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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

Subsecretaria de Administração Geral

 

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 01/2023

 

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. 21 da Lei
nº 14.133/2021, comunica aos interessados que realizará Audiência Pública virtual, às 13h, do dia 09 de
janeiro de 2023, para apresentação de propostas e sugestões quanto ao conteúdo das especificações
técnicas do projeto de implantação de Circuito de Vídeomonitoramento 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 dia 09 de janeiro de 2023, pela plataforma
Google Meet, a par�r das 13h00, e será disponibilizado o link de acesso pelo endereço
eletrônico g�@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 14.133/2021, 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 atedimento do interesse público.

1.7. O par�cipante é responsável pela fidelidade e legi�midade 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 con�das poderá acarretar a eliminação da
proposta apresentada, a aplicação das sanções administra�vas cabíveis e a comunicação do fato às
autoridades competentes, inclusive para apuração do come�mento de eventual crime. 

1.8. Todos os custos decorrentes da elaboração ou apresentação das propostas e quaisquer
outras despesas correlatas à par�cipação no edital serão de inteira responsabilidade dos par�cipantes,
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
par�cipação a�va da sociedade civil e comunidade interessada na matéria, por meio de propostas e
sugestões acerca do projeto de implantação de Circuito de Vídeo-monitoramento no Sistema
Penitenciário do Distrito Federal.

2.2. Além de esclarecer eventuais dúvidas quanto às especificações técnicas do objeto.

2.3. E garan�r legalidade, publicidade, transparência e isonomia ao processo licitatório.
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão par�cipar da presente Audiência Pública qualquer pessoa �sica 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
iden�ficação do postulante (Formulário de Inscrição - Anexo II), até às 12h00 do dia 06 de janeiro de
2023, para o e-mail g�@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, sendo responsabilidade de cada par�cipante o cadastro prévio no
SEI-GDF, indispensável para que seja deferida a inscrição.

4.2.1. Caso não possua cadastro, o par�cipante deverá providenciar o cadastro de usuário
externo no Sistema Eletrônico de Informação, solicitado por meio do portal SEI-GDF
(h�p://www.portalsei.df.gov.br/usuario-externo/) antes da data prevista para a realização da Audiência
Pública.

4.3. Será criada uma lista de inscritos seguindo a ordem cronológica dos pedidos de inscrição
enviados para o e-mail g�@seape.df.gov.br.

4.4. 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 13h00 do dia 06 de janeiro de 2023, para o e-mail g�@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
clara, concisa e obje�va, com a devida iden�ficação do postulante. Nas manifestações escritas deverão
constar nome completo, empresa/en�dade 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
re�rar a palavra quando o expositor extrapolar o tempo estabelecido, bem como nos casos em que o
tema abordado diferir da matéria em pauta ou qualquer ocasião em que se fizer necessário.

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 respec�vas considerações no site www.seape.df.gov.br.

5.8. As manifestações orais e escritas serão registradas de forma a preservar a integridade de
seus conteúdos e servirão de subsídio, no que couberem, ao aprimoramento do procedimento licitatório.
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5.9. Os ques�onamentos e os debates deverão se referir somente aos temas per�nentes ao
objeto da Audiência.

5.10. Serão coibidas as condutas desrespeitosas ou com o fim de protelar ou desvirtuar o
obje�vo da Audiência.

5.11. A ata da Audiência Pública será disponibilizada no site www.seape.df.gov.br.

5.12. A fim de auxiliar na pesquisa de mercado, os par�cipantes poderão apresentar
equipamentos que tenham caracterís�cas similares a Minuta de Especificação Técnica e os respec�vos
preços de mercado.

6. DA AGENDA DA AUDIÊNCIA 

6.1. Os trabalhos da Audiência Pública serão executados na seguinte sequência:

                                               CRONOGRAMA 

I Abertura da Audiência: registro de presença e
iden�ficação.

II Apresentação da Minuta de Especificação Técnica.

III Respostas dos pedidos de esclarecimentos e
contribuições encaminhados por e-mail.

IV 
 

Manifestações orais dos postulantes por ordem de
inscrição e respostas aos esclarecimentos e/ou
contribuições (que puderem ser respondidos no
momento).

V

Respostas aos pedidos de esclarecimentos e
contribuições apresentadas por escrito durante a
audiência (que puderem ser respondidas no
momento).

VI Encerramento

7. DA MESA DIRETORA

7.1. A mesa diretora será composta pela Equipe de Planejamento do Projeto.

7.2. Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente da Audiência Pública no curso de sua
realização.

8. DOS ANEXOS

8.1. Anexo I - Especificações Técnicas

8.2. Anexo II - Formulário de Inscrição.

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 02/2022

(SERÁ ADICIONADO LINK NA PÁGINA EXTERNA DA SEAPE EM CASO DE APROVAÇÃO)

 

ANEXO II - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Nome Completo:  
Empresa/ En�dade
Representada:  

Nome Fantasia:  
Ramo de a�vidade da
Empresa:  

CNPJ:  
Cargo/ Função na Empresa:  
Celular:  
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E-mail:  
Usuário SEI:  

 

JEFERSON LISBOA GIMENES
Subsecretário de Administração Geral

 

Documento assinado eletronicamente por JEFERSON LISBOA GIMENES - Matr.1706579-8,
Subsecretário(a) de Administração Geral, em 02/01/2023, às 17:01, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 102918673 código CRC= 78C98FE0.
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