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o Ordenador de Despesas do Comando Logistico, do Comando do Exercito torna publico 
que autorizou a real~ao da Chamada Publica tendo por finalidade de ampla divulga~o dos 
processos de aquisi~ao em andamento e fut1!ros e processosde gestao vigentes da Diretoria de 
Abastecimento, para abastecimento do EXERCITO BRASILEIRO, em conformklade com 0 

artigo 34 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, de demais normas legais pertinentes e as condi~oes 
do presente edital e seus anexos. 

1.0BJETO 

1.1. 0 .objeto do presente chamamento publico e a Audiet1cia Publica, a ser realizado no 
Auditorio do Comando Logistico, Setor .Militar Urbano, BIoco "C, 20 Piso - Quartel General do 
Exeroito, BrasiliaJDF - CEP 70630-901, no dia 23 de agosto de 2017, das 13h30 as 17hOO homs, 
com 0 objetivo de ampla divuIga~o dos processos de aquisi~ao.em an~ento e futuros e 
processos de gestao vigentes da Diretoria de Abastecimento, para abastecimento do 
E:xERCITO BRASILEIRO. 

1.2. Os interessados deverao preencher 0 formuhlrio de critica e sugestoes, tambem disponivel no 
sitio http://www.dabst.eb.mi1.br. a fun de que durante a citadaAudiencia Publica possa ser entregue 
para a Mesa Diretora do evento as observa~es de cada representante de empresa, podendo a 
empresa ser representada por seu presidente, dire~or ou outro funcionarlo designado pela 
participante. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. Tendo em vista uniformizar 0 conhecimento sobre os processos de aquisi~ao em andamento, e 
futuros, e debater sobre topicos relacionados aos processos de gestao vigentes para atender as 
exigencias da For~a Terrestre, justifica-se a public~ao de urn Edital, que tome publico esta 
inten~ao, e ainda, para que os interessados possam tomar conhecimento e apresentar suas sugest6es 
e criticas sobre os assuntos tratados nesta Audiencia Publica ao Comando Logistico. . 

http:http://www.dabst.eb.mi1.br
http:aquisi~ao.em
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3. DAS SUGESTOES E CRiTICAS 

3.1. As empresas interessadas em apresentarsugestoes e criticas a serem discutidas naAudiencia 
PUblica deverao acessar 0 site da Diretoriade Abastecimento, conforme formulano proprio 
"CRITICAS E SUGESTOES" disponibillzado em seu "site", http://www.dabst.eb.mi1.br. 
fundamentando suas sugestoes e criticas, respeitando-se 0 principio da objetividade e 
competitividade entre as empresas. 

3.2. Nao poderao participar da AudienciaPUblicaas empresas que nao funcionem no.pais, nem 
aquelas que tenham sido dec1aradas inidoneas ou punidas com suspensao temporana do direito de 
Hcitar ou contratar com a Administ:rayao PUblica .. 

3.3. Cabera aDiretoria de Abastecimento apreciar as sugestoes e criticas, concluir pe1a altera~ao, 
ou nao, na pauta de revisao das especific~oes. 

4. INFORMA~()ES E ESCLARECIMENTOS 

4.1. Quaisquer esclarecimentos, dados e informayoes relativas aestaAudiencia PUblica poderao ser 
obtidos junto aS~ao de Catalog~ao, Certifica~ e Especificayao da Diretoria de Abastecimento, 
Quartel General do ExercitoB1oco"C" - 3o piso ....,. SMU ~ BrasiliaIDF, peSSOahnente, ou por 
meio do e-mail dabst.cce@colog.eb.mi1.br.. . . 

4.2. Este edital de Chamada Publica estara disponivel no sitio: www.dabst.eb.mi1.br . 

4.3. A Diretoria de Abastecimento providenciara 0 registro das atividades da audiencia em uma ata, 
bem como eventuais questionamentos, duvidas, insatisfayoes, criticas, sugestoes, entre outros 
assuntos debatidos na audiencia 

S. INTEGRA ESTE EDITAL 0 SEGUINTE ANEXO: 

A - Mode1o ·de F ormulario de Crfticas e Sugesroes. 

Brasilia - DF, 9 agosto de 2017. 

MARCIO I DASILVA-CEL 

Ordenador de De pes~s do Comando Logistico 
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