
§4º É garantida a participação dos 100 primeiros inscritos na Audiência Pública presencial
e 250 primeiros inscritos na Audiência Pública virtual.

§5º A Audiência será transmitida em tempo real pela internet, havendo recebimento de
contribuições online pelo tempo que durar a sessão presencial.

§6º As medidas de controle higiênico e sanitário a serem observada na sessão presencial,
bem como as instruções relativas aos canais de transmissão 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.

§7º A Audiência Pública será registrada por gravação de áudio e/ou vídeo, sendo que o
material produzido comporá a memória do processo.

Art. 5º O público presente na sessão presencial, deverá assinar lista de presença, que
conterá:

I – nome legível, endereço, endereço eletrônico (e-mail) e telefone;

II – entidade pública ou privada a que pertence; e

III – assinatura.

Parágrafo único. A lista de presença ficará disponível durante toda a sessão na recepção
do evento.

Art. 6º A Audiência Pública será conduzida pelo Presidente da mesa e respectiva equipe
técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH.

Art. 7º. 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 – 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. 8º. A Coordenação da mesa 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 – guardar a documentação produzida na audiência.
Art. 9º. 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
IV - observar as medidas de controle higiênico e sanitário necessárias ao enfrentamento à
pandemia de Covid-19.
§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.
§3º Serão admitidas contribuições por escrito em formulários específicos disponibilizados
na recepção do evento.
Art. 10. A Audiência Pública terá a seguinte ordem:
I – leitura das regras de funcionamento da audiência;
II – apresentação técnica;
III – manifestações orais dos interessados inscritos intercaladas por manifestações dos
integrantes da mesa, que responderão de forma concisa e direta as questões formuladas;
IV – leitura das contribuições por escrito entregues ou 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 As contribuições mais complexas ou que demandarem maior tempo para leitura serão
feitas por meio de apresentação dos principais pontos apresentados, priorizando a síntese.
§2º Durante a sessão serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro
pelos participantes do evento.

Capítulo IV
Das Disposições Finais

Art. 11. 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. 12. 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. 13. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Urbano e Habitação - SEDUH, 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.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação

DAR-975/2020

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS N° 01/2020
Processo: 00393.00000874/2020-70 – DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL/
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL X
DRIVE A INFORMÁTICA LTDA. DO OBJETO: O Contrato tem por objeto a
aquisição de Desktop Workstation Geoprocessamento/CAD com 02 monitores,
conforme descrição detalhada constante no Edital do Pregão Eletrônico nº 0078/2020
– Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC. VALOR DO
CONTRATO: R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais). DA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 21101, Nota de Empenho:
NE nº 2020NE00226, no valor de R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil
reais), emitida em 16/11/2020, sob o Evento 400091, natureza da despesa 44.90.52,
na modalidade Ordinário, sob o Programa de Trabalho 18.541.6210.3216.0004,
Fonte do Recurso: 100. VIGÊNCIA: 17/11/2020 a 18/11/2025. SIGNATÁRIOS:
Pelo DISTRITO FEDERAL: JOSÉ SARNEY FILHO, na qualidade de Secretário de
Estado do Meio Ambiente. Pela CONTRATADA: Renato Gomes Ferreira, na
qualidade de Diretor.

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº11/2020

RESULTADO FINAL DA ETAPA DE SELEÇÃO
O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 08.915.353/0001-
23 com sede no SEPN 511 - Bloco C - Edifício Bittar, CEP: 70.750-543, Brasília/DF,
representado neste ato pelo seu Presidente, CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS,
torna público o resultado final do edital de chamamento público nº11/2020 para
celebração de acordo de cooperação com organizações da sociedade civil, publicado no
DODF nº 166, de 01 de setembro de 2020, página 43.
1. Movimento Comunitário Jardim Botânico - Classificado, pontuação 150;
2. Instituto Arapoti - Processo - Desclassificado;
3. Grupo de Escoteiros Jardins Mangueiral 54º - DF - Desclassificado.
O Movimento Comunitário Jardim Botânico foi considerado o vencedor do Edital por ter
atendido os requisitos de seleção e apresentado melhor técnica e maior pontuação.

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS
Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2020
Processo: 04012-00002745/2020-50 - Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE
TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL/SETRAB-DF X BANCO DE BRASÍLIA
S/A. Contrato nº 011/2020. Contrato SIGGO nº: 041655. Objeto: prestação de
serviços bancários de operacionalização do pagamento de benefícios emergenciais
do Programa Renova DF, instituído pelo Decreto nº 41.037, de 28 de julho de
2020, conforme condições e especificações constantes no Projeto Básico (SEI -
46084837). Unidade Orçamentária: 25101. Programas de Trabalho:
11.333.6207.2900.0009. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recurso: 100.
Nota de Empenho Inicial nº: 2020NE00139, no valor de R$ 53.530,00 (cinquenta
e três mil, quinhentos e trinta reais), emitida em 01/09/2020. Evento: 400091.
Modalidade: Estimativo. Valor do Contrato: R$ 90.590,00 (noventa mil,
quinhentos e noventa reais). Vigência: 180 (cento e oitenta) dias a contar da data
de sua assinatura. Assinatura: 16/11/2020. Assinantes: Pela SETRAB: THALES
MENDES FERREIRA. Pelo BRB:PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES
COSTA e DARIO OSWALDO GARCIA JUNIOR.

DEFENSORIA PÚBLICA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÃO

 
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2020 - (UASG: 926314)

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de
informática (microcomputadores, monitores, notebook’s e tablet's), por meio de Sistema
de Registro de Preços, visando atender as demandas da Defensoria Pública do Distrito
Federal, em conformidade com as especificações técnicas, quantidades e condições
estabelecidas no Edital e seus anexos. Processo: 00401-00023831/2019-64. Total de 05
itens (itens 2,3 e 4 de Ampla concorrência e item 1 e 5 exclusivo às ME/EPP).Valor
estimado da licitação: R$2.226.600,65 (dois milhões, duzentos e vinte e seis mil e
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