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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. 11. A Assessoria Técnica do Gabinete da Secretaria de Estado de Transporte e
Mobilidade do Distrito Federal 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; e
IV – A guarda da documentação produzida na audiência.
Art. 12. São direitos e deveres do público presente, caso seja admitida a participação
em sessão presencial:
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; e
III – Tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência e seus organizadores;
IV - Observar as medidas de controle higiênico e sanitário necessárias ao
enfrentamento à pandemia de Covid-19, tendo em vista o disposto no caput e no §2º do
art. 7º.
§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. 13. A Audiência Pública terá a seguinte ordem:
I – Leitura das regras de funcionamento da audiência;
II – Apresentação do empreendimento que se pretende licitar e dos estudos de
modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica que irão subsidiar a licitação;
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 Os questionamentos mais complexos ou que demandarem maior tempo para
resposta, serão respondidos quando da publicação do Relatório de Consulta e Audiência
Públicas.
§2º Durante a sessão serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de
registro pelos participantes do evento.
Capítulo V
Das Disposições Finais
Art. 14. A Assessoria Especial de Parcerias da SEMOB será responsável por elaborar o
Relatório de Consulta e Audiência Públicas que deverá conter:
I – Consolidação de todas as contribuições por escrito válidas recebidas, respectivas
respostas e decisões tomadas para a sequência da estruturação do empreendimento;
II – Ata sucinta da Audiência Pública realizada;
III – Respostas mencionadas no §1º do art. 13.
§1º Questionamentos similares poderão ser agrupados e respondidos por blocos.
§2º O Relatório de Consulta e Audiência Públicas será disponibilizado no endereço
eletrônico www.semob.df.gov.br.
§3º A aprovação do Relatório de Consulta e Audiência Públicas será publicada no
Diário Oficial do Distrito Federal.
Art. 15. A SEMOB divulgará quaisquer alterações ocorridas nas informações
constantes deste Aviso de Consulta e Audiência Públicas por meio de Comunicado
Relevante, a ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e no endereço
eletrônico www.semob.df.gov.br.
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Art. 16. Os documentos relacionados no art. 4º, com as alterações advindas da Consulta
e Audiência Públicas, serão disponibilizados, devidamente identificados, no endereço
eletrônico www.semob.df.gov.br.
VALTER CASIMIRO SILVEIRA
Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020
Chamamento Público para Celebração de Termo de Colaboração com Organizações da
Sociedade Civil.
O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, conforme art. 105, V, da Lei
Orgânica do Distrito Federal cominado com os arts. 1° e 2° do Decreto n° 36.916, de 2015,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº 00394.734/0001-00, com
sede no SEPN 515, Bloco A, 4° andar, CEP 70.750-501, torna pública a PRORROGAÇÃO DO
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS PREVISTO NO ITEM 1.6 DO EDITAL
DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 02/2020, publicado no DODF n.º 190, de 6/10/2020, pp. 52
a 54, que tem por objeto chamamento público de Organizações da Sociedade Civil (OSC) para,
em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal,
executarem o que segue: Implantação, execução e manutenção do Serviço de Acolhimento para
Adultos e Famílias, na modalidade Casa de Passagem, no período de 24 (vinte e quatro) meses,
prorrogáveis por até 24 (vinte e quatro) meses, conforme a seguir:
1. Em decorrência da indisponibilidade dos sistemas do Governo do Distrito Federal (GDFNet)
no dia 5 de novembro de 2020 e conforme o previsto no item 16.1 do Edital de Chamamento
Público nº 02/2020,fica prorrogado até 10/11/2020, o prazo para envio da Ficha de Inscrição
(Anexo I do Edital) e da Proposta (Anexo II do Edital) previsto no item 1.6 do Edital de
Chamamento Público nº 02/2020.
2. Ficam mantidas as demais disposições e prazos estabelecidos no Edital de Chamamento
Público nº 02/2020.
MAYARA NORONHA DE ALBUQUERQUE ROCHA

TRIBUNAL DE CONTAS
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RESULTADO Nº 33/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2020
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 para fornecimento de material de expediente para consumo nas atividades
do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) no primeiro semestre do exercício de
2021, sendo vencedores os Adjudicatários ADESTACK AUTOADESIVOS E
LAMINADOS LTDA, CNPJ nº 34.021.009/0001-09, pelo montante de R$ 738,60
(setecentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), referente ao fornecimento do Item 7
do Edital e DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI, CNPJ nº 10.918.347/0001-71, pelo
montante estimado de R$ 15.640,00 (quinze mil, seiscentos e quarenta reais), referente ao
fornecimento do Item 13 do Edital. Esclareço ainda que, em cumprimento ao art. 1º da Lei
Distrital nº 5.453/2015, todas as informações referentes ao certame poderão ser obtidas no
sítio do TCDF (www.tc.df.gov.br), link: Consulta Processo do TCDF, Processo nº 0060000002033/2020-78, bem como no Serviço de Licitação deste Tribunal.
Brasília/DF, 27 de outubro de 2020
ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI
Pregoeira

IBANEIS ROCHA
Governador
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