
REGULAMENTO

Capítulo I

Disposições Preliminares

Art. 1º A Audiência Pública realizar-se-á com a finalidade de apresentar e discutir o 
Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, relativo ao empreendimento, localizado na 
Rua Copaíba, Lote 9 - Águas Claras (RA XX), DF, de interesse da empresa NW 
Empreendimentos Imobiliários LTDA.

Art. 2º Este regulamento define o procedimento que será adotado para o andamento da 
Audiência Pública.

§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.

§2º A Audiência Pública será de livre acesso para qualquer pessoa, bem como aos 
meios de comunicação, exclusivamente de forma online, por meio do canal do 
YouTube.

§3º A Audiência Pública será registrada por gravação de vídeo e áudio, sendo que o 
material produzido comporá a memória do processo, objeto da Audiência Pública.

Capítulo II

Da Condução

Art. 3º A Audiência Pública onlineserá conduzida pelo Presidente da mesa, 
responsável pelo planejamento da Audiência Pública, composta por representante da 
equipe técnica da SUPLAN/SEDUH.

Art. 4º São prerrogativas do Presidente:

I - designar a apresentação de objetivos e regras de funcionamento da Audiência 
Pública, ordenando o curso das manifestações;

II- decidir sobre a pertinência das questões formuladas além do escopo da proposta do 
objeto;

III - 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;

Art. 5º A Coordenação da mesa terá por atribuições:

I – registar os participantes, de acordo com a ordem das manifestações escritas no chat;

II – fornecer apoio ao Presidente e integrantes da mesa;

III – a guarda da documentação produzida na Audiência Pública.

Capítulo III

Dos Participantes

Art. 6º Será considerado participante qualquer cidadã ou cidadão, sem distinção de 
qualquer natureza, interessado em contribuir com a proposta.

Art. 7º São direitos dos participantes:

I - manifestar livremente sobre as questões tratadas no âmbito da Audiência Pública, 
respeitando as disposições previstas neste Regulamento;

Art. 8º São deveres dos participantes:

I - respeitar o Regulamento desta Audiência Pública;

Art. 9º Perguntas, sugestões ou recomendações dos participantes deverão ser realizadas 
através do chat de comentários, em forma de texto, disponível no canal de transmissão, 
devendo conter obrigatoriamente, a identificação do interessado.
Parágrafo único. A ordem das manifestações determinará a sequência das respostas.

Capítulo IV
Da Realização

Art. 10 A Audiência Pública terá a seguinte ordem:
I – leitura do regulamento e regras de funcionamento da Audiência Pública online;
II – apresentação;
III – exposição resumida do conteúdo da proposta, pela Equipe Técnica da 
Subsecretaria de Políticas e Planejamento Urbano - SUPLAN/SEDUH;
IV – respostas às perguntas realizadas, em forma de texto, recebidas dos comentários 
do chat;
V – encerramento.
Art. 11 As perguntas recebidas serão respondidas pela mesa e equipe técnica em 
blocos, conforme sua similaridade, a critério da mesa.
Art. 12 Os integrantes da mesa se manifestarão de forma concisa e direta em relação às 
intervenções escritas dos participantes.
Art. 13 Durante a Audiência Pública serão permitidas filmagens, gravações ou outras 
formas de registro pelos participantes do evento.
Art. 14 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 site da SEDUH, link da Audiência Pública 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. 15 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 das contribuições 
recebidas, bem como zelar pelo princípio da eficiência e assegurar a participação 
popular, na forma da lei, na condução dos interesses públicos.

MATEUS LEANDRO DE OLIVEIRA
Secretário de Estado

DAR-351/2020

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2019

Processo: 00392-00006516/2019-65 – Contratante: Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional do Distrito Federal/CODHAB- CNPJ 09.335.575/0001-30; Contratado: 
INSTITUTO GEMOLÓGICO DO BRASIL LTDA - CNPJ/MF 04.071.218/0001-98. 
Objeto: Prorrogação da vigência até 21/04/2021. Valor do Contrato: R$64.986,99 
(sessenta e quatro mil novecentos e oitenta e seis reais e noventa e nove centavos). Data 
da Assinatura do Termo Aditivo: 20/04/2020. Vigência: 12 (doze) meses. Signatários: 
Pela CODHAB/DF: Wellington Luiz Souza Silva, na qualidade de Diretor Presidente; 
Pela Contratada: por seu Diretor Luiz Antonio Barboza. (Contrato publicado no DODF nº 
183, de 25 de setembro de 2019, pág. 53).

SECRETARIA DE ESTADO 
DE ESPORTE E LAZER

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020 (*)

O DISTRITO FEDERAL, por meio de sua Secretaria de Estado do Esporte e Lazer, cuja 
delegação de competência foi outorgada pelo Decreto Nº 40.075, de 03 de Setembro de 
2019, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 02.977.827/0001-
85, com sede no Edifício Luiz Carlos Botelho, localizado no Setor Comercial Sul (SCS), 
Quadra 4, bloco A, 6º e 7º andar, CEP: 70.304-000 –, doravante denominada 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, torna publico EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
visando celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO com organização da sociedade civil, de 
iniciativa da Administração Pública regendo-se pelo disposto na Lei Nacional 
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, nas leis orçamentarias do Distrito Federal, 
na Lei Nacional no 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto Distrital n° 37.843, de 13 
de dezembro de 2016, no ato normativo setorial - Portaria n° 188, de 18 de dezembro de 
2018 e nos demais atos normativos aplicáveis, conforme condições e procedimentos a 
seguir descritos:

PARTE I – CARACTERÍSTICAS DA PARCERIA

1 – OBJETO

1.1. O presente Chamamento Público tem por objeto a seleção de propostas de 
Organizações da Sociedade Civil (OSC), para em parceria com a Secretaria de Estado do 
Esporte e Lazer do Distrito Federal, executar projeto pedagógico voltado para o desporto 
educacional, participação e rendimento, no Centro Olímpico e Paralímpico de São 
Sebastião e no Centro Olímpico e Paralímpico do Parque da Vaquejada.

1.2. É competência da Administração Pública no âmbito do objeto deste Edital, zelar pelo 
fiel cumprimento do Termo de Colaboração e Plano de Trabalho, orientar a OSC sobre 
como fazê-lo conforme seu juízo de conveniência e oportunidade.

1.3. A parceria será formalizada mediante assinatura de TERMO DE COLABORAÇÃO, 
cuja minuta está no Anexo V deste Edital, regida pelo disposto na Lei Nacional no 13.019, 
de 2014, no Decreto Distrital n° 37.843, de 13 de dezembro de 2016 e no ato normativo 
setorial Portaria n° 188, de 18 de dezembro de 2018.

1.4. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação e a 
disponibilidade orçamentária para a celebração do termo de colaboração.

2 - RECURSOS PÚBLICOS

2.1 - O valor de referência ou de teto estimado para a realização do objeto é de 
12.888.563,79 (doze milhões e oitocentos e oitenta e oito mil e quinhentos e sessenta e 
três reais e setenta e nove centavos).

2.2. A despesa correrá a? conta da seguinte Dotação orçamentária:

I - Unidade Orçamentária: 340.101

II - Programa de Trabalho: 27.812.6206.9080.0001

III - Natureza da Despesa: 3.3.50.41 e 4.4.50.41

V - Fonte de Recursos: 100

2.3. Valor total de recursos disponibilizados para Exercício de 2020 é de até 
R$5.370.234,91 (cinco milhões, trezentos e setenta mil duzentos e trinta e quatro reais e 
noventa e um centavos).

2.4. A previsão dos créditos necessários ao exercício subsequente dependerá da aprovação 
da Lei Orçamentária Anual no respectivo ano.

3 – REPASSES

3.1. Os recursos da parceria serão repassados conforme o cronograma de desembolso, 
guardando consonância com as metas e etapas constantes do Plano de Trabalho aprovado 
pela Administração Pública.

3.2. O exato valor a ser repassado será definido no termo de colaboração, observada o 
Plano de Trabalho aprovado e legislação vigente.

4 - CONTRAPARTIDA

Não será exigida contrapartida da Organização da Sociedade Civil.

5 - ATUAÇÃO EM REDE

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

6 - PARTE II - FASE DE SELEÇÃO DA PROPOSTA

6.1. A fase de seleção da proposta observará as seguintes etapas:
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ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Prazos

1
Publicação do Edital de Chamamento Público;
(Decreto 37.843/2016, Art. 13)

28/02/2020

2
Impugnação ao Edital de Chamamento Público;
(Por analogia utilizam-se os mesmos prazos do art. 26, 
§2º, do Decreto 37.843/2016)

02/03 a 06/03/2020

3

Resposta à Impugnação ao Edital de Chamamento 
Público;
(Por analogia utilizam-se os mesmos prazos do art. 26, 
§2º, do Decreto 37.843/2016)

02/03 a 06/03/2020

4
Envio da ficha de inscrição e da proposta pelas OSCs.
(Decreto 37.843/2016, Art. 13)

29/02/2020 a 
09/04/2020

5 Abertura das propostas 13/04/2020

6 Análise das propostas pela Comissão de Seleção 14/04 a 22/04/2020

7 Divulgação do resultado preliminar 24/04/2020

8
Interposição de recursos contra o resultado preliminar.
(Decreto 37.843/2016, Art. 21)

27/04 a 02/05/2020

9
Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.
(Decreto 37.843/2016, Art. 21,§1º)

04/05 a 08/05/2020

10
Divulgação do resultado definitivo da classificação das 
propostas e do julgamento dos recursos (se houver).

13/05/2020

6.2. O extrato do edital será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e seu inteiro teor 
disponibilizado em sítio eletrônico oficial da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer na 
internet: http://www.esporte.df.gov.br, com antecedência mínima de 30 (trinta dias) da data 
final do prazo de apresentação das propostas.
6.3. Caberá impugnação ao edital de Chamamento Público por irregularidade na aplicação das 
disposições da Lei e do Decreto, devendo a OSC interessada apresentá-la no e-mail 
comissaoedital012020@esporte.df.gov.br, com a seguinte descrição: “ Impugnação ao Edital 
de Chamamento Público nº 01/2020 – [nome da OSC Proponente]”, no prazo de 05 (cinco) 
dias, contados de sua publicação, sendo 5 (cinco) dias, contados da data do seu recebimento, o 
prazo para resposta pela Administração Pública.
6.3.1. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
Edital.
6.3.2. As impugnações serão analisadas pela Comissão de Seleção, com possibilidade de 
recurso para o Administrador Público e as respostas esclarecimentos serão juntados nos autos 
do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado.
6.4. A Ficha de Inscrição (Anexo I deste Edital) e a Proposta (Anexo II deste Edital) serão 
apresentadas pelas OSCs, em um único envelope lacrado, dirigido à Comissão de Seleção 
deste Chamamento Público, com a seguinte identificação: “Proposta OSC’ [NOME DA OSC]-
Edital de Chamamento Público nº 01/2020”, via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso 
de recebimento) para o endereço da sede da SEL localizada no Edifício Luiz Carlos Botelho, 
Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 4, bloco A, 7º andar, Protocolo, CEP: 70.304-000 – 
Brasília-DF, até às 18h do dia 09 de abril de 2020. As OSCs deverão enviar e-mail à Comissão 
de Seleção: comissaoedital012020@esporte.df.gov.br, com a seguinte descrição: “ Envio de 
Proposta - Edital de Chamamento Público nº 01/2020 – [nome da OSC Proponente]”, 
contendo em anexo o aviso de recebimento.
6.4.1. As propostas deverão ser apresentadas conforme Roteiro de Elaboração da Proposta do 
Anexo II deste Edital, devendo estar em consonância com as Diretrizes, constantes no Anexo 
VI deste Edital e Roteiro de Elaboração de Custos dos Projetos dos COP’S (Anexo I das 
Diretrizes).
6.4.2. As OSCs interessadas deverão enviar uma única via impressa da proposta, com todas as 
folhas rubricadas e numeradas sequencialmente, ao final assinada pelo representante legal da 
OSC proponente.
6.4.3. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar mais de 
uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a última proposta enviada para análise.
6.4.4. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, 
assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e 
formalmente solicitados.
6.5. É garantido o sigilo quanto ao conteúdo das propostas até a data de sua abertura a ser 
realizada no dia 13/04/2020, na sede do na sede da SEL localizada no Edifício Luiz Carlos 
Botelho, Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 4, bloco A, 6º andar, CEP: 70.304-000 – Brasília-
DF.
6.6. Os prazos estabelecidos nesta fase poderão ser prorrogados, desde que de forma 
devidamente justificadas.
6.7. Qualquer alteração neste edital de chamamento público será divulgada pelos mesmos 
meios em que se deu o texto original, observando os prazos legais e respeitando os prazos que 
tenham tido a sua contagem iniciada. Somente não se promoverá a reabertura desse prazo 
quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
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 e VI deste Edital.
7.2 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem aos elementos mínimos:

a) Propostas que estejam em desacordo com o edital;
b) Propostas que apresentem falsidade de informações, podendo a Comissão confirmar as 
informações por qualquer meio idôneo e, no caso de confirmação de falsidade, podendo 
ensejar ainda aplicação de sanção administrativa contra a OSC proponente e comunicação 
do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual 
crime.
7.3. O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao critério 
de julgamento (D), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua duração, 
financiador (es), local ou abrangência, beneficiários, resultados alcançados, dentre outras 
informações que julgar relevantes. A comprovação documental das experiências dar-se-á 
na fase de celebração, sendo que qualquer falsidade ou fraude na descrição das 
experiências ensejará as providências indicadas no subitem anterior.
7.4. Serão eliminadas aquelas propostas:
a) cuja pontuação total, após cômputo de escala e peso para os critérios do ANEXO III, 
for inferior a 14 (quatorze) pontos;
b) que recebam nota "zero" nos critérios de julgamento (A) ou (D) do Anexo III;
c) que estejam em desacordo com o Edital;
d) ou com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de 
Seleção, e de eventuais diligências complementares que atestem a inviabilidade 
econômica e financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento disponível.
7.5. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo 
com a pontuação total obtida com base no Anexo III, assim considerada a média 
aritmética das notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em 
relação a cada um dos critérios de julgamento.
7.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na 
maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação de igualdade, 
o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios 
de julgamento (B), (C), (D).
7.7. Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada vencedora a entidade 
com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será decidida por sorteio.
7.8. Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada 
ao valor de referência constante do chamamento público, levando-se em conta a 
pontuação total obtida e a proporção entre as metas e os resultados previstos em relação ao 
valor proposto (art. 27, §5º, da Lei nº 13.019/2014).
8 - COMISSÃO DE SELEÇÃO
8.1. A Comissão de Seleção será? formada por 3 (três) 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:
I. tenha participado nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, 
conselheiro ou empregado de qualquer organização da sociedade civil participante do 
chamamento público; ou
II. 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
9.1. A fase de habilitação e celebração da parceria observará as seguintes etapas:

ETAPA
DESCRIÇÃO DA ETAPA
(Esta Etapa será desenvolvida conforme Lei Nº 13.019/2014, art. 33, Decreto 
nº 37.843/2016, art. 21 e art. 29)

1

Convocação da OSC selecionada para apresentar a documentação de 
habilitação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do recebimento 
de e-mail da Administração Pública e da publicação no sítio eletrônico da 
Secretaria;

2

Verificação do cumprimento dos requisitos de habilitação para celebração da 
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de apresentação da documentação da 
OSC;

3
Divulgação do resultado provisório de habilitação (se houver decisão por 
inabilitação);

4
Fase recursal quanto ao resultado provisório de habilitação, contados a partir 
da divulgação do resultado provisório de habilitação (se houver decisão por 
inabilitação) no prazo de 5 (cinco) dias;

5
Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo de 
habilitação;

6 Homologação do resultado final da seleção;

7 Indicação de dotação orçamentária;
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8
Convocação da OSC selecionada para apresentar o Plano de Trabalho no prazo de 
5 (cinco) dias, observadas as orientações fornecidas pela Administração Pública 
quanto a? estrutura e ao conteúdo do documento;

9
Análise e aprovação do Plano de Trabalho, com possibilidade de realização de 
ajustes

10
Interposição de recursos contra decisão que reprova de plano de trabalho (prazo de 
05 (cinco) dias a contar do resultado)

11 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. (prazo de 05 (cinco) dias)

12 Divulgação das decisões recursais proferidas (se houver).

13 Emissão de parecer técnico;

14 Designação do gestor da parceria e da comissão de monitoramento e avaliação;

15 Emissão de parecer jurídico;

16 Assinatura do instrumento de parceria.

9.2. Caso não ocorra interposição de recurso o processo passará para próxima etapa.
9.3. A Organização da Sociedade Civil classificada e habilitada será convocada para 
apresentar o detalhamento da proposta submetida e aprovada no processo de seleção, por 
meio do Plano de Trabalho, conforme Anexo IV – Modelo de Plano de Trabalho, 
instrumentalizando-se da Diretriz (Anexo VI) e do Roteiro de Elaboração de Custos do 
Projeto dos Centros Olímpicos, Anexo I da Diretriz, o qual deverá constar os elementos 
mínimos do art. 28, do Decreto 37.843/2016.
9.3.1. O Roteiro de Elaboração de Custos do Projeto dos Centros Olímpicos (Anexo I da 
Diretriz) tem caráter taxativo, não podendo nele ser incluído novo item ou retirado, 
alterado nomenclaturas ou quantidades.
9.3.2. Os vencimentos dos Recursos Humanos, composto pela Equipe Pedagógica, não 
poderão ser aquém do piso salarial estabelecido na Diretriz (Anexo VI) e Roteiro de 
Elaboração de Custos dos COP’s (Anexo I da Diretriz).
9.4. O Plano de Trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos 
impostos nesta Etapa, serão apresentados pela OSC selecionada, por meio físico, devendo 
ser entregues pessoalmente ou via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de 
recebimento) na sede da SEL, localizada no Edifício Luiz Carlos Botelho, Setor 
Comercial Sul (SCS), Quadra 4, bloco A, 7º andar, Protocolo, CEP: 70.304-000 – Brasília-
DF.
10 - REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
Para habilitação, a Organização da Sociedade Civil deverá apresentar os seguintes 
documentos, conforme Art. 18, do Decreto nº 37.843/2016, no prazo indicado neste Edital:
10.1 - Cópia do estatuto registrado e suas alterações (Art. 19, Decreto nº 37.843/2016);
10.1.1 - Na avaliação do estatuto, será verificado se há disposições que prevejam:
I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e 
social, salvo nos casos de organizações religiosas e sociedades cooperativas;
II - no caso de dissolução, a transferência do respectivo patrimônio líquido a outra pessoa 
jurídica de igual natureza, salvo nos casos de organizações religiosas e sociedades 
cooperativas ou de celebração de acordo de cooperação; e
III - escrituração de acordo com os princípios de contabilidade e as normas brasileiras de 
contabilidade, salvo nos casos de celebração de acordo de cooperação.
10.2 - Comprovante de que possui mínimo de dois anos de cadastro ativo no CNPJ, 
emitido do site da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ressalvada a possibilidade de 
essa exigência ser reduzida, mediante autorização específica do administrador público, na 
hipótese de nenhuma organização atingir o mínimo;
10.3 - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União;
10.4 - Certidão negativa quanto à dívida ativa do Distrito Federal;
10.5 - Certificado de Regularidade do CRF/FGTS;
10.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
10.7 - Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual ou documento equivalente;
10.8 - Relação nominal atualizada dos dirigentes, com endereço, número e órgão 
expedidor da carteira de identidade e CPF;
10.9 - 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;
10.10 - Comprovação de que a organização funciona no endereço declarado;
10.11 - Documentos que comprovem experiência com atividade idêntica ou similar ao 
objeto deste Edital, que capacita a organização para a celebração da parceria, desde que 
demonstrada atuação na área de gestão de atividades ou projetos relacionados ao objeto 
da parceria, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:
I - instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, 
organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;
II - relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
III - publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas 
pela organização da sociedade civil ou a respeito dela;

IV - currículos profissionais da organização da sociedade civil, sejam dirigentes, 
conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;

V - declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de 
atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, 
emitidas por órgãos públicos, membros do Poder Judiciário, Defensoria Pública ou 
Ministério Público, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, 
movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês 
de políticas públicas; ou

VI - prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização;

10.12 - Declaração do representante legal da organização sobre as instalações e 
condições materiais, inclusive quanto a salubridade e segurança, ou informe de que 
apresentará essa declaração até sessenta dias após a celebração da parceria;

10.13 - Prova da propriedade ou posse legítima do imóvel cujas instalações serão 
necessárias à execução da parceria, como escritura, matrícula do imóvel, contrato de 
locação, comodato, outorga ou outro tipo de relação jurídica regular, ou informe de 
que apresentará esse documento até sessenta dias após a celebração da parceria.

11 - IMPEDIMENTOS E INABILITAÇÃO

11.1 - A administração pública consultará o SIGGO e o CEPIM para verificar se há 
ocorrência impeditiva em relação a? 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.

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 oficial dos seguintes atos, 
conforme Art. 21, do Decreto nº 37.843/2016:

I - antes da homologação do resultado definitivo da seleção:

a) resultado provisório da classificação das propostas; ou
b) resultado provisório da habilitação;
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 ou no parecer jurídico que precederiam a assinatura 
do instrumento.
12.2 - O recurso será dirigido a? autoridade superior, por intermédio da Comissão de 
Seleção que proferiu a decisão, o qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 
(cinco) dias ou nesse mesmo prazo, faze?-lo subir, devendo a decisão final ser 
proferida no prazo de cinco dias.
12.3. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos 
indispensáveis à defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, 
arcando somente com os devidos custos.
12.4 - O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo em casos excepcionais, 
mediante decisão motivada do administrador público.
13 - PRAZO DE VALIDADE DO RESULTADO
13.1. O resultado do chamamento público regido por este Edital terá validade de até 12 
(doze) meses a contar da data de homologação do resultado final e não se confunde 
com o prazo de vigência da Parceria.
13.2. Até o fim da validade deste Edital será possível a convocação da próxima OSC 
classificada, caso haja rescisão de instrumento decorrente de problemas na execução da 
parceria pela OSC selecionada, ou em outras hipóteses em que a convocação for 
juridicamente possível.
14 - DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. A Administração Pública poderá alterar, revogar ou anular o presente Edital, sem 
que caiba aos participantes direito a reembolso, indenização ou compensação.
14.2. 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.
14.3. A documentação das organizações não selecionadas poderá ser retirada no prazo 
de 30 (trinta) dias após a publicação do resultado final da seleção na sede da SEL, 
sendo permitido o descarte do material após esse prazo.
14.4. Dúvidas e situações problemáticas em relação as quais este Edital seja omisso 
serão solucionadas pelo administrador público ou, se ocorridas na fase de seleção, pela 
Comissão de Seleção.
14.5. 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.
14.6. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste 
Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados em até 10 (dez) dias contados a 
partir do lançamento do Edital, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail: 
comissaoedital012020@esporte.df.gov.br.
14.5. Qualquer pessoa poderá apresentar impugnação a este Edital, conforme o prazo 
disposto na Tabela do Item 6 deste Edital, através do e-mail 
comissaoedital012020@esporte.df.gov.br, ou por meio físico na sede da SEL, localizada 
no Edifício Luiz Carlos Botelho, Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 4,
bloco A, 7º andar, Protocolo, CEP: 70.304-000 – Brasília-DF.
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14.7. As convocações, notificações acerca de impedimentos, solicitações de ajustes, 
dentre outros, endereçados às entidades proponentes se darão por correio eletrônico 
enviado por esta administração, bem como por aviso publicado no sítio eletrônico desta 
Secretaria.
14.8. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras 
despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira 
responsabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio 
ou indenização por parte da administração pública.
14.9. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de 
Combate à Corrupção, no telefone 0800.6449060 (parágrafo único, art. 2o do Decreto nº 
34.031/2012).
15 – ANEXOS
15.1. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante (Os anexos 
constantes deste edital encontram-se disponíveis no sitio eletrônico: : 
http://www.esporte.df.gov.br):
a. ANEXO I DO EDITAL - FICHA DE INSCRIÇÃO
b. ANEXO II DO EDITAL - ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
c. ANEXO III DO EDITAL - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
d. ANEXO IV DO EDITAL - MODELO DE PLANO DE TRABALHO
e. ANEXO V DO EDITAL - MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO
f. ANEXO VI DO EDITAL – DIRETRIZES DOS CENTROS OLÍMPICOS
g. ANEXO I DA DIRETRIZ - ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DE CUSTOS DOS 
PROJETOS DOS COP’S.

LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA
____________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no 
DODF nº 39, sexta-feira, 28 de fevereiro de 2020, pág. 55.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA
 

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2017
Processo: 00195.000049/2017-Contrato firmado entre o Jardim Botânico de Brasília e a 
Empresa VMJR Empório Café LTDA-Me, inscrita no CNPJ sob o nº. 28.340.301/0001-
83. Do Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a suspensão do Contrato nº. 
001/2017, por prazo indeterminado, em razão do estado de calamidade pública decretado 
pelo Congresso Federal através do Decreto n. 06/2020, bem como pela determinação de 
permanência do fechamento de estabelecimentos e parques, determinada pelos Decretos 
Distritais nº 40.583/2020 e 40.674/2020: Do Prazo: A suspensão objeto do presente Termo 
Aditivo será considerada do dia 04/05/2020 até a reabertura do Jardim Botânico de 
Brasília e, por conseguinte, o efetivo retorno das atividades. Da Continuação e 
Ratificação: Com a reabertura do Jardim Botânico de Brasília, a suspensão objeto do 
presente instrumento será automaticamente revogada, ratificando-se todas as cláusulas e 
condições acordadas no Contrato n° 001/2017, e nos seus Termos Aditivos. Signatários: 
Pela Concedente, ALINE DE PIERI – Diretora Executiva do Jardim Botânico de Brasília 
e pela Contratada Vinícius Mota Campos, representante legal da Empresa.

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2013
Processo: 00195.000066/2010-Contrato firmado entre o Jardim Botânico de Brasília e a 
Empresa Cristina Roberto Buffet e Produções Culturais LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 
38.066.296/0001-16 Do Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a suspensão 
do Contrato nº. 002/2013, por prazo indeterminado, em razão do estado de calamidade 
pública decretado pelo Congresso Federal através do Decreto n. 06/2020, bem como pela 
determinação de permanência do fechamento de estabelecimentos e parques, determinada 
pelos Decretos Distritais nº 40.583/2020 e 40.674/2020: Do Prazo: A suspensão objeto do 
presente Termo Aditivo será considerada do dia 04/05/2020 até a reabertura do Jardim 
Botânico de Brasília e, por conseguinte, o efetivo retorno das atividades. Da Continuação 
e Ratificação: Com a reabertura do Jardim Botânico de Brasília, a suspensão objeto do 
presente instrumento será automaticamente revogada, ratificando-se todas as cláusulas e 
condições acordadas no Contrato n° 002/2013, e nos seus Termos Aditivos. Signatários: 
Pela Concedente, ALINE DE PIERI – Diretora Executiva do Jardim Botânico de Brasília 
e pela Contratada, Ana Cristina Roberto, representante legal da Empresa.

INEDITORIAL

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSE ALENCAR
 

CHAMAMENTO Nº 131/2020
PROCESSO: 2020.21.3769.00

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o 
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 18/05/2020 às 18h, estará recebendo 
propostas relativas ao Chamamento n° 131/2020, cujo objeto é a Aquisição de Tintas e 
Placa Gyprex, por meio do Sistema de Registro de Preços, visando atender as 
necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB). Conforme previsões 
editalícias, o prazo para recebimento de propostas poderá ser prorrogado. Os interessados

poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo e 
no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital 
N° 33.390/11. Brasília, 08 de Maio de 2020. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

CHAMAMENTO Nº 137/2020

PROCESSO: 2020.04.3783.00

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o 
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 18/05/2020 às 18h, estará 
recebendo por meio eletrônico no site www.bionexo.com.br propostas relativas ao 
Chamamento n° 137/2020, cujo objeto é a Aquisição de Medicamentos (Mitotano), por 
meio do Sistema de Registro de Preços, visando atender as necessidades do Hospital da 
Criança de Brasília José Alencar (HCB). Conforme previsões editalícias, o prazo para 
recebimento de propostas poderá ser prorrogado. Os interessados poderão solicitar o 
referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo e no site 
www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital N° 
33.390/11. Brasília, 08 de Maio de 2020. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

CHAMAMENTO Nº 138/2020

PROCESSO: 2020.11.3784.00

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o 
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 18/05/2020 às 18h, estará 
recebendo por meio eletrônico no site www.bionexo.com.br propostas relativas ao 
Chamamento n° 138/2020, cujo objeto é a Aquisição de Produtos para Saúde (Cateter, 
Kit cateter, Extensor,...), visando atender as necessidades do Hospital da Criança de 
Brasília José Alencar (HCB). Conforme previsões editalícias, o prazo para recebimento 
de propostas poderá ser prorrogado. Os interessados poderão solicitar o referido edital 
através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo e no site www.hcb.org.br. Este 
Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital N° 33.390/11. Brasília, 08 de 
Maio de 2020. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

AVISO DE RESULTADO

CHAMAMENTO Nº 065/2020

ITENS REMANESCENTES

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o 
Resultado do Chamamento Nº 065/2020 - Itens Remanescentes, com o prazo cadastro 
das propostas na plataforma www.bionexo.com.br finalizado em 06/04/2020, cujo objeto 
é Aquisição de Medicamento (Vitamina A), por meio do Sistema de Registro de Preços, 
visando atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar – HCB, 
apresenta a seguinte empresa vencedora: item 01 para a empresa Gol Logística de 
Distribuição de Medicamentos e Perfumaria Ltda, pelo valor total estimado de R$ 
1.487,00 (Mil, quatrocentos e oitenta e sete reais). Brasília - DF, 08 de Maio de 2020. 
Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

REVOGAÇÃO DE RESULTADO

CHAMAMENTO Nº 430/2019

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público aos 
interessados, a revogação do resultado do item 07 para a empresa Arena Suprimentos 
Médicos Comercial Importadora e Exportadora Ltda, publicado no DODF Nº 43, pág 75 
em 05/03/2020, referente ao Chamamento 430/2019. Este ato de revogação encontra 
respaldo na cláusula editalícia 20.8 e nos despachos exarados nos autos do processo 
2019.11.3480.00, tendo em vista que empresa supracitada não cumpriu o prazo de 
assinatura do contrato. Brasília, 08 de Maio de 2020. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

AVISO DE RESULTADO

CHAMAMENTO Nº 430/2019

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o 
Resultado do Chamamento Nº 430/2019, com o prazo para cadastro das propostas na 
plataforma www.bionexo.com.br finalizado em 07/10/2019, cujo objeto é a Aquisição de 
Produtos para Saúde (Agente, Atadura, Compressa,...), visando atender as necessidades 
do Hospital da Criança de Brasília José Alencar – HCB, apresenta a seguinte empresa 
vencedora: item 07 para a empresa Angular Produtos para Saúde Ltda, pelo valor total 
de R$ 15.114,00 (Quinze mil, cento e quatorze reais). Brasília - DF, 08 de Maio de 
2020. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.

 

AVISO DE RESULTADO
CHAMAMENTO Nº 534/2019

O Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna público aos interessados o 
Resultado do Chamamento Nº 534/2019, com o prazo para recebimento das propostas 
finalizado em 23/01/2020, cujo objeto é a Aquisição de Materiais e Medicamentos 
Odontológicos, por meio do Sistema de Registro de Preços, visando atender as 
necessidades do Hospital da Criança de Brasília – (HCB), apresenta as seguintes 
empresas vencedoras: itens01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16 e 17 
para a empresa Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda, pelo valor total estimado de 
R$ 6.789,96 (Seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e noventa e seis centavos); item 
15 para a empresa Martins Distribuição e Logística Eireli, pelo valor total estimado de 
R$ 13,80 (Treze reais e oitenta centavos). Brasília - DF, 08 de Maio de 2020. Supervisão 
de Compras, Icipe/HCB.
FILANTROPIA-58/2020
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