Nº 149, sexta-feira, 4 de agosto de 2017

Diário Oficial do Distrito Federal

O Diretor de Operação e Manutenção da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito
Federal, considerando o que consta no processo nº 092.003354/2017 e a necessidade de
substituição dos Contratos de Fornecimento de Energia Elétrica, das unidades operacionais
subordinadas a esta Diretoria, pelo Contrato de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD, e
quando cabível, pelo Contrato de Compra de Energia Regulada - CCER, conforme determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, contida na Resolução Normativa de nº 714/2016, bem como a manifestação da Procuradoria Jurídica, à fl. de nº 06, e,
ainda, em conformidade com o previsto no Art. 24 da Lei nº 8.666, e com base na Resolução
de Diretoria da CAESB de nº 50/2017, AUTORIZA a Dispensa de Licitação para contratação
de empresa CEB - DISTRIBUIÇÃO S.A., CNPJ nº 07.522.669/0001-92, no valor estimando
de R$ 274.300,00 (duzentos e setenta e quatro mil e trezentos reais), pelo prazo de 12 (doze)
meses. Ato ratificado nos termos do Artigo 26, da Lei nº 8.666/93, e com sua publicação
determinada no Diário Oficial do Distrito Federal, para que adquira a necessária eficácia.
AUTORIZAÇÃO: 31/07/2017, por Walter Lúcio dos Santos Barros - Diretor de Operação e
Manutenção. RATIFICAÇÃO: 02/08/2017, por Maurício Leite Luduvice - Presidente.

PÁGINA 59

2º AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA A 6ª 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 6ª
Audiência Pública do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília - PPCUB
quando serão discutidos os temas abordados em quatorze reuniões com a Câmara Técnica
desde dezembro de 2016, compreendendo Critérios e Diretrizes para Salvaguarda e a Divisão
do Território do Conjunto Urbanístico de Brasília, e Diretrizes Setoriais para Mobilidade,
Habitação e Espaços Públicos. A Audiência será realizada no dia 19 de agosto (sábado) de
2017, às 9h, no Auditório do Museu da República, Setor Cultural Sul, Lote 2, Próximo à
Rodoviária do Plano Piloto - Zona 0. O conteúdo das reuniões, bem como o documento base
para discussão - e seus anexos - se encontra disponíveis para consulta no sítio eletrônico da
SEGETH: http://www.segeth.df.gov.br/preservacao-e-planejamento-urbano/ppcub.html e
http://www.segeth.df.gov.br/gestao-do-territorio/audiencias-publicas.html.
Do Regulamento da 6ª Audiência Pública do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico
de Brasília - PPCUB quando serão discutidos os temas abordados em quatorze reuniões com
a Câmara Técnica desde dezembro de 2016, compreendendo Critérios e Diretrizes para
Salvaguarda e a Divisão do Território do Conjunto Urbanístico de Brasília, e Diretrizes
Setoriais para Mobilidade, Habitação e Espaços Públicos.
Capítulo I
Disposições Preliminares
Art. 1º A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de discutir os temas os temas
abordados em quatorze reuniões com a Câmara Técnica desde dezembro de 2016, compreendendo Critérios e Diretrizes para Salvaguarda e a Divisão do Território do Conjunto
Urbanístico de Brasília, e Diretrizes Setoriais para Mobilidade, Habitação e Espaços Públicos.
Art. 2º Este regulamento define o procedimento que será adotado para o andamento da 6ª
Audiência Pública do PPCUB.

§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 do PPCUB.
§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 produzido 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 planejamento da Audiência Pública do PPCUB, 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 PPCUB;
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 PPCUB, objeto do processo nº 390.000.129/2012.
Art. 8º São direitos dos participantes:
I - manifestar livremente sobre as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública, respeitando 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 organizadores.
Art. 10 Perguntas, sugestões ou recomendações dos participantes ao Projeto de Lei Complementar do PPCUB 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 organização 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
PPCUB, 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 representante 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.
Parágrafo Único. As perguntas, sugestões ou recomendações, terão suas respostas publicadas
no Site da SEGETH/PPCUB 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, link do PPCUB 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.
LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES
Secretário Adjunto

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 50012017080400059

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO - LPN 008/2017
1. A Caesb torna público que a Licitação Pública Nacional LPN 008/2017, Processo nº
092.003735/2017, Objeto: contratação de empresa para execução das obras de construção da
Linha de Distribuição de Alta Tensão - LDAT 2x138 kV (Pacaembu - Marajoara) - Estrela
d'Alva - CAESB com extensão de 3,81 km, em circuito duplo, trecho entre a estrutura 0001 (coordenadas: 177837,70 e 8216827,40 fuso 23K) até a estrutura 03-09 (coordenadas:
181438,52 e 8217117,21 fuso 23K) e conexão com a SE CAESB, compreendendo os
serviços de Obras Civis, Montagem Eletromecânica, Programa de Recomposição de Áreas
Alteradas, Implantação do Sistema OPGW/Dielétrico (elaboração de projetos executivos;
aquisição de cabos, ferragens e acessórios, e instalação) e aquisição de todos os demais
materiais para execução da LDAT, Valor estimado pela Caesb: R$ 4.571.373,61, marcada
anteriormente para 10/08/2017, às 15 horas, na Sala de Licitações, no Centro de Gestão
Águas Emendadas, localizado na Avenida Sibipiruna, Lotes 13, 15, 17, 19 e 21, Bloco "B"
- Araguaia, térreo, Águas Claras, Distrito Federal, foi prorrogada para o dia 25/08/2017, às
15 horas, no mesmo local, por razões administrativas.
2. Maiores informações podem ser obtidas no site www.caesb.df.gov.br e telefone (61) 32137122.
Brasília/DF, 03 de agosto de 2017.
MAURICIO KENJI SUEMORI
Presidente da Comissão
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 108/2017
O Pregoeiro da CAESB no uso de suas atribuições, torna público o resultado de julgamento
do pregão supracitado, realizado no www.comprasnet.gov.br, UASG: 974200, cujo objeto é
aquisição de tanques de armazenamento de cal hidratada em suspensão a serem utilizados nas
unidades de tratamento de água da PPA, da forma que se segue: Empresa BAKOF PLÁSTICOS LTDA, CNPJ: 91.967.067/0001-55, vencedora dos itens 01 e 02, com o valor total de
R$ 236.923,94.
Brasília/DF, 03 de agosto de 2017.
MAÍRA SILVA DA COSTA
Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 136/2017
PROCESSO Nº 092.004776/2017. OBJETO: Aquisição de licença de uso do Adobe Creative
Cloud for Teams Subscription - Multi Plataform - pelo período de 03 anos - Assinatura
Adobe VIP - por 36 meses. VALOR ESTIMADO: R$ 10.925,90; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UO: 22.202; PROGRAMA DE TRABALHO: 17..126.6001.1471/5874; NATUREZA DE DESPESA: 339039; Código de Aplicação: 22.103.011.011-3. FONTE DE
RECURSO: Recursos Próprios, CÓDIGO: 11.101.000.000-6. ENTREGA 10 dias consecutivos. ABERTURA: 17/08/2017, às 09 horas no site www.comprasnet.gov.br (UASG:
974200). INFORMAÇÕES: O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no site:
www.caesb.df.gov.br - menu Licitações, a partir do dia 04/08/2017. Fone: (61) 3213-7130, Email: licitacao@caesb.df.gov.br.
Brasília/DF, 03 de agosto de 2017
SILVIO S. GONÇALVES SOARES
Pregoeiro
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