIO VALMIR CAMPELO BEZERRA,
para a realização do evento “COPA VERDE”. Da realização do evento: 03 de
fevereiro de 2021. Do valor: A Autorizatária recolherá o montante de R$ 600,00
(seiscentos reais); DA VIGÊNCIA: A autorização teve vigência a contar da data de
sua assinatura. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal, GISELLE FERREIRA DE
OLIVEIRA, na qualidade de Secretária de Estado, Interina; Pela Autorizatária,
ERIVALDO BARBOSA DE ARAÚJO, Representante Legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
 

RETIFICAÇÃO
No Edital de Chamamento Público nº 01/2021, publicado no DODF nº 33, de 19 de
fevereiro de 2021, página 123, ONDE SE LÊ: “...O recebimento das propostas será até o
dia 19 de fevereiro de 2021...”, LEIA-SE: “O recebimento das propostas será até o dia 22
de fevereiro de 2021...”

SECRETARIA DE ESTADO
DE PROJETOS ESPECIAIS

SECRETARIA EXECUTIVA
 

EXTRATO DO EDITAL DE CHAMAMENTO
O Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Projetos Especiais, torna
público o Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI n.º 003/2021 – SEPE,
visando a apresentação de Requerimento de Autorização para realização de estudos de
modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, referente à estruturação de projeto
de implantação e gestão de Marinas Públicas na Orla do Lago Paranoá, em Brasília-DF.
Os interessados poderão entregar os requerimentos de autorização para realização dos
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estudos até 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação do Edital, consoante os
termos do item 5.4 do Edital, das 08h às 18h, na 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. O Edital e os documentos referentes a este
Procedimento de Manifestação de Interesse poderão ser obtidos no site
www.sepe.df.gov.br. Contatos: (61) 3312-9954. Bruno Ericky Francisco Alvim De
Oliveira - Secretário Executivo.

TRIBUNAL DE CONTAS

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 1/2021
Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal - CNPJ n.º 00.534.560/0001-26 -
Contratada: ESTERILAV- ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES
LTDA - CNPJ n.º 00.814.860/0001-69 - Objeto: contratação de empresa
especializada na execução de serviços de lavanderia de serviços de saúde , sob
demanda, com vistas ao atendimento das necessidades da Divisão de Programas da
Saúde – DISAUDE, do TCDF - Processo n.º 222/2021 - Licitação: Pregão Eletrônico
com Ata nº 32/2020, 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 nºs 4.611/2011 e 4.770/2012, pelos Decretos Distritais nºs 23.460/2002,
35.592/2014 e 39.103/2018, 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: de 05/02/2021 a 31/12/2021 - Valor estimado:
R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais) - Unidade Gestora: 20101 - Gestão: 1 -
Classificação Orçamentária: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
PESSOA JURÍDICA - Programa de Trabalho: 01122823185170019 - Fonte de
Recursos: 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - Nota de Empenho:
2021NE00115 - Data de Emissão da NE: 20/01/2021 - Valor da NE: R$7.200,00
(sete mil e duzentos reais) - Data da Assinatura: 05/02/2021 - Assinam: pelo
Tribunal, Ariel Dias Lima; e, pela Contratada, Elenice Aires Borba

INEDITORIAL

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
 

CHAMAMENTO Nº 043/2021
PROCESSO: 04024-00001203/2021-57

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 01/03/2021 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
Chamamento n° 043/2021, cujo objeto é a Aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI), por meio do Sistema de Registro de Preços com a finalidade de atender
as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB. Conforme
previsões editalícias, o prazo para recebimento de propostas poderá ser prorrogado. Os
interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou
acessá-lo e no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto
Distrital N° 33.390/11. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Supervisão de Compras,
Icipe/HCB.
 

CHAMAMENTO Nº 045/2021
PROCESSO: 04024-00001091/2021-34

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 01/03/2021 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
Chamamento n° 045/2021, cujo objeto é a Aquisição de materiais para utilização em
serviços de gesseiro e pedreiro, por meio do Sistema de Registro de Preços com a
finalidade de atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar -
HCB. Conforme previsões editalícias, o prazo para recebimento de propostas poderá ser
prorrogado. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail:
compras@hcb.org.br ou acessá-lo e no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará
o disposto pelo Decreto Distrital N° 33.390/11. Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 311/2020

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o
Resultado do Chamamento Nº 311/2020, com o prazo para recebimento das propostas
finalizado em 09/12/2020, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada no
fornecimento de pulseiras para identificação dos pacientes, incluindo disponibilização de
impressoras em regime de comodato, compatível com o sistema de Gestão em Saúde MV,
suporte e manutenção integral dos equipamentos, visando atender as necessidades do
Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, apresenta a seguinte empresa
vencedora: Lote Único para a empresa Expresso Service Máquinas e Serviços Ltda, pelo

valor total estimado de R$ 276.181,52 (Duzentos e setenta e seis mil, cento e oitenta
e um reais e cinquenta e dois centavos). Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2021.
Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
FILANTROPIA-20/2021

COOPERATIVA DE TRABALHO BRASILEIRA
DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS – CBRASE

 
CNPJ: 38.268.129/0001-58, NIRE: 53400010961

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA MODALIDADE DIGITAL

O Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO BRASILEIRA DE SERVIÇOS
EMPRESARIAIS, em cumprimento às disposições legais e estatutárias (Lei nº 5.764/1971
e Art. 54, “d” do Estatuto Social), convoca seus 20 (vinte) associados para se reunirem em
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, que ocorrerá de forma
digital, a realizar-se no dia 10 de março de 2021, na sede da Cooperativa localizada na
Quadra SHCS CR 502, Bloco C, Loja 37, Parte 2029, Asa Sul, Brasília-DF, às 17:00
horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às
18:00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação;
ou às 19:00 horas, com a presença de 20% (vinte por cento) do total de sócios, em terceira
convocação, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: Assuntos Assembleia
Ordinária: 1º) Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer
do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício 2020;
c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das
contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal; 2º)
Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das
contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso as
parcelas para os Fundos Obrigatórios; 3º) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
Assuntos Assembleia Extraordinária: 1º) Reforma Estatutária; 2º) Aprovação ou não de
taxa administrativa; 3º) Aprovação do Regimento Interno. NOTA: Para acessar à
Assembleia Geral, o cooperado deverá entrar no link: https://meet.google.com/ntc-eihj-
hxi. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. Carlos Fernando Dayrell Lages-Presidente do
Conselho Administrativo.

JOSÉ AFFONSO OTTONI CANDIDO JUNIOR
 

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Torna público que está requerendo do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos
Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença Prévia para
atividade de AVICULTURA, no Fazenda Mimoso, BR-251, antiga fazenda Santa
Bárbara, Nova Betânia, Brasília/DF. Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental.
José Affonso Ottoni Candido Junior.

PARANOÁ ESPORTE CLUBE - PEC
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Pelo presente edital ficam convocados todos os membros do quadro social do Paranoá
Esporte Clube – PEC, CNPJ 03.808.806/0001-07, para comparecerem à Assembleia Geral
Extraordinária que será realizada no Centro Comercial ION, SGAN (Asa Norte) quadra
601, Conjunto H, sala 51SE, CEP 70.830-010, terça-feira, dia 02 de março de 2021, às
19:00h (dezenove horas), em primeira chamada, com a presença mínima de 2/3 (dois
terços) dos sócios, ou, em segunda chamada, às 19:30h (dezenove horas e trinta minutos),
com presença de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos associados, nos termos do Art. 20, do
Estatuto Social, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Apresentação do
Relatório da Diretoria Executiva - Ano 2020; 2) Proposta de Parceria Financeira; 3)
Filiação de novos sócios e análise do pedido exclusão/renúncia de sócios atuais; 4)
Demais assuntos de interesse do PEC; 5) Assuntos Gerais. Brasília/DF, 19 de fevereiro de
2021. Ryvo Matias Pires dos Santos-Presidente.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM
ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE

BRASÍLIA/DF-SINDSAÚDE
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS
O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE
SAÚDE DE BRASÍLIA/DF-SINDSAÚDE, inscrito no CNPJ: 00.579.664/0001-57, com
sede no SDS, Bl.“P”, Ed. Venâncio III, 1º Andar, Sala 109/113, CEP: 70.393-902,
Brasília/DF, por sua Diretora-Presidente – Marli Rodrigues, com fundamento no Art. 4º,
inciso IV C/C Art. 24, inciso II, Art. 65, inciso I e VIII, Art. 69, Art. 126, § 2º e demais
disposições do Estatuto Social da Entidade, convoca todos os sindicalizados quites com
suas obrigações estatutárias, a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada no dia 26 de fevereiro de 2021 (sexta-feira), na Sede do SindSaúde, às 19hs, para
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Criação da Taxa Assistencial – Jurídico
(judicial e extrajudicial), seus valores e parâmetros; 2. Assuntos Gerais; e Assembleia
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2021 (sexta-feira), na Sede
do SindSaúde, às 20hs, para deliberar sobre: 1 – Ratificar a disposição do Art. 126,
Parágrafo 2º do Estatuto Social da Entidade; 2. Assuntos Gerais. Brasília/DF, 19 de
fevereiro de 2021. MARLI RODRIGUES - Diretora-Presidente.
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