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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 da
Audiência Pública;
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
C o m p l e m e n t a r.
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 deverão ser
realizadas por meio de inscrições orais ou por escrito em formulários específicos dis-
ponibilizados 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;
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.
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. 15. Os integrantes da mesa se manifestarão de forma concisa e direta em relação às
intervenções orais e escrita dos participantes.
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
site da Segeth, 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.
Capítulo V
Das Disposições Finais
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.

THIAGO TEIXEIRA DE ANDRADE
Secretário de Estado

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DA ATA Nº 6/2017
Processo: 392.002.888/2017 - Modalidade: Concorrência (SRP) Nº 005/2017. Espécie: Ata
de Registro de Preço Nº 006/2017. Contratante: Companhia de Desenvolvimento Habi-
tacional do Distrito Federal/CODHAB- CNPJ 09.335.575/0001-30; Contratada: Israel Cons-
trutora Eireli ME - CNPJ 20.101.881/0001-44. Objeto: Registro de Preço para contratação
eventual da construção de fossas sépticas e sumidouros pré-moldados em diversos terrenos
no Distrito Federal, parte deles de propriedade da CODHAB/DF e o restante em processo de
regularização fundiária. Valor Total Registrado de R$ 1.405.660,82 (Hum milhão, qua-
trocentos e cinco mil, seiscentos e sessenta reais, oitenta e dois centavos). Data da As-
sinatura: 09/11/2017. Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da data da publicação.
Signatários: Pela CODHAB - Gilson Paranhos, como Diretor Presidente, pela Empresa Israel
Construtora LTDA - Cleiton Nunes Maraccolo, Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 70/2017
Processo: 392.014.343/2015 - Contratante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do
Distrito Federal/CODHAB- CNPJ 09.335.575/0001-30; Contratada: Felipe Lopes Annunziato
Ribeiro - CPF 220.215.258-05. Objeto: Prestação de serviços profissionais - arquiteto, para
exercer a função de membro do júri titular, com o objetivo de prestar os serviços no
julgamento do concurso público nacional de projeto executivo de Arquitetura. Fundamen-
tação Legal: Concorrência nº 001/2016 - CODHAB/DF. Dotação Orçamentária: UO 28.209.
Programa de Trabalho: 16.451.6208.1968.3197. Natureza da Despesa: 33.90.36. Fonte: 220.
Nota de Empenho 2017NE00963, emitida em 17/10/2017 no valor de R$ 6.732,53 (seis mil,
setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos). Valor do Contrato: R$ 6.732,53
(seis mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos). Modalidade: Ordinário.
Evento: 400091. Data da Assinatura: 17/10/2017. Vigência: 12 (doze) meses. Signatários:
Pela CODHAB/DF: Gilson Paranhos, na qualidade de Diretor Presidente; Pela Contratada:
Felipe Lopes Annunziato, como Jurado.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 37/2016
Processo: 392.001.013/2016 - Contratante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do
Distrito Federal/CODHAB- CNPJ 09.335.575/0001-30; Contratada: FC Multiservice LTDA-
ME - CNPJ 09.602.208/0001-55. Objeto: Acréscimo de 12,72% no valor de R$ 76.309,40
(setenta e seis mil trezentos e nove e quarenta centavos) referente a prestação de serviços de
remanejamento, fornecimento e instalação de infraestrutura de rede de dados, voz e elétrica
para o Térreo, Sobreloja, 1º ao 6º andar do edifício SEDUMA, localizado no SCS Quadra 6,
dependências desta Companhia. Fundamentação Legal: Edital de Pregão Eletrônico nº
17/2016 - CODHAB/DF. Valor do Contrato com acréscimo: R$ 676.277,76 (Seiscentos e
setenta e seis mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos). Data da
Assinatura: 10/11/2017. Signatários: Pela CODHAB/DF: Gilson Paranhos, na qualidade de
Diretor Presidente; Pela Contratada: Fábio José Marques de Andrade, na qualidade de Sócio
Proprietário. ( Contrato nº 37/2016 publicado no DODF nº 225, pág. 42 de 1 de dezembro
de 2016).

EDITAL Nº 166/2017
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL- CODHAB/DF, no uso das atribuições legais,
RESOLVE: Habilitar o candidato Teilor Marcelo Rodrigues - CPF nº 461.662.460-72, para o
Programa Habita Brasília - Morar Bem, por determinação do Juízo da 2ª Vara da Fazenda
Pública do Distrito Federal.

Em 10 de novembro de 2017
GILSON PARANHOS

Diretor-Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2017
Objeto: Aquisição de uniformes e EPIs para empregados da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF, conforme especificações e condições es-
tabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Data e horário para
recebimento das propostas: Até 09:59 do dia 27 de novembro de 2017. Programa de
Trabalho: 16.122.6004.8517.9625; Natureza da despesa: 44.90.52; Fonte 100. O respectivo
edital poderá ser retirado no endereço www.comprasnet.gov.br e www.codhab . d f . g o v. b r.
Processo nº 392.002.947/2017- CODHAB/DF. Informações referentes ao certame, por meio
do site ou por telefone: (61)3214.1830.

Em 10 de novembro de 2017
FÁBIO CASTELO BRANCO

Pregoeiro

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 196.000.153/2017; Favorecida: ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE PAR-
QUES ZOOLÓGICOS E AQUÁRIOS - ALPZA; Valor: R$ 3.196,80 (três mil, cento e
noventa e seis reais e oitenta centavos); Objeto: Pagamento da taxa de anuidade para
regularização do vínculo da Fundação Jardim Zoológico de Brasília - FJZB junto à As-
sociação Latino-americana de Parques Zoológicos e Aquários - Alpza; Amparo legal: Artigo
25, caput, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; Autorização e ratificação da despesa: Em
26/10/2017, pelo Ordenador de Despesas e Diretor-Presidente, GERSON DE OLIVEIRA
N O R B E RTO .

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Considerando a instrução contida no processo nº 150.002539/2017 e o parecer favorável da
Assessoria Jurídico-Legislativa, e com fulcro no Caput do artigo 25, da Lei nº 8.666/93, c/c
os artigos 2º e 20 do Decreto 34.577/2013, reconheço e ratifico a inexigibilidade de licitação
referente à contratação artística de "LUCIANO CABRAL PIANTINO", no valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais), por meio de Chamamento Público nº011/2017, que apresentará
nos dias 27/11/2017 às 9:00 espetáculo, às 10:10 horas Oficina, às 14:00 horas espetáculo e
às 15:10 horas oficina, na Escola Classe 10 de Sobradinho; 02/12/2017, às 9:00 horas
espetáculo e às 10:00 horas oficina, na Escola Classe 06 do Paranoá, com duração de 3 horas
de apresentação e 5 horas de oficinas, dentro da programação do projeto "CIRCUITO DE
ATIVIDADES CIRCENSES 2017", representado exclusivamente por LUCIANO CABRAL
PIANTINO - 244.527.691-87 - CNPJ nº16.507.111/0001-29, conforme Programa de Tra-
balho nº 13.392.6219.2831.0001, Fonte 100; Natureza de Despesa 339039. Determino o
encaminhamento à Subsecretaria de Administração Geral - SUAG para os demais pro-
cedimentos necessários. Em 08 de novembro de 2017. LUIS GUILHERME ALMEIDA
REIS, Secretário de Estado de Cultura.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2017NE01621
PROCESSO nº 150.002539/2017. Das Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ nº 03.658.028/0001-09 e LUCIANO CABRAL PIAN-
TINO- 244.527.691-87 - CNPJ nº 16.507.111-0001/29. Do Objeto: contratação artística de"
LUCIANO CABRAL PIANTINO" por meio de Edital de Chamamento Público 11/2017, que
apresentará nos dias 27/11/2017 às 9:00 espetáculo, às 10:10 horas Oficina, às 14:00 horas
espetáculo e às 15:10 horas oficina, na Escola Classe 10 de Sobradinho; 02/12/2017, às 9:00
horas espetáculo e às 10:00 horas oficina, na Escola Classe 06 do Paranoá, com duração de
3 horas de apresentação e 5 horas de oficinas, dentro da programação do Projeto "CIR-
CUITO DE ATIVIDADES CIRCENSES 2017". Do Valor: R$20.000,00 (vinte mil reais).
Prazo de entrega: 18 dias. Da Classificação Orçamentária: UO 16101; Gestão: 00001.
Programa de Trabalho nº 13.392.6219.2831.0001; Fonte 1000000000; Natureza de Despesa
339039; Modalidade: Ordinário. Data da Emissão da Nota de Empenho: 10 de novembro de
2017.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

matheus.magalhaes
Realce


