
especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 136/2021 SEEC-DF e Ata de
Registro de Preços nº 0051/2022 SEEC-DF. VALOR R$ 16.807,60 (dezesseis mil
oitocentos e sete reais e sessenta centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G:
640101, Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30;
Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do
Empenho: 03/08/2022. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2022NE00683
PROCESSO:04026-00026775/2022-73. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa S
VASCONCELOS ROSAS, CNPJ 40.457.662/0001-00. OBJETO: AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES (TINTA), para
atender demanda da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e da Unidades
Prisionais, consoante especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 085/2021
SEEC-DF e Ata de Registro de Preços nº 0155/2021 SEEC-DF. VALOR R$ 8.991,00 (oito
mil novecentos e noventa e um reais). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G: 640101,
Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de
Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do Empenho:
04/08/2022. Prazo de Entrega: 15 dias.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2022NE00685
PROCESSO: 04026-00026745/2022-67. PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa OPEN
CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 42.455.521/0001-83. OBJETO:
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS
DIVERSOS E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (ARGAMASSA, JOELHO,
LUVA DE PVC, LUVA DE REDUÇÃO E TÊ DE PVC), para atender demanda da
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e da Unidades Prisionais, consoante
especifica o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 015/2022 SEEC-DF e Ata de
Registro de Preços nº 0153/2022 SEEC-DF. VALOR R$ 10.891,88 (dez mil oitocentos e
noventa e um reais e oitenta e oito centavos). Dotação Orçamentária: U.O: 64101, U.G:
640101, Programa de Trabalho: 06.122.8217.2396.0095; Natureza da Despesa: 3.3.90.30;
Fonte de Recursos: 100; Evento nº 400091, Modalidade: Ordinário. Data de Emissão do
Empenho: 05/08/2022. Prazo de Entrega: 15 dias.

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2022-SEAPE-DF

PROCESSO SEI-GDF: 04026-00018821/2021-80. TIPO: Menor Preço. OBJETO: Registro
de preços para contratação deserviço especializado de impressão corporativa (outsourcing
de impressão),compreendendo impressão, digitalização e reprodução de cópias, incluindo
assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição
de peças, bem como o fornecimento de sistema de gerenciamento e contabilização
(bilhetagem) e consumíveis (exceto papel), assim como serviços de gestão, controle e
operacionalização da solução, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE) e de suas Unidades Prisionais. A
SEAPE-DF informa, com fulcro no inciso IX do artigo 17, e VI do artigo 13 e artigo 46 do
Decreto nº 10.024/2019, a ADJUDICAÇÃO do GRUPO 1 à empresa TECNOLTA
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 32.913.188/0001-55, no valor total de
R$ 1.739.040,00; e a HOMOLOGAÇÃO do certame. O total licitado foi de R$
1.739.040,00.

Brasília/DF, 09 de agosto de 2022
JEFERSON LISBOA GIMENES

Subsecretário

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022-SEAPE-DF

PROCESSO SEI-GDF: 04026-00022215/2022-40. TIPO: Menor Preço. OBJETO:
Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços de criação e
confecção de identidade visual institucional e do Manual de Identidade Visual - MIV da
carreira de Policial Penal do Distrito Federal. A SEAPE-DF informa, com fulcro nos incisos
V e VI do artigo 13 e artigo 45 do Decreto nº 10.024/2019, a ADJUDICAÇÃO do item
único à AGÊNCIA BRASPUB E EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ
20.750.593/0001-10, no valor total de R$ 12.000,00; e a HOMOLOGAÇÃO do certame. O
total licitado foi de R$ 12.000,00.

Brasília/DF, 09 de agosto de 2022
JEFERSON LISBOA GIMENES

Subsecretário

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA N° 01/2022 - SEAPE-DF
Audiência pública para realizar levantamento de mercado, consistente nas análises das
alternativas possíveis bem como as necessárias justificativas técnicas e econômicas da
escolha do tipo de solução a ser contratada para salas de videoconferência no Sistema
Penitenciário do Distrito Federal.
O Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária - SEAPE/DF, no uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto no
art. 39 da Lei nº 8.666/1993, comunica aos interessados que realizará Audiência Pública
virtual, às 13h, do dia 15 de agosto de 2022, para apresentação de propostas e sugestões
quanto ao conteúdo das especificações técnicas do projeto de implantação das salas de
vídeoconferência nas unidades prisionais do Distrito Federal, relacionadas às audiências
judiciais e visitas virtuais de pessoas presas.

1. DA AUDIÊNCIA PÚBLICA
1.1 A sessão de Audiência Pública será realizada no do dia 15 de agosto de 2022, pela
plataforma Google Meet, a partir das 13h00, e será disponibilizado o link de acesso pelo
endereço eletrônico walerio.campores@seape.df.gov.br.
1.2 A Audiência Pública ocorrerá até às 16h00 e os pronunciamentos, observações, dúvidas
e opiniões poderão, observado o item 5 deste Edital, serem lançados no curso da Audiência
Pública, desde que atendida a duração do evento.
1.3 A audiência pública será realizada em atenção aos princípios da publicidade, do
contraditório, da oralidade, bem como em observância às disposições da Lei Federal nº
8.666/1993, da Lei Federal nº 12.527/2011, da Lei Distrital n° 4.990/2012, e da Lei Distrital
nº 2.384/2001.
1.4 Este Edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.seape.df.gov.br, bem
como no Diário Oficial do Distrito Federal.
1.5 O edital de audiência não obriga a SEAPE-DF a proceder com a pretensa licitação.
1.6 A SEAPE-DF resguarda o direito de alterar as especificações técnicas em uma futura
licitação, com fito de preservar o atendimento do interesse público.
1.7 O participante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer etapa do processo de seleção. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá
acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas
cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do
cometimento de eventual crime.
1.8 Todos os custos decorrentes da elaboração ou apresentação das propostas e quaisquer
outras despesas correlatas à participação no edital serão de inteira responsabilidade dos
participantes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da
Administração Pública.
2. DOS OBJETIVOS
2.1 A Audiência Pública tem por finalidade fortalecer o diálogo, promovendo o amplo
debate e participação ativa da sociedade civil e comunidade interessada na matéria, por
meio de propostas e sugestões acerca das especificações técnicas das salas de
videoconferência que serão implementas no Sistema Penitenciário do Distrito Federal.
2.2 Além de esclarecer eventuais dúvidas quanto às especificações técnicas do objeto.
2.3 E garantir legalidade, publicidade, transparência e isonomia ao processo licitatório.
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 Poderão participar da presente Audiência Pública qualquer pessoa física ou jurídica que
possua interesse em apresentar contribuições para subsidiar a Administração Pública na
elaboração das aludidas especificações técnicas, de modo a estabelecer a ampla
concorrência dos licitantes e especificações que melhor atendam às demandas desta
Secretaria.
4. DA INSCRIÇÃO
4.1 Os pedidos de inscrição deverão ser encaminhados, previamente, com a devida
identificação do postulante (Formulário de Inscrição - Anexo II), até às 13h00 do dia 11 de
agosto de 2022, para o e-mail walerio.campores@seape.df.gov.br.
4.2 Todos os inscritos deverão assinar a Ata de Realização da Audiência, por meio do
Sistema Eletrônico de Informação - SEI!-GDF.
4.3 Caso não possua cadastro, o participante deverá providenciar o cadastro de usuário
externo no Sistema Eletrônico de Informação, solicitado por meio do portal SEI-GDF
(http://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/) antes da data da Audiência.
4.4 Será criada uma lista de inscritos seguindo a ordem cronológica dos pedidos de
inscrição enviados para o e-mail acima.
4.5 Será enviado um e-mail de confirmação de inscrição para os devidamente inscritos e,
também, será disponibilizado, para estes, uma Minuta da Especificação Técnica para
posterior debate.
5. DA CONDUÇÃO DA AUDIÊNCIA
5.1 Os inscritos poderão encaminhar as perguntas e/ou pedidos de esclarecimentos sobre as
especificações técnicas até às 16h00 do dia 12 de agosto de 2022, para o e-mail
walerio.campores@seape.df.gov.br, sem qualquer prejuízo da formulação de nova
manifestação durante a audiência.
5.2 As manifestações orais e escritas deverão ser apresentadas no idioma português, de
forma concisa e objetiva, com a devida identificação do postulante. Nas escritas deverão
constar nome completo, empresa/entidade representada (se for o caso) telefone e e-mail.
5.3 No momento da Audiência Pública, cada inscrito, obedecendo a ordem de inscrição,
disporá de 05 (cinco) minutos para se manifestar, podendo reformular ou complementar sua
manifestação no tempo adicional de 2 (dois) minutos. O presidente e demais integrantes da
mesa diretora poderão fazer perguntas aos inscritos para obtenção de esclarecimentos
adicionais eventualmente necessários.
5.4 O presidente ou qualquer outro membro da equipe de planejamento do projeto poderá
retirar a palavra quando o expositor extrapolar o tempo estabelecido, bem como nos casos
em que o tema abordado diferir da matéria em pauta.
5.5 As contribuições e/ou pedidos de esclarecimentos recebidos via e-mail serão
respondidos durante a Audiência. Todos os esclarecimentos, inclusive aqueles que
porventura não forem comentados, ficarão disponibilizados para consulta no site
www.seape.df.gov.br.
5.6 Os materiais e documentos apresentados durante a audiência pública serão
disponibilizados ao acesso público.
5.7 Quaisquer interessados, após os debates, poderão enviar, via e-mail, à Equipe de
Planejamento do projeto, suas contribuições ao processo, em face dos trabalhos realizados
na Audiência Pública até o final da sessão. Essas contribuições serão avaliadas e estarão
disponíveis, oportunamente, com as respectivas considerações no site www.seape.df.gov.br.
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