
10.7.2. Para os que possuam entre 18 (dezoito) e 69 (sessenta e nove) anos, haja o

preenchimento do Questionário de Prontidão da Atividade Física – PAR-Q,

conforme previsão constante do Inciso II do Art. 4º da Lei n.º 2.185/1998;

10.8 A análise documental consiste em conferir se os dados constantes na

documentação apresentada pelo candidato coincidem com os informados no

formulário eletrônico de inscrição de matrícula.

10.9 Somente serão efetivadas as matrículas dos candidatos que apresentarem todos

os documentos obrigatórios dentro da forma e prazo estipulado no presente Edital.

10.10 O candidato ou representante legal que não comprovar os critérios indicados

nos subitens do item 7.3 ou prestar informação falsa terá o processo de matrícula

cancelado, sem prejuízos de eventuais sanções administrativas, cíveis e/ou penais.

10.11 A matrícula será efetivada somente após a apresentação da documentação

correspondente, bem como depois da lavratura do termo de compromisso, nos

termos do presente Edital.

10.12 O Candidato ou representante legal deverá informar, no momento da

matrícula, se enquadra nos critérios relacionados ao item 8.3 deste Edital.

11 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR

11.1 O resultado preliminar dos candidatos matriculados será publicado no endereço

eletrônico: www.esporte.df.gov.br, bem como será afixado no mural do respectivo

Centro Olímpico e Paralímpico.

12. DO RECURSO

12.1 Os candidatos que não tiverem o nome inscrito na relação provisória de

matriculados poderão impetrar recurso administrativo em relação ao resultado

preliminar.

12.2 O recurso deverá ser destinado à Subsecretaria dos Centros Olímpicos e

Paralímpicos podendo ser protocolado, dentro do prazo previsto no presente Edital,

junto à Secretaria do respectivo Centro Olímpico e Paralímpico ou por meio do

correio eletrônico: subcop@esporte.df.gov.br .

12.3 Não será objeto de apreciação os recursos apresentados fora do prazo

determinado por este Edital.

12.4 A Subsecretaria dos Centros Olímpicos deliberará acerca dos recursos

protocolados dentro da forma e do prazo estipulado no presente Edital.

13. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO

13.1 O resultado definitivo dos candidatos matriculados será publicado no endereço

eletrônico: www.esporte.df.gov.br, bem como será afixado no mural do respectivo

Centro Olímpico e Paralímpico.

13.2 O início das atividades será previamente divulgado aos alunos matriculados,

tendo, inicialmente, como data provável o dia 01 de dezembro de 2021.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 Será eliminado do processo de matrícula, declarando-se nulos todos os atos

decorrentes de sua inscrição, sem prejuízo das sanções de âmbito cível e penal

cabíveis, o aluno que, seja por meio de ato próprio ou do seu representante legal,

em qualquer tempo:

14.1.1 Cometer falsidade ideológica com prova documental;

14.1.2 Utilizar-se de procedimentos ilícitos, devidamente comprovados por meio

eletrônico, estatístico, visual ou grafológico;

14.1.3 Burlar ou tentar burlar quaisquer das normas definidas neste Edital;

14.1.4 Dispensar tratamento inadequado, incorreto ou descortês a qualquer pessoa

envolvida no processo de matrícula.

14.2 O candidato e o representante legal, quando houver, estarão sujeitos às

exigências deste Edital, devendo ser submetidos a todas as etapas do respectivo

processo de matrícula, não lhe assistindo direito a ressarcimento de prejuízos

decorrentes de insucesso em qualquer uma das etapas.

14.3 O candidato matriculado deve se comprometer a obedecer a todas as

obrigações determinadas pelo Manual de Conduta do Aluno dos Centros Olímpicos

e Paralímpicos.

14.4 O Candidato matriculado deve se comprometer a cumprir integralmente o

protocolo de retorno das atividades dos Centros Olímpicos e Paralímpicos no

contexto da pandemia da Covid-19.

14.5 A matrícula efetivada terá duração enquanto não sobrevier processo de

rematrícula anual, podendo o aluno ser desligado, após o devido processo legal,

caso descumpra as obrigações constantes no Manual do Aluno dos Centros

Olímpicos e Paralímpicos ou em legislação aplicável.

14.6 Os prazos para inscrição serão automaticamente prorrogados caso ocorram

problemas de ordem técnica e/ou operacional que comprometam as funcionalidades

sistêmicas ou gerem indisponibilidade de serviços para acesso ao sistema de

inscrições durante o prazo estipulado neste Edital.

14.7 Não serão fornecidos a terceiros informações e documentos pessoais de alunos,

em cumprimento ao disposto na Lei n.º 12.527, 18 de novembro de 2011, e na Lei

n.º 13.709, de 17 de agosto de 2018.

14.8 Os dados fornecidos pelos candidatos ou representantes legais terão a

proteção e o tratamento previsto na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

(LGPD) – Lei Nº 13.709/2018.

14.9 Para todos os fins previstos neste Edital, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer é

qualificada como controladora e operadora dos dados pessoais, nos termos do artigo 5º

da Lei nº 13.709/2018.

14.10 A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal poderá, a qualquer

tempo, excluir, incluir ou alterar a forma e as informações relativas a este Edital, desde

que amplamente divulgado e motivado.

14.11 A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal poderá revogar ou

anular o presente Edital, por meio de decisão motivada, sem que caiba qualquer

indenização às aos candidatos e representantes legais envolvidos.

14.12 A solução dos casos omissos, obscuros ou contraditórios que por ventura surgirem

durante o transcorrer das etapas o presente Edital serão analisados e deliberados pela

Subsecretaria dos Centros Olímpicos e Paralímpicos, com base nos princípios gerais de

direitos e nas disposições normativas vigentes e pertinentes ao presente Edital, nos

termos do § 3º do Art. 13 da Portaria N.º 99/2021, da Secretaria de Estado de Esporte e

Lazer.

15. DO FORO

15.1 As questões decorrentes da execução do presente Edital de matrícula, que não

possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Vara de

Fazenda Pública do Distrito Federal, na Circunscrição de Brasília.

GISELE FERREIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 

AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

PROCESSO 00220-00002488/2021-85

O Distrito Federal - DF, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE

E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, autorizada pelo Decreto Distrital n.º

41.497/2020, por meio da Comissão Permanente de Licitação, doravante

denominada CPL/SEL/DF, mediante a Portaria nº 186, de 27 de novembro de

2020, publicada no DO-DF nº 225, de 01 de dezembro de 2020, em virtude da

AUSÊNCIA de interposição de RECURSOADMINISTRATIVO contra a

DECISÃO DA HABILITAÇÃO DAS LICITANTES, torna público, para

conhecimento dos interessados da TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2021 -

CPL/SEL/DF, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A

RECUPERAÇÃO DE (04) QUATRO QUADRAS POLIESPORTIVAS,

LOCALIZADA NO CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL– CASEB, a

convocação para sessão pública de ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 DE

PROPOSTA DE PREÇOS no dia 04 de novembro de 2021, às 14h00min, na Sala

de Reuniões da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO

DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF, Edifício Luiz Carlos

Botelho, SCS, Quadra 4, Edifício Luiz Carlos Botelho, 6º andar - Bairro Asa Sul

– Brasília/DF; CEP: 70.304-000, conforme especificações constantes no Edital. O

teor integral do Decisão da Habilitação das Licitantes e demais informações

encontram-se disponibilizado, sem ônus, no setor de Comissão Permanente de

Licitação, doravante denominada CPL/SEL/DF no endereço SCS, Quadra 4,

Edifício Luiz Carlos Botelho, 7º andar - Bairro Asa Sul – Brasília/DF; CEP:

70.304-000, e/ou na página da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do

Distrito Federal – SEL/DF, www.esporte.df.gov.br (clicar em “Institucional>Base

Jurídica>Licitações”).

THIAGO MOREIRA CARVALHO DOS SANTOS

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS

 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 16/2021

Processo: 00391-00008962/2021-57. PARTES: BRASÍLIA AMBIENTAL X

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). OBJETO:

serviço de acesso online a 200 (duzentas) Normas Técnicas Brasileiras para uso

próprio e exclusivo do Brasília Ambiental. VALOR: 5.930,00 (cinco mil novecentos

e trinta reais), emitida a Nota de Empenho 2021NE00707 com valor total, na

modalidade ordinário. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PT: 18.573.6210.2551.0001;

FONTE DE RECURSOS: 157; CÓDIGO U.O. 21.208; NATUREZA DA DESPESA:

3.3.90.39; EVENTO: 400091; VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados a partir de

20/10/2021. DATA DE ASSINATURA: 14/09/2021. SIGNATÁRIOS: pelo Brasília

Ambiental: CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS, Presidente, e pela Contratada:

MARIO WILLIAM ESPER, Presidente do Conselho Deliberativo, e ODILÃO

BAPTISTA TEIXEIRA, Diretor Adjunto de Negócios.
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