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cinquenta e nove centavos), Item 18 – Coffee Breack, quant. 1.440, valor unitário R$

Capítulo III

14,49 (quatorze reais e quarenta e nove centavos), GRUPO III, COTA RESEVADA, Item

Dos Participantes

19 - lanche, quant. 7.032, valor unitário R$ 4,59 (quatro reais e cinquenta e nove

Art. 7º Será considerado participante qualquer cidadã ou cidadão, sem distinção de

centavos), Item 20 Coffee Breack, quant. 3.600 unid. Valor unitário R$ 14,59 (quatorze

qualquer natureza, interessado em contribuir com a projeto.

reais e cinquenta e nove centavos); Brasília/DF, 12 de agosto de 2020. RAFAEL TOMAS

Art. 8º São direitos dos participantes:

DE MAGALHÃES SAUD, Ordenador de Despesas.

I - manifestar livremente sobre as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública,
respeitando as disposições previstas neste Regulamento;

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

Art. 9º São deveres dos participantes:
I - respeitar o Regulamento desta Audiência Pública.
Art. 10. Perguntas, sugestões ou recomendações dos participantes deverão ser realizadas
através do chat de comentários, em forma de texto, devendo conter obrigatoriamente, a

AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA ONLINE
O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de

identificação do interessado.
Parágrafo único. A ordem das manifestações determinará a sequência das respostas.

Desenvolvimento Urbano e Habitação - SEDUH, nos termos da Lei nº 5.081, de 11 de

Capítulo IV

março de 2013, e em cumprimento ao Decreto nº 40.645, de 20 de março de 2020, que

Da Realização

trata das ações acerca do Plano de Contingência Distrital, como medida necessária à

Art. 11. A Audiência Pública terá a seguinte ordem:

continuidade do funcionamento da administração pública distrital, em virtude da atual

I – leitura do regulamento e regras de funcionamento;

situação de emergência em saúde pública e pandemia declarada pela Organização Mundial

II – apresentação;

de Saúde (OMS), em decorrência do Coronavírus (COVID-19), e dá outras providências,

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

e de acordo com o art. 362 da Lei Orgânica do Distrito Federal, CONVOCA a população e

SUPLAN/SEDUH;

todos os moradores da Vila Planalto, para participarem da Audiência Pública online para

IV – respostas às perguntas realizadas, em forma de texto, recebidas dos comentários do

discutir o Projeto do Percurso Turístico Cultural da Vila Planalto - RA I, que segue as

chat;

determinações do Plano de Ação elaborado pelo Grupo de Trabalho interinstitucional,

V – encerramento.

criado pelo decreto nº 29.652, de 28/10/2008, cujo objetivo foi propor soluções para os

Art. 12. As perguntas recebidas serão respondidas pela mesa e equipe técnica em blocos,

diferentes problemas verificados na Área de Interesse Patrimonial, referência da memória

conforme sua similaridade, a critério da mesa.

do período da construção de Brasília. A estratégia empregada no projeto é a requalificação

Art. 13. Os integrantes da mesa se manifestarão de forma concisa e direta em relação às

do espaço livre público, priorizando o pedestre e o ciclista na localidade, melhorando a

intervenções escritas dos participantes.

arborização urbana, a iluminação pública e a drenagem urbana. A Audiência Pública será

Art. 14. Durante a Audiência Pública serão permitidas gravações ou outras formas de

realizada no dia 27 de agosto (quinta-feira) de 2020, com início às 19h, de forma

registro pelos participantes do evento.

ONLINE, por meio da plataforma do CISCO WEBEX MEETING LINK: https://gdf-

Art. 15. A Audiência Pública, assim como suas deliberações, será registrada em ata

virtual.webex.com/meet/ASCOL_SEDUH. As informações prévias, necessárias para

sucinta, anexada à proposição a ser apreciada, publicada no Diário Oficial do Distrito

subsidiar o debate, bem como o Memorial Descritivo do Projeto e as plantas

Federal, e no site da SEDUH, link da Audiência Pública no prazo máximo de 30 dias

correspondentes, encontram-se no endereço eletrônico da SEDUH por meio do link:

(trinta) dias, contados da sua realização, conforme estabelecido no art. 9º da Lei nº 5.081,

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

de 11 de março de 2013.

REGULAMENTO

Capítulo V

Capítulo I

Das Disposições Finais

Disposições Preliminares

Art. 16. As opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a Audiência

Art. 1º A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de apresentar e discutir o
Projeto do Percurso Turístico Cultural da Vila Planalto.
Art. 2º Este regulamento define o procedimento que será adotado para o andamento da
Audiência Pública online.
§1º A Audiência Pública possui caráter consultivo e terá o objetivo de discutir, recolher

Pública terão caráter consultivo e não-vinculante, destinando-se à motivação do Executivo
Distrital, quando da tomada das decisões em face das contribuições recebidas, bem como
zelar pelo princípio da eficiência e assegurar a participação popular, na forma da lei, na
condução dos interesses públicos.
MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado

críticas e contribuições da população com vistas a democratizar, conferir transparência e
assegurar a participação popular.
§2º A Audiência Pública será de livre acesso para qualquer pessoa, bem como aos meios

DEFENSORIA PÚBLICA

de comunicação, exclusivamente de forma online, por meio da plataforma do CISCO
WEBEX MEETING LINK: https://gdf-virtual.webex.com/meet/ASCOL_SEDUH.
§3 A Audiência Pública será registrada por gravação de áudio, sendo que o material

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2020 - (UASG: 926314)

eletrônico (e-mail).
Capítulo II

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA DEFENSORIA PÚBLICA

Da Condução

DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe

Art. 4º A Audiência Pública será conduzida pelo Presidente da mesa, responsável pelo

o art. 13°, do Decreto nº 10.024/2019 e a delegação de competência prevista na Portaria nº

planejamento da Audiência Pública, composta por representante da equipe técnica da

313, de 04 de novembro de 2019, publicada no DODF nº 213, de 07 de novembro de

Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano – SUPLAN/SEDUH.

2019, resolve: HOMOLOGAR o resultado da licitação Pregão Eletrônico nº 06/2020, cujo

Art. 5º São prerrogativas do Presidente:

objeto consiste na contratação de empresa especializada para fornecimento de 02 (dois)

I - designar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da Audiência Pública,
ordenando o curso das manifestações;
II- decidir sobre a pertinência das questões formuladas além do escopo da proposta do
objeto;
III - dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem
como sua reabertura ou continuação, quando o reputar conveniente, de ofício ou a pedido

Semirreboques adaptados com instalações, mobiliários e equipamentos para unidade
móvel, por meio de Sistema de Registro de Preços - SRP, visando atender as demandas da
Defensoria Pública do Distrito Federal, de forma itinerante, em conformidade com as
especificações técnicas, quantidades e condições estabelecidas em Edital e seus anexos,
em favor da empresa: TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ:

de algum participante;

05.142.588/0001-31, com o valor de R$ 905.000,00 (novecentos e cinco mil reais) por

Art. 6º A coordenação da mesa terá por atribuições:

unidade e a quantidade de 2 Unidades, totalizando R$ 1.810.000,00 (um milhão oitocentos

I – registar os participantes, de acordo com a ordem das manifestações escritas no chat;

e dez mil reais), conforme documentos carreados nos autos do processo administrativo nº

II – fornecer apoio ao Presidente e integrantes da mesa;

00401-00008529/2020-10. Não houve cadastro reserva.

III – a guarda da documentação produzida na Audiência Pública.

FEBO CÂMARA GONÇALVES
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da Lei nº 8.666/1993 - Vigência: de 15/12/2020 a 14/12/2021 - Execução: de 15/12/2020 a
14/12/2021 - Valor Estimado do Aditivo: R$60.000,00 (sessenta mil reais) - Unidade

AVISO DE RESULTADO

Gestora: 20101 - Gestão: 1 - Classificação Orçamentária: 339039 - OUTROS SERVIÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 06/2020 - (UASG: 926314)

DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Programa de Trabalho: 01126823125572568 -

A Defensoria Pública do Distrito Federal comunica aos interessados que, após abertura do

Fonte de Recursos: 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - Nota de Empenho:

Pregão Eletrônico SRP nº 06/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº

2020NE00104 - Data de Emissão da NE: 16/01/2020 - Valor da NE: R$57.333,34

10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, cujo

(cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) - Data da

objeto consiste na contratação de empresa especializada para fornecimento de 02 (dois)

Assinatura: 11/08/2020 - Assinam: pelo Tribunal, Paulo Cavalcanti de Oliveira; e, pela

Semirreboques adaptados com instalações, mobiliários e equipamentos para unidade

Contratada, Messias da Silva Araujo. Data de Publicação dos termos anteriores: Contrato

móvel, por meio de Sistema de Registro de Preços - SRP, visando atender as demandas da

n.º 32/2016 (DODF n.º 216, pág. 83, 17/11/2016); 1 º TA (DODF nº 209, pág. 47,

Defensoria Pública do Distrito Federal, de forma itinerante, em conformidade com as

31/10/2017); 2 º TA (DODF nº 235, pág. 44, 12/12/2018); 3 º TA (DODF nº 229, pág.

especificações técnicas, quantidades e condições estabelecidas em Edital e seus anexos.

44/45, 03/12/2019).

Sagrou-se vencedora a empresa: TRUCKVAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ: 05.142.588/0001-31, com o valor de R$ 905.000,00 (novecentos e cinco mil reais)

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2016

por unidade e a quantidade de 2 (duas) unidades, totalizando R$ 1.810.000,00 (um milhão

Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal - CNPJ n.º 00.534.560/0001-26 -

oitocentos e dez mil reais), conforme documentos carreados nos autos do processo

Contratada: NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA - CNPJ n.º

administrativo nº 00401-00008529/2020-10.

00.545.482/0001-65 - Objeto: fornecimento de conexão à internet - prorrogação do prazo

CINTHIA MARIA DOMINGUES S. OLIVEIRA

de vigência contratual - Processo n.º 23129/2016 - Licitação: Pregão Eletrônico nº

Pregoeira

42/2016, regido pela Lei 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e subsidiariamente
pela Lei 8.666/1993, bem como pelo Decreto Distrital nº 23.460/2002, Decreto Distrital

TRIBUNAL DE CONTAS

n.º 25.966/2005, Decreto Federal nº 5.450/2005, no que couber, e demais legislações
aplicáveis - Fundamento Legal do Aditivo: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 Vigência: de 15/12/2020 a 14/12/2021 - Execução: de 15/12/2020 a 14/12/2021 - Valor

EXTRATO DO TEMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 01/2020

Estimado do Aditivo: R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) - Unidade Gestora: 20101 -

(EBC/PRESI/ACORDO N°57/2020)

Gestão: 1 - Classificação Orçamentária: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE

Partícipe: Tribunal de Contas do Distrito Federal – CNPJ nº 00.534.560/0001-26 -

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Programa de Trabalho: 01126823125572568 -

Partícipe: Empresa Brasil de Comunicação – EBC - CNPJ nº 09.168.704/0002-23 -

Fonte de Recursos: 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - Nota de Empenho:

Objeto: cooperação para compartilhamento de soluções em Tecnologia da Informação

2020NE00060 - Data de Emissão da NE: 15/01/2020 - Valor da NE: R$71.666,67 (setenta

entre os Partícipes, para utilização exclusiva no desenvolvimento de suas respectivas

e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos) - Data da

funções institucionais – sistemas e-TCDF e SIGA. – Processo -TCDF nº 00600-

Assinatura: 11/08/2020 - Assinam: pelo Tribunal, Paulo Cavalcanti de Oliveira; e, pela

00001281/20-00 - Vigência e Execução: 05 (cinco) anos a contar da publicação do extrato

Contratada, Marcos Andre Figueiredo Chaves. Data de Publicação dos termos anteriores:

no Diário Oficial do Distrito Federal e DOU. – Valor: R$0,00 (zero reais) – Data da

Contrato n.º 33/2016 (DODF n.º 216, pág. 83, 17/11/2016); 1 º TA (DODF nº 209, pág.

assinatura: 26/06/2020 – Assinam: pelo TCDF, Anilcéia Luzia Machado; e, pela EBC,

47, 31/10/2017); 2 º TA (DODF nº 235, pág. 44, 12/12/2018); 3 º TA (DODF nº 229, pág.

Luiz Carlos Pereira Gomes.

44/45, 03/12/2019).

AVISO DE RESULTADO Nº 23/2020

INEDITORIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2020
Para efeito do que estabelece o art. 13, XIII, do Decreto Distrital nº 23.460/2002,
informo o resultado do Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de acessos remotos

GIRAMAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

(login e senha) a periódicos em geral, em formato digital, sob demanda, para o
atendimento das necessidades do Tribunal de Contas do Distrito Federal-TCDF, sendo
vencedor o Adjudicatário ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS

.
CNPJ/ME nº18.530.247/0001-85 - NIRE 53.300.015.040
COMPANHIA FECHADA

LTDA, CNPJ: 10.719.671/0001-60, pelo montante estimado de R$ 26.550,72 (vinte e

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

seis mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos), correspondente ao

A Diretoria da Giramais Participações S.A.("Companhia"), por meio de seu Diretor

percentual de desconto ofertado de 28% (vinte e oito por cento). Esclareço ainda que,

Presidente, Sr. Carlos Alexandre Vasconcelos Guerra, nos termos do Artigo 28, §2º do

em cumprimento ao art. 1º da Lei Distrital nº 5.453/2015, todas as informações

Estatuto Social da Companhia, tem a honra de convidar os Senhores Acionistas da

referentes ao certame poderão ser obtidas no sítio do TCDF (www.tc.df.gov.br), link:

Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"),a ser realizada

Consulta Processo do TCDF, Processo nº 00600- 00000148/2020-28, bem como no

em 21 de agosto de 2020, às 11:00 horas,em primeira chamada,na sede da Companhia,

Serviço de Licitação deste Tribunal.

localizada na cidade de Brasília,Distrito Federal,no Setor Comercial Sul, Quadra 01,

Brasília/DF, 10 de agosto de 2020

Bloco H, nº 30, Edifício Morro Vermelho, 3º Andar Parte B, Sala 302, Brasília/DF, CEP

ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI

70.399-900, para discutirem e deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da
ordem do dia: (I) a ciência das renúncias dos Srs. Alexandre Freire Guerra e Giovanni de

Pregoeira

Carvalho Alves aos seus respectivos cargos de membros do Conselho de Administração

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

da Companhia;(II) a cisão parcial da Companhia, com versão da parcela cindida de seu
patrimônio em nova companhia, para a formação de seu capital social, a ser constituída

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2016
Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal - CNPJ n.º 00.534.560/0001-26 Contratada: CLICK NET BRASIL INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ME - CNPJ n.º 11.325.221/0001-56 - Objeto: fornecimento de conexão à Internet para o

nos termos do § 2º do artigo 229 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada ("Lei das Sociedades por Ações" e "Nova Companhia", respectivamente), nos
termos e condições da "Justificação de Cisão Parcial da Giramais Participações S.A. com
Versão da Parcela de Patrimônio Cindida a Companhia a ser Constituída", datada de 31 de
julho de 2020 ("Justificação");(III) a nomeação dos peritos que, a pedido da Diretoria,

TCDF - prorrogação do prazo de vigência contratual - Processo n.º 23129/2016 -

previamente avaliaram, ad referendum da Assembleia Geral Extraordinária, a parcela de

Licitação: Pregão Eletrônico nº 42/2016, regido pela Lei 10.520/2002, Lei Complementar

patrimônio cindida da Companhia a ser vertida à Nova Companhia, nos termos da

nº 123/2006 e subsidiariamente pela Lei 8.666/1993, bem como pelo Decreto Distrital nº

Justificação; (IV) a avaliação da parcela de patrimônio cindida da Companhia, conforme

23.460/2002, Decreto Distrital n.º 25.966/2005, Decreto Federal nº 5.450/2005, no que

consubstanciada no laudo de avaliação ("Laudo de Avaliação"); (V)a redução do capital

couber, e demais legislações aplicáveis - Fundamento Legal do Aditivo: art. 57, inciso II,

social da Companhia, em decorrência da cisão parcial nos termos da Justificação;(VI)a
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