
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Informo que serão observadas as seguintes disposições para a realização da Audiência Pública de 
que trata o Aviso publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, Seção III, pág. 26, de 28 de 
outubro de 2015. 

1. Local, data e horário: Escola de Governo do Distrito Federal - Área Especial nº 01, Quadra 01 – 
Sala 15, SGON - Brasília/DF, dia 16 de novembro de 2015, às 14h30.  

2. Objetivos: Dar acesso amplo público às informações referentes ao Edital de licitação destinado à 
contratação de 3 (três) agências de propaganda para prestação de serviços de publicidade aos órgãos 
da administração direta do Governo do Distrito Federal, possibilitar a prévia manifestação dos 
interessados, esclarecer dúvidas e receber eventuais contribuições.  

3. Programação 

14h30 15h Registro de presença e identificação 

15h 15h30 Abertura da Audiência e formação da Mesa Diretora 

15h30 16h Considerações gerais 

16h 16h50 Respostas a manifestações por escrito 

16h50 17h20 Respostas a manifestações orais 

17h20 17h40 Leitura de contribuições pela Mesa Diretora 

17h40 18h Encerramento da Audiência 

4. Forma de Participação 

4.1 A Audiência Pública será aberta a todos os interessados, cuja participação poderá ocorrer por 
escrito ou oralmente.  

4.1.1 Os pedidos de esclarecimento e as contribuições por escrito deverão ter a identificação do 
interessado e poderão ser feitos como segue: 

a) encaminhados até as 12h do dia 13 de novembro de 2015 para o e-mail 
concorrencia2015@gmail.com, sem prejuízo de outra manifestação, escrita ou oral, durante a 
Audiência; 

b) entregues à Mesa Diretora, até as 15h30. 

4.1.2 Os pedidos de esclarecimento e as contribuições orais serão feitos apenas durante a Audiência 
Pública, a partir das 16h50, desde que o interessado esteja inscrito no registro de presença.  

4.1.2.1 Cada inscrito, obedecida a ordem no registro de presença, disporá de 3 (três) minutos para se 
manifestar, podendo reformular ou complementar sua manifestação no tempo adicional de 2 (dois) 
minutos. 

5. Pedidos de esclarecimentos, contribuições e respostas 

5.1 Os pedidos de esclarecimento e as contribuições deverão ser elaborados de forma concisa e 
objetiva. 

5.2 As respostas aos pedidos de esclarecimento e a leitura das contribuições ocorrerão na seguinte 
ordem: 

I - manifestações encaminhadas via e-mail; 

II - manifestações por escrito, apresentadas durante a Audiência; 

III - manifestações orais. 

5.3 Os pedidos de esclarecimento e as contribuições serão respondidos ou comentados durante a 
Audiência, se houver disponibilidade de tempo, posteriormente, na forma do subitem 6.2. 

5.4 Não serão permitidos apartes às manifestações orais dos interessados ou da Mesa Diretora, a 
juízo desta. 

5.5 A Presidente e demais integrantes da Mesa Diretora poderão fazer perguntas aos inscritos para 
obtenção de esclarecimentos adicionais, se necessário. 

 



6. Registros 

6.1 As manifestações serão registradas de forma a preservar a integridade de seus conteúdos e 
servirão de subsídio ao aprimoramento do procedimento licitatório. 

6.2 Os pedidos de esclarecimento e as contribuições, com suas respostas e comentários, constarão do 
Relatório Circunstanciado da Audiência Pública, que será disponibilizado no endereço eletrônico 
http://www.compras.df.gov.br/editais/editais externos ao e-compras, em até 10 (dez) dias úteis após 
a realização da Audiência. 

7. Mesa Diretora 

7.1 A Audiência será constituída pela Mesa Diretora e pelo Plenário. 

7.2. A Mesa Diretora será composta pelos membros da Comissão Especial de Licitação e eventuais 
convidados. 

7.3 À Presidente caberá dirimir as questões de ordem e decidir sobre os procedimentos a ser 
adotados na Audiência. 

8. Disposições Gerais 

8.1 Para facilitar a realização da Audiência Pública serão adotadas as medidas necessárias para 
acesso ao ambiente e para participação dos interessados. 

8.2 Serão coibidas as condutas desrespeitosas ou com o fim de protelar ou desvirtuar o objetivo da 
Audiência, a critério da Presidente. 

8.3 Os horários e a dinâmica da Audiência poderão ser modificados pela Presidente, segundo os 
critérios de oportunidade e conveniência, sobretudo para atingir os objetivos de esclarecer dúvidas e 
obter contribuições para o certame. 

8.4 Durante a Audiência e a partir desta data os interessados terão acesso às informações disponíveis 
por intermédio da internet nos endereços mencionados no subitem 6.2. 

Brasília, 27 de outubro de 2015. 

Thiara Zavaglia Torres 
Presidente da Comissão Especial de Licitação  

 

 


