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um veículo com PBT de 7.000 kg e capacidade de trabalhar a 24 m de altura e outro veículo
com PBT de 3.500 kg e capacidade de trabalhar a 20 m de altura, conforme características
estabelecidas nas especificações técnicas, da forma que se segue: MAX COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE CAMINHÕES LTDA, CNPJ: 07.366.153/0001-04, vencedora do item 2 com
o valor total de R$ 497. 998,00 e TECAM CAMINHÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ:
03.220.168/0001-09, vencedora do item 1 com o valor total de R$ 330.900,00.

SILVIO S. GONÇALVES SOARES
__________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreções no original, publicado no DODF
nº 246, de 27/12/2017, pág. 67.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 05/2018

PROCESSO: 092.007522/2017. OBJETO: Aquisição, instalação e montagem de conjunto de
estrutura, porta pallets, tipo drive-in, para armazenagem de produtos químicos. VALOR
ESTIMADO: R$ 110.000,00; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA
DE TRABALHO: 17.512.6001.3995,0002.44.90.52; Código de Aplicação: 22.201.014.041-7.
FONTE DE RECURSO: CÓDIGO: 21.205.100.010-5 CT 3168/OC - BID. ENTREGA: 60
dias. VIGÊNCIA: 90 dias. ABERTURA: 29/01/2018, às 09 horas no site www.compras-
net.gov.br (UASG: 974200). INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos encontram-se dis-
poníveis no site: www.caesb.df.gov.br - menu Licitações, a partir do dia 11/01/2018. Fone:
(61) 3213-7429, E-mail: licitacao@caesb.df.gov.br.

JÚLIO CESAR SEGURADO COELHO
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 07/2018

PROCESSO: 092.006712/2017. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço
de engenharia com fornecimento de equipamentos e materiais para a reforma da cabine
elétrica de 13,8 kv, da Unidade Parque Serviço SIA, na forma de execução indireta, sob
regime de empreitada por preço unitário. VALOR ESTIMADO: R$ 366.760,93; DOTA Ç Ã O
ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.6001.3903/9791;
NATUREZA DE DESPESA: 449051 Código de Aplicação: 22.102.014.011-7. FONTE DE
RECURSO: Recursos Próprios de Investimentos: REPI, CÓDIGO: 21.101.100.000-6. EXE-
CUÇÃO: 90 dias. VIGÊNCIA: 150 dias. ABERTURA: 25/01/2018, às 09 horas no site
www.comprasnet.gov.br (UASG: 974200). INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos en-
contram-se disponíveis no site: www.caesb.df.gov.br - menu Licitações, a partir do dia
12/01/2018. Fone: (61) 3213-7233, E-mail: licitacao@caesb.df.gov.br.

PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
A Caesb torna público que realizará o PREGÃO ELETRÔNICO PE 008/2018-CAESB,
PROCESSO Nº 092.007080/2017. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço. OBJETO: Aqui-
sição de 1 (um) Torno Vertical para a Gerência de Oficinas e Industrialização - PMIO,
VALOR ESTIMADO: R$ 824.474,18; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PRO-
GRAMA DE TRABALHO: 17.512.6210.7006/6033; NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51;
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 22.206.012.041-0/PMI. FONTE DE RECURSO: Convênio nº
3168/OC- BR/BID, CÓDIGO: 21.205.100.010-5, VIGENCIA: 300 dias PRAZO DE EN-
TREGA: 240 dias. ABERTURA: 26/01/2018, às 09 horas no site www.comprasnet.g o v. b r
(UASG: 974200). INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no
site: www.comprasnet.gov.br ou www.caesb.df.gov.br - menu Licitações, a partir do dia
11/01/2018. Fone: (61) 3213-7233, E-mail: licitacao@caesb.df.gov.br.

PAULO CESAR RIBEIRO DOS SANTOS
Pregoeiro

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 17/2013
PROCESSO: 094.000.955/2013. PARTES: Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal -
SLU/DF e a empresa VALOR AMBIENTAL LTDA OBJETO: A prorrogação do período de

vigência de que trata a Cláusula Décima Quinta do Contrato nº 17/2013, por mais 12(doze)
meses, nos termos do art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL: Concorrência Pública nº 003/2013 - CPL/SLU, obedecidas às disposições da Lei nº
8.666/93. DO VALOR: O valor mensal deste aditivo é de R$ 519.779,70 (quinhentos e
dezenove mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta centavos), perfazendo o valor anual
de R$ 6.237.356,40 (seis milhões duzentos e trinta e sete mil trezentos e cinquenta e seis
reais e quarenta centavos). DA VIGÊNCIA: o presente termo aditivo entra em vigência na
data de 14 de dezembro de 2017 a 13 de dezembro de 2018, DATA DA ASSINATURA: 13
de dezembro de 2017. SIGNATÁRIOS: pelo SLU/DF, HELIANA KÁTIA TAVARES CAM-
POS, Diretora-Presidente e CRISTINA DE SABOYA GOUVEIA SANTOS, Diretora de
Administração e Finanças e, pela CONTRATADA: MARCO AURÉLIO BRANCO GON-
ÇALVES, EDUARDO QUEIROZ ALVES e DIETER TOMOO KOPP IKEDA Adminis-
tradores.

encontram-se disponíveis para consulta no sítio eletrônico da SEGETH: http : / / w w w. s e -
geth.df.gov.br.html e http://www.segeth.df.gov.br/gestao-do-territorio/audiencias-publi-
cas.html.

Regulamento
Capítulo I

Disposições Preliminares
Art. 1º A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de discutir os parâmetros de uso
e ocupação do solo do SRPN.
Art. 2º Este regulamento define o procedimento que será adotado para o andamento da
Audiência Pública do SRPN.
§1º A Audiência Pública possui caráter consultivo e terá o objetivo de discutir, recolher
críticas e contribuições da população com vistas a democratizar, conferir transparência e
assegurar a participação popular na discussão dos parâmetros de uso e ocupação do solo do
SRPN.
§2º A Audiência Pública terá acesso livre a qualquer pessoa, bem como aos meios de
comunicação.
§3 A Audiência Pública será registrada por gravação de áudio, sendo que o material pro-
duzido comporá a memória do processo.
Art. 3º O público presente deverá assinar lista de presença, que conterá:
I - nome legível, endereço, endereço eletrônico (e-mail) e telefone;
II - a 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.

Capítulo II
Da Condução da Audiência Pública

Art. 4º A Audiência Pública será conduzida pelo Presidente da mesa e equipe técnica da
Subsecretaria de Política e Planejamento - SUPLAN/SEGETH responsáveis pelo plane-
jamento da Audiência Pública do SRPN, que comporão a mesa.
Parágrafo único. O Presidente da mesa da Audiência Pública será o Secretário de Estado de
Gestão do Território e Habitação ou representante por ele designado.
Art. 5º São prerrogativas do Presidente:
I - designar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da audiência, ordenando
o curso das manifestações;
II - decidir sobre a pertinência das intervenções orais;
III - decidir sobre a pertinência das questões formuladas além do escopo da proposta do
projeto de Lei Complementar do SRPN;
IV - 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 de algum
participante;
V - alongar o tempo das elocuções, quando considerar necessário.
Art. 6º A Assessoria Técnica de Órgãos Colegiados 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;
IV - a guarda da documentação produzida na audiência.

Capítulo III
Dos Participantes

Art. 7º Será considerado participante da Audiência Pública qualquer cidadã ou cidadão, sem
distinção de qualquer natureza, interessado em contribuir com a proposta do Projeto de Lei
Complementar do SRPN, objeto do processo SEI 00390-00010448/2017-23.
Art. 8º São direitos dos participantes:
I - manifestar livremente sobre as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública, res-
peitando as disposições previstas neste Regulamento;
II - debater as questões tratadas no âmbito da audiência pública;
Art. 9º São deveres dos participantes:
I - respeitar o Regulamento desta audiência pública;
II - respeitar o tempo estabelecido para intervenção e a ordem de inscrição;
III - tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência e seus org a n i z a d o r e s .
Art. 10. Perguntas, sugestões ou recomendações dos participantes ao Projeto de Lei Com-
plementar do SRPN deverão ser realizadas por meio de inscrições orais ou por escrito em
formulários específicos disponibilizados na recepção do evento.
Art. 11. É condição para a participação nos debates orais, a prévia inscrição junto à or-
ganização do evento durante a Audiência Pública.
Parágrafo único. A ordem de inscrição determinará a sequência dos debatedores.

Capítulo IV
Da Realização da Audiência

Art. 12. A Audiência Pública terá a seguinte ordem: I - leitura do regulamento e regras de
funcionamento da audiência;
II - apresentação;
III - exposição resumida do conteúdo da proposta do Projeto de Lei Complementar do SRPN,
pela Equipe Técnica da SUPLAN/SEGETH;
IV - debates orais;
V - encerramento.
Art. 13. Nos debates as perguntas recebidas serão respondidas pela Coordenação em blocos,
conforme sua similaridade, a critério da Secretaria.
Art. 14. Para os debates orais, a manifestação dos participantes deverá seguir a ordem de
inscrição e respeitar os seguintes tempos de duração: 4 minutos, quando se tratar de re-
presentante de entidades; duração de 2 minutos no caso de manifestações individuais. Pa-
rágrafo 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. 15. Os integrantes da mesa se manifestarão de forma concisa e direta em relação às
intervenções orais e escrita dos participantes.
Parágrafo único. As perguntas, sugestões ou recomendações, terão suas respostas publicadas
no sítio eletrônico da SEGETH no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 16. Durante a Audiência Pública serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas
de registro pelos participantes do evento.
Art. 17. A Audiência Pública, assim como suas deliberações, será registrada em ata sucinta,
anexada à proposição a ser apreciada e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e no
sítio eletrônico da SEGETH, 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. 18 As opiniões, sugestões, críticas ou informações colhidas durante a Audiência Pública
terão caráter consultivo e não-vinculante, destinando-se à motivação do Executivo Distrital,
quando da tomada das decisões em face dos debates realizados, bem como zelar pelo
princípio da eficiência e assegurar a participação popular, na forma da lei, na condução dos
interesses públicos.

LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES
Secretário Adjunto

EXTRATO DE ADITIVO
PROCESSO: 390.000.530/2016. ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Contrato Múltiplo de
Prestação de Serviço e Venda de Produtos ECT nº 9912407733 (01/2017-SEGETH). DAS
PARTES: Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do Distrito Federal-
SEGETH/DF e Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT. DO OBJETO: Prorrogação
da vigência do Contrato original por mais 12(doze) meses e substituição do Anexo-Carta
Comercial pela nova versão, anexa aos autos, em conformidade com o art. 57, II da Lei nº
8.666/93 e com a Cláusula sétima do contrato ora aditado. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Programa de Trabalho 15.122.6001.8517.0131, Natureza da despesa: 33.90.39, Fonte de
Recursos: 100. DA VIGÊNCIA: A contar da data de sua assinatura. DATA DA ASSI-
NATURA: 01/01/2018 a 01/01/2019. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Thiago Teixeira
de Andrade, na qualidade de Secretário de Estado. Pela Contratada: Rogério Curado Gondim
de Aquino, na qualidade Superintendente Estadual de Operação de Brasília e Magnilson
Sodré Costa, Gerente Regional de Vendas.

1º AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA
O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de Gestão
do Território e Habitação do Distrito Federal - SEGETH, convoca a população para a
Audiência Pública do PLC que define parâmetros de uso e ocupação do solo para o SRPN
/ RA I. A Audiência será realizada no dia 9 de fevereiro (sexta-feira) de 2018, às 14h, no
Auditório do 2º andar do Edifício-Sede da SEGETH, situado no Setor Comercial Sul - SCS,
Quadra 6, Bloco A , lotes 13 e 14. O PLC e a minuta do Plano de Ocupação do SRPN

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO

TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
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