Diário Oficial do Distrito Federal

PÁGINA 65

Nº 154, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE AGOSTO DE 2021

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

ÁREA
03.1

Sala BI 01
Comprimento: 10,88
Largura: 3,00
Total: 32,64

ÁREA
03.2

Sala BI 06
Comprimento: 9,00
Largura: 4,40
Total: 39,60

ÁREA
03.3

Sala 3D
Comprimento: 9,78
Largura: 5,70
Total: 55,74

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL
EDITAL Nº 177/2020
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL- CODHAB/DF, no uso das atribuições
legais, resolve: Habilitar 53 (cinquenta e três) candidatos convocados para apresentar
documentação, aptos para habilitação no Programa Habitacional do DF, em atendimento
aos requisitos da Lei Distrital nº 3.877/2006. A relação dos candidatos encontra-se
disponibilizada no site eletrônico www.codhab.df.gov.br/candidato/pesquisa-cpf.
Brasília/DF, 13 de agosto de 2021
WELLINGTON LUIZ
Diretor-Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 18/2021
CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS PARA
OCUPAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE
ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER
Processo: 00220-00002580/2021-45.
O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E
LAZER, cuja delegação de competência foi outorgada pelo Decreto nº 41.014, de 22 de
Julho de 2020, 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, torna público
para ciência dos interessados, o Chamamento Público nº 00/2021, visando a seleção de
entidades sem fins lucrativos para fins de ocupação e regularização das áreas públicas
destinadas ao desenvolvimento de ações de natureza esportivo-social e de lazer.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, em cumprimento a suas atribuições
institucionais voltadas para as políticas públicas de apoio e incentivo às práticas esportivas
e de lazer, deve disponibilizar dos espaços sob sua gestão para ocupação por entidades
sem fins lucrativos visando o desenvolvimento de atividades que vão ao encontro das
políticas públicas desta Pasta.
2. DO OBJETO
2.1 O presente Edital tem por objeto a seleção de entidades sem fins lucrativos para
ocupação e regularização de espaços públicos destinados ao desenvolvimento de ações de
natureza esportivas, social e de lazer.
2.2 Serão disponibilizadas 2 (duas) áreas públicas na Asa Sul, sendo 1 (uma) na EQS
102/103, 1 (uma) na EQS 114/115; 7 (sete) salas individuais no Complexo Aquático
Cláudio Coutinho; e 1 (uma) sala individual localizada no Estádio Augustinho Lima, nos
endereços constantes no item 3.
3. LOCALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS:
ENDEREÇO

DESTINAÇÃO

ÁREA

ÁREA/M²

Complexo Aquático Cláudio Coutinho
SRPN – Complexo Poliesportivo Ayrton
Salas
entidades ÁREA
Sena – Asa Norte – Brasília
desportivas
03.4
Coordenadas:
-15.780244187437741,
47.901091670775976

Sala BA 08
Comprimento: 9,70
Largura: 5,50
Total: 53,35

ÁREA
03.5

Sala BA 07
Comprimento: 9,70
Largura: 5,50
Total: 53,35

ÁREA
03.6

Sala BI 03
Comprimento: 4,50
Largura: 4,05
Total: 18,22

ÁREA
03.7

Sala 12 A
Comprimento: 4,50
Largura: 4,05
Total: 18,22

Estádio Augustinho Lima
St. Esportivo - Sobradinho, Brasília - DF,
Sala
entidades
70297-400
ÁREA 04
desportivas
-15.65256221864779,
47.78528415200935

Sala 1A
Comprimento: 6,10
Largura: 6,00
Total: 36,60

4. DO CRONOGRAMA
ETAPA

DATA

Publicação do Edital de Chamamento Público

16/08/2021

Impugnação ao Edital de Chamamento Público

17 a 23/08/2021

Resposta à Impugnação ao Edital de Chamamento Público

24/08
01/09/2021

Visitação do(s) Prédio(s) objeto(s) do Certame de acordo com item 5

25 a 27/08/2021

Sessão pública para a entrega das propostas

02/09/2021

a

Divulgação das Entidades participantes no Chamamento Público – Sítio da
06/09/2021
SEL/DF
SHC/S EQ 102/103, Lote B –

Construída: 370,75

Asa Sul – Brasília

Terreno: 9.567,76

Esportiva, Social e de ÁREA

Coordenadas:
-15.804153611535904,

-

Lazer

01

47.89111192911236

Sul – Brasília

Divulgação do resultado preliminar da classificação das propostas no Diário
Oficial do Distrito Federal e no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de 17/09/2021
Esporte e Lazer

-

Interposição de recursos contra o resultado preliminar

20 a 24/09/2021

Análise dos recursos pela Comissão de Seleção

27/09
01/10/2021

Homologação do resultado definitivo

05/10/2021

Construída: 236,80
Esportiva, Social e de ÁREA

Coordenadas:
47.92141062956448

Sistema Geral de Patrimônio

08 a 14/09/2021

(Cart. 1º Of Reg Imóveis)

SHC/S EQ 114/115 BL B – Asa

-15.828810840772784,

Fonte: Dados extraídos do

Análise das propostas

Lazer

02

Terreno: 10.000
Fonte: Dados extraídos do
Sistema Geral de Patrimônio
(Cart. 1º Of Reg Imóveis)

Publicação do resultado definitivo no sítio da Secretaria de Esporte e Lazer e
05/10/2021
envio para publicação no Diário Oficial
Comunicação da entidade selecionada para a área específica apresentar a
documentação de habilitação no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data do
06/10/2021
recebimento de e-mail da Administração Pública e da publicação no sítio
eletrônico da Secretaria;
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Convocação da entidade habilitada para assinar o respectivo Termo
13/10/2021
de Permissão de Uso para a área vencedora específica
5. DA VISITAÇÃO DOS LOCAIS
5.1 As visitas dos espaços públicos ocorrerão nas datas e horários abaixo mencionados:
5.1.1 SHC/S EQ 102/103, Lote B – Asa Sul, visitação dia 25/agosto, das 10h às 16h.
5.1.2 SHC/S EQ 114/115, Lote B – Asa Sul, visitação dia 26/agosto, das 10h às 16h.
5.1.3 Salas do Complexo Aquático Cláudio Coutinho, visitação dia 27/agosto, das 10h às
16h
5.1.4.Sala do Estádio Augustinho Lima, visitação dia 27/agosto, das 10h às 16h
6. DA SELEÇÃO DA PROPOSTA
6.1 O extrato do edital será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e seu inteiro
teor disponibilizado no sítio eletrônico oficial da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer
na internet: http://www.esporte.df.gov.br, com antecedência mínima de 15 (quinze dias)
da data final do prazo de apresentação das propostas.
6.2 Caberá impugnação ao edital de Chamamento Público devendo a entidade interessada
apresentá-lo no Protocolo da Secretaria de Estado de Esporte com a seguinte descrição:
“Impugnação ao Edital de Chamamento Público nº XX/2021 – [nome da entidade
Proponente]”, no prazo de 07 (sete) dias, contados de sua publicação, conforme disposto
no cronograma (item 4).
6.3 As impugnações serão analisadas pela Comissão de Seleção, com possibilidade de
recurso para o Administrador Público e as respostas ou esclarecimentos serão juntados nos
autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por
qualquer interessado.
6.4 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
Edital.
7. DAS INSCRIÇÕES
7.1 As entidades interessadas em participar do processo de escolha de que trata este
Chamamento Público devem realizar a inscrição junto à Secretaria de Estado de Esporte e
Lazer do Distrito Federal - SEL / DF, no dia 02/09/2021.
7.1.1 É facultado à entidade concorrer a mais de uma área constante no item 3, devendo
apresentar para cada área uma proposta de forma individualizada, obedecendo ao disposto
no item 7.4.
7.1.2 É facultado à entidade estabelecer o seu direito de preferência caso seja habilitada
em mais de uma área constante no item 3.
7.2 As inscrições, mediante a Ficha de Inscrição (Anexo I), serão protocoladas em
envelopes fechados, contendo toda a documentação exigida neste Edital, conforme
Roteiro de Elaboração da Proposta (Anexo II) e Critérios de Seleção (Anexo III), no
Protocolo da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, localizado no
SCS Quadra 4, bloco A, 7º andar, no horário das 10h às 17h, ressaltando que não serão
aceitas inscrição e/ou proposta em local e/ou data diversa.
7.3 As entidades interessadas deverão entregar uma única via impressa da ficha de
inscrição, conforme o modelo disponibilizado no Anexo I. A proposta, com todas as
folhas rubricadas e numeradas, sequencialmente, deverá, ao final, ser assinada pelo
representante legal da entidade proponente, com a identificação completa.
7.4 As entidades interessadas poderão protocolar as propostas por meio de representante
legal, com procuração específica em atenção ao objeto deste Edital, devendo-se conter o
seguinte:
a) registro de seu Estatuto Social e Ata de Constituição na Junta Comercial do Distrito
Federal ou no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, ou documento
aceito pela Receita Federal para expedição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas –
CNPJ;
b) indicação da área pública pretendida, conforme item 3.;
c) indicação da atividade a ser desenvolvida, de acordo com a destinação do espaço;
d) indicação dos dias e horários de funcionamento da atividade pretendida;
e) registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
f) certificado de regularidade perante a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS;
g) comprovante de regularidade fiscal junto à Receita Federal e à Secretaria de Fazenda do
Distrito Federal;
h) comprovante de regularidade de débitos trabalhistas.
7.5 Somente serão aceitos os documentos comprobatórios de que tratam as alíneas “f”, “g”
e “h”se estiverem dentro do prazo de validade.
7.6 Somente será processada a inscrição mediante apresentação e respectiva juntada de
documentação completa, vedada a apresentação de documentos fora da validade,
incompletos ou com condicionantes.
7.7 A proposta que não observar estritamente o disposto no Critérios de Seleção (Anexo
III) não será pontuada.
7.8 A Comissão de Seleção encaminhará à ASCOM para divulgação no sítio eletrônico a
relação das entidades inscritas na seleção.
7.9 Fica vedada a participação de pessoa jurídica cujo dirigente, administrador,
proprietário ou sócio com poder de direção seja cônjuge, companheiro ou parente, em
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de:
7.9.1 Agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na
unidade responsável pela realização da seleção ou licitação promovida pelo órgão ou
entidade da administração pública distrital; ou
7.9.2 Agente público cuja posição no órgão ou entidade da administração pública distrital
seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção
ou licitação, nos termos do art. 8º do Decreto nº 32.751, de 04 de fevereiro de 2011, que
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dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da Administração Pública Direta e
Indireta do Poder Executivo do Distrito Federal.
8. DOS CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1 A Comissão de Seleção verificará se a proposta atende aos elementos mínimos
previstos e realizará a classificação conforme os critérios estabelecidos no Anexo III deste
Edital.
8.2 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem aos seguintes 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 fraude, podendo ensejar ainda
aplicação de sanção administrativa contra a entidade proponente e comunicação do fato às
autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime.
8.3 O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao critério de
julgamento (B), o qual demonstra que será levado em consideração a capacidade técnica
da proponente, atestada por meio de Declaração emitida por órgão público ou privado em
que a entidade tenha desenvolvido programas ou projetos às políticas públicas voltadas
para o desporto e lazer ou de natureza semelhante. A comprovação documental (fotos e
contratos ou termos assinados) das experiências dar-se-á na fase de seleção, sendo que
qualquer falsidade ou fraude na descrição das experiências ensejará as providências
indicadas no subitem anterior.
8.4 Serão eliminadas aquelas propostas:
a) cuja pontuação total, após cômputo de escala e peso para os critérios do Anexo III, for
inferior a 09 (nove) pontos;
b) que recebam nota "zero" em qualquer um dos itens constantes no Anexo III;
c) que estejam em desacordo com o Edital;
8.5 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 em relação a cada um dos critérios de julgamento.
8.6 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na
maior pontuação obtida no critério de julgamento (B). Persistindo a situação de igualdade,
o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios
de julgamento (A), (C) e (D).
8.7 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.
9. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
9.1 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.
9.2 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.
9.2.1 O membro impedido deverá ser imediatamente substituído, a fim de viabilizar a
realização ou continuidade do processo de seleção.
9.3 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.
9.4 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.
10. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS
10.1 Serão consideradas deferidas as propostas das entidades que atendam aos requisitos
listados no item 8 e que tenham entregue a documentação conforme o item 7.4.
10.2 As propostas serão analisadas pela comissão designada por ato da Secretaria de
Esporte e Lazer.
10.3 A lista contendo a relação dos requerimentos deferidos será divulgada no dia
17/09/2021 no sítio www.esporte.df.gov.br e no Diário Oficial do Distrito Federal.
10.4 Do indeferimento da proposta caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
publicação, para a Secretária de Estado de Esporte e Lazer, por intermédio da Comissão
de Seleção que proferiu a decisão, a 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, devendo-se se protocolado no endereço constante no item 7.
10.5 O recurso não será conhecido quando interposto:
a) fora do prazo;
b) em local diverso do estabelecido;
c) por quem não seja legitimado;
d) sem motivação.
10.6 As entidades que tiverem seus recursos julgados procedentes serão inseridas na lista
de habilitadas.
11. DO PREÇO PÚBLICO PARA OCUPAÇÃO
11.1 Concedida a autorização, fica a entidade obrigada ao recolhimento mensal do
preço público devido pela utilização dos espaços públicos para o desenvolvimento de
suas atividades.
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11.2 O preço público cobrado pela utilização dos espaços públicos para a ocupação será
de R$ 12,11 (doze reais e onze centavos) por metro quadrado (m²) de área pública
utilizada, estabelecido de acordo com a Portaria nº 63, de 05 de maio de 2021, corrigido
anualmente com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em conformidade com o art. 1º
da Lei Complementar nº 435, de 27 de dezembro de 2001.
11.3 O preço público de que trata este item deverá ser pago até o dia 10 de cada mês,
mediante Documento de Arrecadação.
11.4 As entidades deverão, ainda, custear as despesas com as tarifas de consumo de água e
energia elétrica da respectiva área ocupada.
11.5 A título de garantia, as entidades selecionadas deverão depositar 1 (uma)
mensalidade, por meio de documento de arrecadação emitido pela Secretaria de Esporte e
Lazer até o terceiro dia útil da assinatura do Termo de Permissão de Uso.
12. DA VIGÊNCIA
12.1 A vigência do chamamento público regido por este Edital terá validade de até 36
(trinta e seis) meses a contar da data de homologação do resultado final.
12.2 A vigência da Permissão de Uso deste Edital terá validade de até 36 (trinta e seis)
meses, sem possibilidade de prorrogação, a contar da data da assinatura do Termo de
Permissão de Uso.
12.3 Até o fim da validade deste Edital será possível a convocação da próxima Entidade
classificada, caso haja rescisão de instrumento decorrente de problemas na execução da
Permissão pela Entidade selecionada, ou em outras hipóteses em que a convocação for
juridicamente possível.
13. DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
13.1 Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes neste Edital terão seus
requerimentos quanto à análise das propostas aprovados pela Comissão.
13.2 Transcorrido o prazo recursal mencionado no subitem 10.4 deste Edital e não
havendo contestação, as propostas das entidades declaradas habilitadas ao credenciamento
serão submetidas pela Comissão à Secretária de Estado de Esporte e Lazer do Distrito
Federal.
13.3 Decididos em todas as instâncias administrativas os recursos interpostos, o resultado
do processo de seleção das propostas será divulgado no sítio da Secretaria de Estado de
Esporte e Lazer do Distrito Federal (http://www.esporte.df.gov.br) e no Diário Oficial do
Distrito Federal.
13.4 Após a homologação, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal
preparará os Termos de Permissões de Uso a serem assinados com aquelas entidades
habilitadas.
13.5 A entidade credenciada será submetida às condições previstas neste regulamento e às
pactuadas no instrumento de permissão, devendo manter as condições de habilitação
durante o período de vigência do credenciamento.
13.6 No caso de descredenciamento poderá a Comissão habilitar a próxima Entidade apta,
se houver.
14. DAS OBRIGAÇÕES DO PERMISSIONÁRIO
14.1 Pagar e qualquer despesa relativa ao consumo de energia elétrica, água, telefone, gás
e outras despesas e taxas que venham a incidir sobre a área ocupada, bem como promover
a conservação e limpeza, manutenção do local e suas adjacências, às suas expensas.
14.2 Cobrir toda e qualquer despesa relativa a manutenção e a conservação do objeto desta
Autorização, bem como os danos porventura causados por seus agentes.
14.3 Em caso de obras, antes da realização de qualquer intervenção no bem público,
deverá ser apresentado o projeto ao gestor competente para avaliação da possibilidade de
realização das alterações pretendidas, com a respectiva formalização dos instrumentos
necessários para tanto, se o caso, não haverá direito à indenização pelas benfeitorias
realizadas.
14.4 Caso haja eventos a serem realizados, compromete-se a Cessionária em obter a
licença eventual nos moldes da legislação em vigor.
14.5 Cumprir as normas de posturas, saúde, segurança pública, trânsito, metrologia,
edificações, meio ambiente e todas aquelas inerentes as atividades que serão
desenvolvidas.
14.6 Realizar o imediato reparo dos danos verificados nos espaços objeto do presente
Termo.
14.7 Restituir ao Distrito Federal o objeto da Autorização, no estado em que o recebeu,
desocupando imediatamente a área, de forma amigável, finda a vigência da Autorização
de Uso.
14.8 Manter sob funcionamento apenas as atividades relacionadas ao previsto no Estatuto
da Cessionária, sob pena de revogação da referida Autorização de Uso.
14.9 A Cessionária, quando solicitada, deverá permitir acesso integral dos agentes
públicos aos espaços ocupados.
14.10 Caso ocorra desobediência do particular referente à qualquer outra atividade não
relacionada ao previsto no Estatuto da Cessionária, deverá comunicar à Permitente para
tomada das providências.
14.11 Fazer e manter, às suas expensas, durante a ocupação do imóvel, seguro contra
incêndio, de cuja apólice conste, como beneficiário, o Distrito Federal.
14.12 Providenciar a emissão de licença de funcionamento para o local atinentes às suas
atividades, junto à Administração Regional.
15. DAS OBRIGAÇÕES DO PERMITENTE
15.1 O Permitente deverá responsabilizar-se, exclusiva e diretamente, por despesas,
pagamentos, indenizações e eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos
anteriores à data de início da operação exclusiva pela Cessionária, bem como de atos ou
fatos que, embora posteriores a essa data, decorram de culpa exclusiva do Permitente.
15.2 Não haverá qualquer repasse de valores por parte da Permitente (Distrito
Federal) à Cessionária.
15.3 Emitir Termo de Vistoria de Entrega do espaço nas condições que se encontram
e, finda a permissão, emitir Termo de Vistoria de Devolução do(s) espaço(s), no
estado em que o recebeu, contendo relatório fotográfico e na presença do Cessionária
ou seu representante legal.
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16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1 Pelo descumprimento total ou parcial ou qualquer inadimplência no
cumprimento dos termos do credenciamento, a credenciada sujeitar-se-á, garantida a
prévia defesa, às sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/1993.
17. DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 A Secretaria de Esporte e Lazer poderá, a qualquer tempo, mediante decisão
devidamente fundamentada, revogar o presente Edital e os atos dele decorrentes, no
todo ou em parte, ou anulá-los por vício de legalidade, sem que isso implique direito
a indenização ou reivindicação de qualquer natureza.
17.2 Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o
vencimento cair em dia em que não houver expediente ou se este for encerrado antes
da hora normal.
17.3 Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.
17.4 As alterações deste Edital serão publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal
e no sítio da Secretaria de Esporte e Lazer na internet, ficando os interessados
responsáveis pelo seu acompanhamento.
17.5 Todos os documentos estarão disponíveis no sito da Secretaria de Esporte e
Lazer.
17.6 A homologação do resultado final da seleção não gera direito à celebração o
Termo de Permissão de Uso (Anexo IV), mas obriga a Administração Pública a
respeitar o resultado definitivo caso venha a celebrado o Termo.
17.7 Os prazos estabelecidos nesta Edital poderão ser prorrogados, desde que de
forma devidamente justificado.
17.8 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 de prazos quando, inquestionavelmente, a alteração não
afetar a formulação de propostas ou o andamento de qualquer etapa do certame.
17.9 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.
17.10 Qualquer pessoa poderá apresentar impugnação a este Edital, conforme o
prazo disposto na Tabela do Item 4 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.
17.11 A documentação das entidades partícipes 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.
17.12 Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras
despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira
responsabilidade das entidades partícipes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio
ou indenização por parte da administração pública.
17.13 Os casos omissos serão resolvidos com base nos princípios gerais de direito e
nas disposições federais e distritais pertinentes ao objeto do credenciamento.
17.14 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria
de Combate à Corrupção, no telefone 08006449060 (parágrafo único, art. 2o do
Decreto nº 34.031/2012)
17.15 Cumprir o que dispõe a Lei nº 5.448, de 12 de janeiro 2015, regulamentada
pelo Decreto nº 38.365, de 27 de julho de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade,
nas licitações ou contratações diretas, de inclusão de cláusula de proibição de
conteúdo discriminatório contra a mulher nos contratos de aquisição de bens e
serviços pelo Distrito Federal.
17.16 Cumprir o que dispõe a Lei nº 4.182/2008, que institui a política de prevenção
e combate às doenças associadas à exposição solar no trabalho
17.17 Fica proibido a mão de obra infantil, nos termos do art. 7°, XXXIII da
Constituição Federal Brasileira de 1988 e Lei Distrital nº 5.061/2013, sob pena de
rescisão do contrato e a aplicação de multa, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
17.18 Cumprir o que dispõe a Lei Distrital n° 4.770/2012, que dispõe sobre os
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de
obras e serviços pelo Distrito Federal.
18. DOS ANEXOS
18.1 São parte integrante deste Edital, como se nele estivessem transcritos, os
seguintes Anexos:
Anexo I – Modelo da Ficha de Inscrição SEI (66777147)
Anexo II – Modelo do Roteiro para elaboração da proposta SEI (66777171)
Anexo III – Critérios de seleção SEI (66777182)
Anexo IV – Termo de Permissão de Uso SEI (66777204)
GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 15/2021
Processo: 00094.00006618/2019-63. PARTES: Serviço de Limpeza Urbana do Distrito
Federal SLU/DF e a empresa GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 02.083.764/0001-13, OBJETO: A prestação de serviço de construção
de 02 (dois) Reservatórios de Efluentes Líquidos (Chorume) - Tanque de
Segurança/Equalização localizado no Aterro Sanitário de Brasília - ASB, conforme
quantidades, especificações técnicas e demais condições constante do Anexo I do Edital
de Licitação de Tomada de Preços nº 01/2021-SLU/DF (59073094), da Proposta de
Preços (61910777). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato obedece aos
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