
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;
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.
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, fazê-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 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 Organização da Sociedade Civil deverá emitir Declaração informando que
a entidade e os seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas
no art. 39 da Lei nº 13.019/14, no art. 8º do Decreto nº 32.751/11 e no art. 11, XII
do Decreto nº 37.843/16.
14.3. A Organização da Sociedade Civil deverá dispensar atendimento prioritário às
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos, bem como observar as

normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
, em consonância com art. 11, VIII do Decreto nº 37.843/16.

14.4. A Organização da Sociedade Civil deverá observar as normas atinentes ao
desenvolvimento sustentável, tendo em vista a sua preservação, a garantia e a sua
conservação para gerações futuras, em consonância com art. 11, IX do Decreto nº
37.843/16.

14.5. 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.

14.6. 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.

14.7. 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.

14.8. 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:
comissaoedital012022@esporte.df.gov.br.

14.9. Qualquer pessoa poderá apresentar impugnação a este Edital, conforme o prazo
disposto na Tabela do Item 6 deste Edital, no Protocolo, 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.

14.10. 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.

14.11. A documentação das organizações não selecionadas poderá ser retirada no prazo de
30 (trinta) dias após a publicação do resultado final da seleção, sendo permitido o descarte
do material após esse prazo.
14.12. Em atenção à Lei nº 6.112/18, a OSC habilitada estará obrigada a implementar
Programa de Integridade, uma vez que o Termo de Colaboração firmado junto à Secretaria
de Estado de Esporte e Lazer ultrapassa o valor global equivalente à R$ 5.000.000,00
(cinco milhões de reais).
14.13. Em conformidade com o art. 12, inciso I do Decreto nº 37.843.16, somente serão
aceitas propostas efetivadas por entidades sediadas no Distrito Federal ou com
representação atuante e reconhecida na Região Administrativa onde será executado o
objeto da parceria.
14.14. A Organização da Sociedade Civil deverá instituir uma Contrapartida Social que
inclua pessoas com deficiência, a ser prevista no Plano de Trabalho, em atendimento à Lei
nº 13.019/14, bem como a Portaria nº 177, de 13 de novembro de 2020.
14.15. 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.
14.16. 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 sendo parte integrante:
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
g. ANEXO VII DAS DIRETRIZES - PLANILHA DE CUSTOS
h. ANEXO VIII DAS DIRETRIZES - DAS ATRIBUIÇÕES
I. ANEXO IX DAS DIRETRIZES - GRADE HORÁRIA

GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA
Secretária de Estado

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 27/2021

Processo: 00220-00005413/2021-56.
O Distrito Federal - DF, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E
LAZER DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada SEL/DF, autorizada pelo
Decreto Distrital nº 41.497/2020, por meio do Subsecretário de Administração Geral -
SUAG, no uso das atribuições, e nos termos do inciso IX do caput do art. 17, e nos incisos
V e VI do caput do art. 13 do Decreto Federal nº 10.024/2019 (Recepcionado pelo Decreto
Distrital nº 40.205/2019), torna público, para conhecimento dos interessados do
PREGÃO, na forma ELETÔNICO, Tipo MENOR PREÇO POR ITEM cujo objeto é:
Registro de preços para eventual contratação de empresa para locação de ônibus por Km
rodado, incluindo combustível, seguro total e motoristas uniformizados, para o transporte
de passageiros, para atender às necessidades do Programa Compete Brasília gerido pela
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Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, SEL-DF”. Após a verificação
da conformidade e compatibilidade dos documentos apresentados, nos termos do
Despacho - SEL/SUAL (81532423), o SUAG/SEL/DF DECIDIU pela INABILITAÇÃO
da Licitante START SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º
07.869.890/0001-11, por não atender ao requisito 10.7.3. do Edital de Pregão Eletrônico
nº 027/2021 e ao requisito 7.5. do Termo de Referência 14. A partir desta publicação, fica
aberto o prazo para interposição de recurso as Licitantes que assim desejarem, conforme §
6o do art. 109 da Lei 8.666/93. Não havendo recuso, fica convocada a próxima colocada
no certame.

CLEMILTON OLIVEIRA RODRIGUES JUNIOR
Subsecretário

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS HÍDRICOS

 
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA VIRTUAL

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO ESTUDO DE RELATÓRIO DE IMPACTO DE
VIZINHANÇA (RIVI)

PARCELAMENTO DE SOLO URBANO - RESERVA JACARANDÁ M. RESIDENCE
O INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO
FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL, convida todos os interessados para a Audiência
Pública VIRTUAL de apresentação e discussão do ESTUDO DE RELATÓRIO DE
IMPACTO DE VIZINHANÇA (RIVI) para PARCELAMENTO DE SOLO URBANO,
referente ao licenciamento ambiental (LICENÇA PRÉVIA - LP) do empreendimento
denominado Parcelamento de Solo Urbano - RESERVA JACARANDÁ M. RESIDENCE,
localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII, km 4,5 da rodovia
DF-140. INTERESSADO: DURVAL FERREIRA FREITAS FILHO. Processo 00391-
00009740/2019-37. Em virtude das medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do novo coronavírus estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal, a
Audiência Pública será realizada de forma VIRTUAL, com transmissão ao vivo, no dia 12
de abril de 2022, com início às 19h00min e encerramento previsto para às 21h45min. As
instruções relativas aos canais de transmissão e respectivos procedimentos para acesso e
participação serão divulgadas previamente, no prazo mínimo de 05 (cinco) dias de
antecedência da data de realização da audiência pública, no endereço eletrônico
www.ibram.df.gov.br e ficarão disponíveis até o encerramento da Audiência Pública. Os
estudos, regulamento da audiência e demais documentação poderão ser acessados por
meio do endereço eletrônico www.ibram.df.gov.br.

CLÁUDIO JOSÉ TRINCHÃO SANTOS
Presidente

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
 

AVISO DE RECEBIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
Torna público que recebeu do Instituto Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a Autorização
Ambiental nº 06/2022, para a atividade de Implantação da 3ª e 4ª etapas do Aterro
Sanitário de Brasília, no Aterro Sanitário de Brasília - Rodovia DF-180, Km 21,
Samambaia - DF, processo 00391-00018330/2021-00.

SILVIO DE MORAIS VIEIRA
Diretor-Presidente

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
O Ordenador de Despesas do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, com competência
atribuída pelo Decreto nº 35.073, de 13 de janeiro de 2014, consoante ao previsto no art. 86 do
Decreto nº 32.598, de 15 de Dezembro de 2010, RECONHECE a despesa contraída no
exercício de 2021 com a COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES
COOTRAEMPOCAP-ASAS, inscrita no CNPJ sob o nº 211.759.113/0001-91, autuada no
processo 00094-00000206/2022-15, no valor de R$ 5.691,88 (cinco mil, seiscentos e noventa e
um reais e oitenta e oito centavos), referente à diferença entre o valor inscrito em restos a pagar
não processado e o valor efetivamente faturado pela empresa no mês de dezembro/2021. Pelo
exposto, autorizo a emissão de nota de empenho, bem como a liquidação e o pagamento da
referida despesa. DARLEY BRAZ DE QUEIROZ, Diretor de Administração e Finanças.

TRIBUNAL DE CONTAS

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de Bombeiro Civil, apoio
administrativo na área de segurança contra incêndio, pânico, abandono de edificações,
primeiros socorros, treinamento de bombeiros voluntários, e desenvolvimento e

atualização de política prevencionista (PPCI), para atendimento das necessidades do
Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), em modelo de gestão contratual por
desempenho/resultado. Processo: 00600-00000280/2022-00-TCDF. Valor estimado:
R$ 2.803.564,08 (Doze meses); enquadramento: natureza 3.3.90.37.12 – Locação de
Mão de Obra; classificação funcional e programática 01.122.8231.8517.0019 –
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do TCDF; fonte de Recursos 100.
Data limite de recebimento das propostas: 22/03/2022, às 14h30min. Cópia do Edital
encontra-se à disposição no Serviço de Licitação, localizado no 2º Andar do Ed.
Anexo do TCDF, telefone (61) 3314-2742 ou pelos sítios: www.tc.df.gov.br e
www.comprasnet.gov.br (UASG: 974003). A Sessão Pública será processada no sítio
do ComprasNet, nos termos do Edital. Em atendimento à Lei Distrital nº 5.453/2015,
as informações referentes ao certame também estão disponíveis no sítio
www.tc.df.gov.br, link: Consulta Processo do TCDF.

Brasília/DF, 08 de março de 2022
ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI

Pregoeira

INEDITORIAL

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
 

CHAMAMENTO Nº 098/2022
PROCESSO: 04024-00014182/2021-30

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 24/03/2022 às 18h, estará recebendo
por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
chamamento n° 098/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de impressão e instalação de adesivos para os ambientes, 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 no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto
Distrital N° 33.390/11. Brasília/DF, 08 de março de 2022. Supervisão de Compras,
Icipe/HCB.
 
Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe, em cumprimento à Lei
Distrital 4081/2008, torna público o extrato do relatório financeiro e de execução do
Contrato de Gestão 076/2019, celebrado com a SES-DF em 20.09.2019, relativo ao ano de
2021, para gestão do Hospital da Criança de Brasília José Alencar – HCB. O Relatório
Financeiro foi examinado e indicado para aprovação pela Auditoria Externa, contratada
pelo Icipe para esse fim. O documento final foi aprovado pelos colegiados de governança:
Colegiado Gestor Icipe/HCB, Diretoria Icipe e Conselho de Administração. Foi aprovado,
sem ressalvas, pelo Conselho Fiscal, homologado pela Assembleia Geral e está publicado,
em sua íntegra, em https://www.hcb.org.br/.
 
FINANCEIRO

DESCRIÇÃO ANUAL 2021

Saldo Inicial 5.010.400,63

Ingressos 285.072.759,26

Contrato de Gestão 284.483.164,07

Outros Ingressos 234.147,07

Rendimento Aplicações Financeiras 355.448,12

Desembolsos 274.434.440,23

Pessoal, Encargos e Benefícios 178.637.361,45

Serviços de Terceiros 47.682.131,78

Insumos Hospitalares 29.393.760,26

Materiais 12.231.661,05

Gastos Gerais 4.870.259,65

Equipamentos e Direitos de Uso 1.619.266,04

Móveis e Utensílios -

Obras -

Saldo Final 15.648.719,67

Enfrentamento pandemia COVID-19
Tendo em vista a eclosão da pandemia COVID-19, reconhecida pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) como emergência de saúde pública de importância internacional
(COVID-19), desde 2020 o HCB adotou uma série de medidas para a
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