
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2017-SUPEL/SETUL 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO COM ORGANIZAÇÕES DA 
SOCIEDADE CIVIL. 

PROCESSO Nº 220.001.892/2017 

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER DO 
DISTRITO FEDERAL, cuja delegação de competência foi outorgada pelo Decreto n.º 37.141, de 29 de 
fevereiro de 2016, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 02.977.827/0001-
85, com sede no SDC Eixo Monumental- Lote 05, Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Ala Sul, 1º 
Andar, CEP: 70.070-350 Brasília - DF, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, torna público 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO visando celebrar ACORDO DE COOPERAÇÃO com as 
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, de iniciativa da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA regendo-se 
pelo disposto na Lei Nacional Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nas leis orçamentárias do 
Distrito Federal, na Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto Distrital nº 37.843, de 
13 dezembro de 2016, no Ato Normativo Setorial, instituído pela Portaria nº 29, de 09 de junho de 
2017 e nos demais atos normativos aplicáveis, conforme condições e procedimentos a seguir descritos: 

PARTE I - CARACTERÍSTICAS DA PARCERIA 

1 - OBJETO  

1.1 - O presente Edital tem por objeto chamamento público de Organizações da Sociedade Civil (OSC) 
para, em parceria com a Secretaria de Estado do Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, realizar 
eventos esportivos e de lazer, por intermédio do Programa de Apoio a Eventos, mediante a 
disponibilização de serviços relacionados a arbitragem desportiva, montagem de infraestrutura, 
fornecimento de bens de consumo, mão de obra e apoio logístico, visando o fomento do desporto 
educacional, de participação e rendimento, no âmbito do Distrito Federal. 

1.2 - A parceria será formalizada mediante assinatura de Acordo de Cooperação, cuja minuta está no 
Anexo VI deste Edital, regida pelo disposto na Lei Nacional nº 13.019, de 2014, no Decreto Distrital nº 
37.843, de 13 de dezembro de 2016 e Ato Normativo Setorial, instituído pela Portaria nº 29, de 09 de 
junho de 2017. 

1.3 - Este Edital terá caráter permanente, considerando o fluxo contínuo de celebração de parcerias no 
âmbito do Programa de Apoio a Eventos, ocasião em que o prazo de apresentação e recebimento das 
propostas permanecerá aberto a todos os interessados, 

1.4 – As propostas poderão ser apresentadas somente após decorridos 30 (trinta) dias da publicação 
deste Edital, conforme prevê o art. 26, da Lei n.º 13.019/2014. 

2 - RECURSOS PÚBLICOS 

2.1. Não haverá repasse de recursos financeiros pela administração pública, mas haverá o 
compartilhamento de serviços relacionados à arbitragem desportiva, montagem de infraestrutura, 
fornecimento de bens de consumo, mão de obra e apoio logístico, visando o fomento do desporto 
educacional, de participação e rendimento, no âmbito do Distrito Federal. 

2.2. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I - Unidade Orçamentária: 34101 

II - Programa de Trabalho: 27.812.6206.4090.5984, 27.812.6206.4090.0042 e 27.812.6206.2024.5831 

III - Natureza da Despesa: 33.90.39 e 33.90.33 



IV - Fontes de Recursos: 325 e 100  

2.3. A despesa poderá correr a conta de Programas de Trabalho oriundos de Emendas Parlamentares. 

3 - REPASSES 

Não haverá repasse de recursos financeiros pela administração pública. 

4 - CONTRAPARTIDA 

Não será exigida contrapartida em bens e serviços economicamente mensuráveis da Organização da 
Sociedade Civil - OSC.  

5 - ATUAÇÃO EM REDE 

Não será possível a execução da parceria pela sistemática de atuação em rede prevista na Lei nº 
13.019/2014. 

PARTE II - FASE DE SELEÇÃO DA PROPOSTA 

6 - ETAPAS 

A fase de seleção da proposta observará as seguintes etapas: 

6.1 - Envio da Ficha de Inscrição (Anexo I deste Edital) e da Proposta (conforme Anexo II – Parte 3, 
deste Edital) para SDC Eixo Monumental, Lote 05, Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Ala Sul, 
1º Andar, Protocolo, CEP: 70.070-350 – Brasília - DF, em caráter permanente, iniciando-se em 18 de 
setembro de 2017. Após esta data e considerando o caráter permanente do edital, poderão ser 
protocolizadas de forma contínua, propostas de plano de trabalho, desde que sejam apresentadas com 
antecedência de, no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias da realização do projeto/evento, no horário das 
9h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30. 

6.1.1 - Não será analisada a Proposta apresentada em prazo inferior a 45 (quarenta e cinco) dias de 
antecedência da realização do evento. 

6.1.2 – A documentação da organização da sociedade civil apresentadas fora do prazo estipulado, 
poderá ser retiradas no prazo de 30 (trinta) dias, sendo permitido o descarte do material após esse 
prazo. 

6.2 - Divulgação do resultado provisório de classificação das propostas – Até 10 dias, após a 
apresentação da proposta. 

6.3 - Fase recursal quanto ao resultado provisório de classificação das propostas - Até cinco dias após a 
publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. 

6.4 - Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo da classificação das propostas 
ocorrerá até cinco dias após o encerramento da fase de recursos, no sítio eletrônico 
http://www.esporte.df.gov.br. 

7 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

7.1 - A Comissão de Seleção verificará se a proposta atende aos elementos mínimos previstos no Anexo 
II deste Edital e realizará a classificação conforme os critérios estabelecidos no Anexo III deste Edital. 

7.1.1 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem aos elementos mínimos previstos no 
Anexo II deste Edital e a pontuação mínima prevista no Anexo III deste Edital. 

7.2 - Serão celebradas até 10 (dez) parcerias, por mês, sendo selecionadas as entidades que obtiveram 
a maior pontuação. 



7.2.1 - Não havendo disponibilidade orçamentária, financeira e de itens previstos na proposta, o 
número de parcerias a ser celebrado poderá ser reduzido. 

 8 - COMISSÃO DE SELEÇÃO 

8.1 - A Comissão de Seleção será formada por 5 (cinco) membros, designados por ato publicado no 
Diário Oficial do DF, sendo pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente 
na administração pública. 

8.2 - O membro da Comissão de Seleção se declarará impedido de participar do processo quando: 

- tenha participado nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou 
empregado de qualquer organização da sociedade civil participante do chamamento público; ou 

- sua atuação no processo de seleção configurar conflito de interesse, entendido como a situação 
gerada pelo confronto entre interesses públicos e privados, que possa comprometer o interesse coletivo 
ou influenciar, de maneira imprópria, o desempenho da função pública. 

8.2.1 - O membro impedido deverá ser imediatamente substituído, a fim de viabilizar a realização ou 
continuidade do processo de seleção. 

8.3 - Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de 
especialista integrante dos quadros da administração pública ou terceiro contratado na forma da Lei 
Nacional nº 8.666/1993. 

8.4 - A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a 
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para 
esclarecer dúvidas e omissões. 

PARTE III - FASE DE HABILITAÇÃO E CELEBRAÇÃO DA PARCERIA 

9 - ETAPAS 

A fase de habilitação e celebração da parceria observará as seguintes etapas: 

9.1 - Convocação da organização selecionada para apresentar a documentação de habilitação no prazo 
de cinco dias; 

9.2 - Divulgação do resultado provisório de habilitação, se houver decisão por inabilitação; 

9.3 - Fase recursal quanto ao resultado provisório de habilitação, se houver decisão por inabilitação - 
Até cinco dias após a divulgação; 

9.4 - Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo de habilitação; 

9.5 - Homologação do resultado final da seleção; 

9.6 - Indicação de dotação orçamentária; 

9.7 - Convocação da organização selecionada para apresentar o plano de trabalho no prazo de cinco 
dias, observadas as orientações fornecidas pela administração pública quanto à estrutura e ao 
conteúdo do documento; 

9.8 - Análise e aprovação do plano de trabalho, com possibilidade de realização de ajustes; 

9.9 - Emissão de parecer técnico; 

9.10 - Designação do gestor da parceria e da comissão de monitoramento e avaliação; 



9.11 - Assinatura do instrumento de parceria. 

10 - REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Para habilitação, a organização da sociedade civil deverá apresentar os seguintes documentos: 

10.1 - Cópia do estatuto registrado e suas alterações; 

10.1.1 - Na avaliação do estatuto, será verificado se há disposições que prevejam objetivos voltados à 
promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, salvo nos casos de organizações 
religiosas e sociedades cooperativas; 

10.2 - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

10.3 - Certidão negativa quanto à dívida ativa do Distrito Federal; 

10.4 - Certificado de Regularidade do CRF/FGTS; 

10.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

10.6 - Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual ou documento equivalente; 

10.7 - Relação nominal atualizada dos dirigentes, com endereço, número e órgão expedidor da carteira 
de identidade e CPF; 

10.8 - Declaração do representante legal informando que a organização e seus dirigentes não incorrem 
em qualquer das vedações previstas no art. 39 da Lei Nacional nº 13.019/2014, no art. 8º do Decreto 
Distrital nº 32.751/2011, nem se enquadram na seguinte situação: existência de administrador, 
dirigente ou associado da organização da sociedade civil com poder de direção que seja cônjuge, 
companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo 
grau, de agente público: 

I - com cargo em comissão ou função de confiança lotado na unidade responsável pela realização da 
seleção promovida pelo órgão ou entidade da administração pública distrital; ou 

II - cuja posição no órgão ou entidade da administração pública distrital seja hierarquicamente superior 
ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção. 

10.9 - Comprovação de que a organização funciona no endereço declarado (declaração de endereço de 

funcionamento da OSC); 

10.10 - Declaração da finalidade não lucrativa do projeto/evento; e 

10.11 - Declaração de voluntariado – Lei n.º 9.608, de 18 de fevereiro de 1998 (se for o caso); 

11 - IMPEDIMENTOS E INABILITAÇÃO 

11.1 - A administração pública consultará o SIGGO e o CEPIM para verificar se há ocorrência impeditiva 
em relação à organização da sociedade civil selecionada. 

11.2 - Caso se verifique irregularidade formal nos documentos ou quando as certidões não estiverem 
disponíveis eletronicamente, a organização será notificada para regularizar a documentação em até 
cinco dias, sob pena de inabilitação. 

11.3 - Em caso de omissão ou não atendimento a requisito, haverá decisão de inabilitação e será 
convocada a próxima organização, em ordem decrescente de classificação. 

PARTE IV - RECURSOS, VALIDADE E DISPOSIÇÕES FINAIS 



12 - RECURSOS 

12.1 - As organizações da sociedade civil poderão interpor recurso no prazo de cinco dias, contados da 
data de publicação no sítio eletrônico http://www.esporte.df.gov.br/ dos seguintes atos: 

I - antes da homologação do resultado definitivo da seleção: 

a) resultado provisório da classificação das propostas; ou 

b) resultado provisório da habilitação; ou 

II - depois da homologação do resultado definitivo da seleção: 

a) decisão pela reprovação de plano de trabalho; ou 

b) decisão pela inviabilidade técnica ou jurídica de celebração da parceria, fundamentada no parecer 

técnico que precede a assinatura do instrumento. 

12.2 - O recurso será dirigido ao Subsecretário de Políticas do Esporte e Lazer, por intermédio do 
colegiado que proferiu a decisão, o qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de cinco dias ou, 
nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devendo a decisão final ser proferida no prazo de cinco dias. 

12.3 - O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo em casos excepcionais, mediante decisão 
motivada do administrador público. 

13 - PRAZO DE VALIDADE DO RESULTADO 

Este edital tem caráter permanente, para fluxo contínuo de celebração de parcerias com as 
organizações da sociedade civil selecionadas, observado o disposto no Ato Normativo Setorial instituído 
pela Portaria n.º 29, de 09 de junho de 2017 e as seguintes condições e procedimentos:  

I - Após a divulgação do resultado definitivo da classificação das propostas, a entidade deverá assinar 
Acordo de Cooperação, desde que o prazo não ultrapasse a data de início do evento; 

II – O Acordo de Cooperação NÃO será celebrado nos seguintes casos: 

a) indisponibilidade orçamentária ou financeira para fazer frente à despesa; 

b) contingenciamento de recursos financeiros;  

c) indisponibilidade de itens solicitados na proposta; e 

d) após iniciado o evento. 

14 – DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS COM A REALIZAÇÃO DO EVENTO 

14.1 - A Organização da Sociedade Civil é integralmente responsável pelo gerenciamento 
ambientalmente adequado dos resíduos sólidos produzidos em razão do evento e pelos ônus dele 
decorrentes independentemente do volume diário produzido. 

14.2 - Os resíduos sólidos dos grandes geradores devem ser devidamente segregados e acondicionados 
em recipientes que atendam às normas técnicas, legais e regulamentares. 

14.3 - É vedada a disposição dos resíduos indiferenciados e orgânicos em áreas, vias e logradouros 
públicos. 

14.3.1 - Os resíduos sólidos indiferenciados e orgânicos segregados e acondicionados devem ser 
mantidos sob a responsabilidade da OSC até sua coleta pela prestadora de serviço contratada ou 
transporte pelo próprio gerador. 



14.4 - Havendo previsão de produção de resíduos sólidos nos termos do art. 2º, do Decreto nº 37.568, 
de 24 de agosto de 2016, a Organização da Sociedade Civil deverá apresentar Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos, nos termos da Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e do Decreto 
Federal nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, devendo ainda cumprir com o disposto na Lei Distrital 
n.º 5.610, de 16 de fevereiro de 2016 e no Decreto nº 37.568, de 24 de agosto de 2016.  

15 – OBRIGATORIEDADE DE INFORMAÇÃO 

15.1 – A Organização da Sociedade Civil – OSC deverá, obrigatoriamente, inserir placas informativas no 

local, do evento, contendo, de forma visível e compreensível a todos, os dados relativos ao uso de 

recursos, bem como os respectivos valores empenhados ou liquidados, se for o caso, para atendimento 

do Termo de Recomendação Conjunta n.º 03/2017-6ª PRODEP/PROREGs do Ministério Público do 

Distrito Federal e Territórios – MPDFT e considerando o disposto na Lei n.º 12.527/2011. 

16 - DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 - A Administração Pública poderá alterar, revogar ou anular o presente Edital, sem que caiba aos 
participantes direito a reembolso, indenização ou compensação; 

16.1.1 – A apresentação e o recebimento de propostas poderão ser suspensos, a critério da Secretaria 
de Estado do Esporte, Turismo e Lazer; 

16.2 - A homologação do resultado final da seleção não gera direito à celebração da parceria, mas 
obriga a administração pública a respeitar o resultado definitivo caso celebre a parceria. 

16.3 - A documentação das organizações não selecionadas poderá ser retirada no prazo de trinta dias 
após a publicação do resultado final da seleção, sendo permitido o descarte do material após esse 
prazo. 

16.4 - Dúvidas e situações problemáticas em relação às quais este Edital seja omisso serão 
solucionadas pelo Subsecretário de Políticas do Esporte e Lazer ou, se ocorridas na fase de seleção, 
pela Comissão de Seleção. 

16.5 - Nos casos em que não for possível solução administrativa em negociação de que participe o 
órgão de assessoramento jurídico da administração pública, fica eleito o Foro de Brasília, Distrito 
Federal, para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos decorrentes da parceria. 

16.6 - Informações e esclarecimentos podem ser solicitados por: E-mail, no endereço eletrônico: 
apoioaevento@gmail.com 

16.7 - Qualquer pessoa poderá apresentar impugnação a este Edital, que será decidida pela Comissão 
de Seleção, com possibilidade de recurso ao administrador público. 

16.8 - Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à 
Corrupção, no telefone 0800.6449060 (Decreto nº 34.031/2012). 

Brasília, 15 DE AGOSTO DE 2017 

 
ILIOBALDO VIVAS DA SILVA 

Subsecretário de Políticas do Esporte e Lazer 

 

 

 


