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receber. transferir, manter, usar ou esconder recurrsos que decorram de qualquer alividade iHcita,
bem como não irá contratar como empregado ou de alguma fom1a manter relíicionamento
profissional com pessoas lisicas ou jurídicas envolvidas em atividades suspeitas. nos tcnnos da
Lei nº 12.84612013, disciplinada no âmbito da Administração l'ública do Distri10 Federal pelo
Decreto nº 37.296, de 29 de abril de 2016.
17 · DISPOSIÇÕES FINA IS
17. 1. A Adminis1ração Publica poderá a lte rar, revogar ou anular o presente Edital, sem
que caiba aos participantes direito a reembolso, indenização ou compensação.
17.2. A homologação do resultado final da seleção não gera direito à celebração da
parceria, mas obriga a administraçào pública a respeitar o resultado definitivo caso o
celebre.
17.3. A documen1ação das organ izações não selecionadas poderá ser retirada no prazo
de trinta dias após a publicação do resultado final da seleção, sendo perm itido o
descarle do material após esse prazo.
17.4. Dúvidas e s ituações problemá1 icas em relação :Is quais este Edi1al seja omisso
serão solucionadas pelo Secretário Execu1ivo de Desenvolvimento Social ou, se
ocorridas na fase de seleção, pela Comissão de Seleção.
17.5. Nos casos em que não for possível solução administrativa em negociação de que
parlic ipe o órgão de assessoramento jurídico da administração publica. fica e le ito o
Foro de Brasília, Distrilo Federal. para dirimir quaisquer dúvidas ou connilos
decorrenles da parceria.
17.6. Os pedidos de esclarecimentos deverlo ser enviados à Comissão de Seleção.
exclusivamente

por

meio

eletrônico,

no

endereço

chamamentospublicos@sedes.df.gov.br
17.7. Qualquer pessoa poderá apresentar impugnação a este Edi1al, alé 5 d ias antes da
dara de início do recebimento das propostas, que será decid ida pela Comissão de
Seleção, com possibi !idade de recurso ao Secretário Execulivo de Descnvolvimenlo
Socia l.
17.8. Havendo irregularidades nesle inslrumento, entre cm contalo com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800.6449060 (Decreto nº 34.03 112012).
17.9. Os prazos de que trata este Edi1al são cons iderados dias corridos, salvo menção
expressa em con1rári.o, e só se iniciam ou se encerram em dia de expediente na
Secreraria de Estado de Desenvolvimento Social.
17. 10. É terminantemente proibida a utilização de mão de obra infanti l, sob pena de
rescisão do Termo de Colaboração e a correspondenle aplicação de •nulta, sem prejuízo
de outras sanções legais cabíveis.
17. 11. Integram e compõem o presente ediral os Anexos:
1 · Ficha de Inscrição~
li · Modelo de Proposta;
Ili · Critérios de Seleção;
IV - Termo de Colaboração;
V· Orientações Técnicas · Nota Técnica N° 27/2022 · SEDES/SEED S/SUBSAS/C PSE
- (90304089), disponível no site da SEDES (llttp://www.sedes.df.gov.br.).
Brasília/DF. 07 de julho de 2022
MA YARA NORONHA DE ALBUQUERQUE ROCHA
Secretária de Es1ado de Desenvolvi.mento Social do Dislrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO
EXTRATO 00 ACORDO DE COOPERAÇÃO T ÉCN ICA N" 01/2022
Processo: 00390-00000593/2020-00. ESPÉCIE: Acordo de Cooperação Técnica nº
0112022. PARTES: Secrelaria de Estado de Descnvolvimenlo Urbano e Habitação do
Dis1rito Federal • SEOUH/DF, inscrita no CNPJ sob n• 02.342.553/00-01-58, e o lnstitulo
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Bras ília - IFB, ii>scrito no CPNJ nº
10.791.831/0001-82. DO OBJETO: Conslirui obje10 o estabelecimento dos lennos de
cooperação técnica entre os participes, sem ónus financeiro para ambas as partes, com
vistas à oferta de estágio curricular obrigatório, desenvolvimento de trabalhos, pesquisas e
extensão, consultorias, além de aulas e visitas técnicas, confonne disponibilidade de ambas
as partes e em adequ.ação conforme especificações constantes do Plano de Trabalho •
SEDUH/SUAG. DA VIGÊNCIA: O Acordo de Cooperação Técnica possui vigência de 60
(scssen1a) meses, podendo ser a llerado mcdian1e lavralura de Tcnmo Aditivo, com a devida
juslificativa, de acordo com o inciso 1 do art. 57 da Lei nº 8.666/1993. DATA DE
ASSINATURA: 07/07/2022. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrilo Federal: MATEUS
LEANDRO DE OLIVE IRA, na qualidade de Secre1ário de Estado. Pelo lnsti1u10 federal de
Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília · lFB: LUCIANA MIYOKO MASSUKADO,
na qualidade de Reitora.

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

N" 127, SEXTA-FEIRA, 08 DE JULHO DE2022

AutoCAD · includ ing specialized 1oolse1s AD Commcrcia l Ne"' Single-user ELO
Annual Subscription. os q uais possibili 1ariio a consolidação da metodologia Bui lding
lnformalion Modeling (BIM). para atendimento de demanda das diversas áreas que
fazem uso dessa ferramenta na Secretaria d e Estado de Esporte e Lazer do Distrito
Federal, nos termos do Projelo Básico (898541 44), da Proposla (89508650) e da
Jus1i fica1iva de Dispensa de Licitação (89937171). VALOR DO CONTRATO: R$
16.540.00 (dezesseis mil quinhentos e quarenta reais), a ser atendido à conta das
dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente,

nos terrnos da

correspondente Lei 0 1·çamen1ária Anua l. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentá ria: 34.101. Nota de Empenho nº 2022NE00>80, no valor de R$
16.540,00 (dezesse is mil quinhenlos e quarenta reais), em itida em 06/07/2022, sob o
Evenlo nº 400091, na Modalidade Ord inário, sob o Programa de Trabalho:
04.126.8206.1471.2488. Natureza da Despesa: 3.3.90.40. Fonte de Recurso: 100.
06/07/2023. S IGNATÁ RIOS : Pelo DISTRITO
VIGÊNCIA : 06/0712022
FEDERAL: GISELLE FERRE IRA DE OLIVEIRA, na qualidade de Secrel:lria de
Estado. Pela CONTRATADA: MARCELO LUIZ MAESTRO, na qualidade de
Representan1e Legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
JUSTTFICATIVA PARA DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL, com
fundamento no arl. 24, incisos V, do Dccre10 n.0 37.843/2016 e do art. 31 da Le i n.•
13.019/2014, bem como considerando que a ausência de chamamento público por dispensa
exige do administrador público a apresenlação de juslificativa fonnal, resolve: TORNAR
PÚBLICA a pretensa formalização de Acordo de Cooperação, com arrimo na Lei n.0
13.019/2014 e no Decre10 n.• 37.843/2016. sem repasse de recursos públicos financeiros
entre o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL e o
INSTITUTO PERENE, Organização da Sociedade Civil, inscrita no CNPJ n.º
08.598.053/0001-68, Lendo como obje10 da parceria a manutenção e cnriquecimen10 de
áreas cm processo de recomposição da flora naliva na Orla do Lago Paranoá, Brasília · DF,
englobando os unidades de conservação: APA do Logo Paranoá, Parque Ecológico Gorço
Branca, Parque Dislrital das Copaíbas, Arie R iacho Fundo, Arie do B.o squc e Monumento
Na1ural Dom Bosco. VALOR TOTAL DO R.EPASSE: Não há. EXECUÇÃO: 12 meses.
VIGÊNCIA: 12 meses, renováveis por a1é 60 meses. TIPO DA PARCER IA: Tenno
Cooperação. JUSTIFICATIVA DA DISPENSA:
1. Não é de hoje que o Estado busca fonnas de estabelecer tennos de cooperação que
viabilizem a realização de ações necess.<irias ao bem estar pitblico por intennédio de
parcerias com a sociedade civil - sejam elas pnivadas ou não.
2. O InstilUto Perene apresentou proposta de manutenção e enriquecimenlos de 75 heclares
de áreas públicas, localizadas nas áreas de preservaç..,~o pen11anen1e da orla do Lago
raranoá, bem como algumas áreas de influências daquele manancial - lodas consideradas

Unidades de Conservação por se !ratar da Área de Preservação Ambic1111al do Paranoá (APA
do Lago Paranoá).
3. Esses 75 hectares ao longo da orla sul receberam plantios de mudas nativas do cerrado
enire dcz/2019 e fcv/2022 e estão cm processo de recuperação. Este trabalho se deu por
meio da parceria estabelecida entre o GDF, por intennédio do Funam, e a Organização da
Sociedade Civil vencedora do chamamento pitblico, lnstiruto Rede Terra.
4. A demanda de recuperação das APPs da orla do lago Parnnoil é impmada ao Governo do
Dis1rito Federal pela justiça, já lendo sido 1ransi1ado e j ulgado, e desde 2017 há a obrigação
legal do GDF cm recuperar as áreas danificadas pela ocupação irregular na orla.
5. Porém, para que de fato a área seja considerada "recuperada" é necessário que os plantios
recebam ações de rnanutençào e sejam monitorados por, no mínimo, 4 anos. No caso dos
plan1ios realizados pelo lnstiluto Rede Terra na Orla. o rcla1ório final de execução das ações
recomenda que sejam mantidos e monitorados por cinco anos.
6. Dentro dos próprios critérios e protocolos de manutenção e moniloramento do Brasília
Ambiental há a indicação rninirna de 4 anos também. Todavia~ na época do chamamento
público, o Funam não possuía recursos suficierntes para que o projeto ti'1esse esse alcance de
vigência_
7. Ainda durante a vigência da parceria, a Sema/DF fez inlerlocução com a Novacap no
sentido de que a instiluição assumisse a manutenção e o monitorament!o dos 75 hectares de
plantios na orla sul. Todavia a iniciativa não logrou êxito. tendo em vis1a os custos alegados
na ocasião para as ações demandadas.
8. Atua lmente têm-se que a vigência da parceria com o lnstiluto Rede Terra encerrou em
fevereiro de 2022 e a proposta do lnstitulo Perene vem ao encontro da necessidade urgente

de dar con1inuidadc as ações implementadas naquelas áreas.
9. Nesse sentido, além da proposla do lnsti1u10 Perene a1ender uma necessidade ambiental
do estado, auxilia no cumprimenlo da obrigação legal do GDF quanto a delenninação de
rocupcr.1r 3 orla do ktgó.
10. Os recursos que serJo empregados nas ações serJo financiados pela Cargil. empresa
mult1nacional que alua na produção e no processamento de alimentos, captados pelo

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N" 3012022
Processo SEI nº 00220-0000382612022-87. DAS PARTES: DIST RITO FEDERAU
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL X
BUYSOPT DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 10.242.72110001-61. DO OBJETO: a
conlratação de empresa especializada no fomecimenlo de 2 (duas) licenças do software

Instituto Perene. Ou seja, não há financiamento pitblico envolvido.
11. O objelo desla parceria não envolverá a fonnalização de comodalo, doação de bens ou
outra fonna de compartilhamento de recurso patrimonial. em confonnidade com o inciso V,
do artigo 24 do Decreto 37843/2016 (MROSC), que trata da dispensa e não aplicação da
exigência de chamamenlo público.
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12. Além disso, o Instituto Perene apresentou toda a documentação comprobatória exigida
no An.57 do Decrelo 37843/2016 (MROSC), demonstrando, assim, os respectivos
comprovantes de sua regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, administrativa.
13. Diante do exposto, ressalta-se a imponância da continuidade das ações de manutenção e
monitoramento nos 75 hectares plantados na orla sul, realizados com financiamento
públicot e que agora terão investimentos privados. Tais investimcnlos e esforço técnico
serJo salutares para o alcance pleno da recuperação daquelas áreas, cumprindo assim a
determinação judicial ao GDF quanto a recuperação das áreas, bem como atendendo a
necessidade ambiental de conservação e manutenção do manancial do Paranoá, que hoje
abastece aproximadamente 20% da população do Distrito Federal.
14. Fica revogada o dispositivo publicado no [)iário Oficial do Distrito Federal n' 107 no
dia 08 de junho de 2022.
JOSÉ SARNEY FILHO

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO
SUBSECR ETARI A DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES
EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO OE PREÇOS N" 12, 13, 14, 15, 16 e 17
Processo SEI n' <>4012-00000513/2022-29, Pregão Eletrônico nº 10/2022, com
HOMOLOGAÇÃO TOTAL cm 30 de junho de 2022. Resultado de licitação publicado no
DOOF Nº 125, pag. nº 98, quana-fcira, 06 de julho de 2022. Registro de Preços para aquisição
de material de consumo Lâmpadas e ferramentas de manutenção a fim de atender a demanda
da Secretaria de Estado de Trabalho do OF - SETRAB, Assinatura das AtaS: 07/07/2022.
Vigência: 12 meses a contar da publicação no DODF. Ata de Registro de Preços n' 1212022 Empresa vencedora: RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRJBUIÇÃO LTDA EPP - CNPJ:
04.176.836/000 1-00, item homologado, item 01, valor total RS 16.950,00 (dezesseis mil
novecentos e cinquenta reais). Ata de Registro de Preços nº 13/2022 - Empresa vencedora:
AAZ COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ: 15-449.518/0001 -84, itens homologados 2, 4 e 5
no valor total de R$ 26.161,00 (vinte e seis mil cento e sessenL1 e um reais). Ata de Registro
de Preços nº 14n022 - .Empresa vencedora: PARANAÍBA REDE ELÉTRICA LTDA - CNPJ
n' 40.854.018/000 1-75, item homologado 3 no valor total de RS 24.000,00 (vinte e quatro mil
reais). Ata de Registro de Preços nº 15no22 - Empresa vencedora: GRANDES MARCAS DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ nº 14.396.046/0001-86, itens
homologados 6, 8, 10, 11, 13 e 15 no valor total de R$ 3.113,04 (três m il cento e treze reais e
quatro centavos). Ata de Registro de Preços nº 1612022 - Empresa vencedora: ARGOS LTDA
- CNPJ nº 42.262.41 1/0001-03, itens homologados 7 e 9 no valor total de RS 2.548,05 (dois
mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinco centavos) e Ata de Registro de Preços nº
17/2022 - Empresa vencedora: TB SOLUÇÕES LTDA - CNPJ nº 41.146.040/0001 -23, itens
homologados 12 e 14 no valor total de R$ 466,90 (quatrocentos e sessenta e seis reais e
centavos).
AtaS
na
íntegra,
serão
disponibilizadas
no
site
noventa
http://www.trabalho.df.gov.br/.
Brasília/DF, 07 de julho de 2022
EUYNDHER SANTOS DE MORA IS
Pregoeiro

DEFENSORIA PÚBLICA
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 00401-00012088n022-12. Interessado: Defensoria Pública do Distrito Federal.
Assunto: Ratificação da lncxigibilidade de Licitação. Com base no anigo 114, da Lei
Orgânica do Distrito Federal, nos anigos 97-A, inciso Ili, 99 e 100, da Lei Complementar
nº 8011994, nos anigos 9°, inciso XI, e 2 1, incisos 1 e XII I, da Lei Complementar Distrital
nº 828/201O, alterada pela Lei Complementar Distrital nº 908/2016, no Parecer Normativo
nº 72612008 - PROCAD/PGDF e Parecer Técnico nº 986/2022 - DPDF/DPG/ASSEJUR
(89663220), RATIFICO o ato da Subsecretária de Administração Geral (doe. SEI
89770795), que reconheceu a lnexigibilidade de Licitação, com fulcro no an. 25, inciso li, e
com as demais disposições da Lei nº 8.666, de 2 1 de junho de 1993, para a contratação da
Nazaré - Universidade da Luz, inscrito no CNPJ sob o n' 59.018.440/0001-19, referente às
inscrições de 2 (duas) servidoras da Defensoria Pública do Distrito Federal no Curso
presencial "Comunicação Não Violenta - CNV básico (módulos 1 e 2)" a ser realizado no
período de OI a 07 de j ulho de 2022, no município de Nazaré Paulista/SP, no valor total de
RS 7.000,00 (sete mil r eais). Dctennino a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal,
para que adquira a eficácia necessária.
Encaminhe-se os autos â Subsecretaria de Administração Geral para adoção das
providencias cabíveis.
CELESTINO C HUPEL
Defensor Público-Geral
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE00381
Processo: 00401-0001143412022-45. Das Panes: DEFENSORIA PÚBLICA DO
DISTRJTO FEDERAL , CNPJ n' 12.219.624/0001-83 e ZENITE INFORMAÇÕES E
CONSULTORJA S/A, CNPJ n' 86.781.069/0001-15. Do Objeto: contratação de 03 (três)
vagas para panicipação de servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal no

Seminário
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denominado

"As

Principais

Razões

das

Alterações

nos

Contratos

Administrativos e se1Us Impactos Aplicados - Paralelo entre nos Regimes da Lei nº
8.666/1993 e da Lei nº 14.133/2021 ",realizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no período
de 27 a 29/06/2022, com carga horária de 24 horas. Do Valor: RS 12.558,00 (doze m.il e
quinhentos e cinquenta e oito reais). Da Classificação Orçamentária: UO 48101, Gestão
00001, Programa de Trabalho nº 03.128.8211.4088.0071, Fonte 100, Narureza de Despesa
339039, Modalidade ordinário. Data da Emissão: 27/0612022.

TRIBU!\'AL DE COl\TAS
EDITAL Nº 18 - TCDF - AUDITOR, DE 07 DE JULHO DE 2022
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGA E A FORMAÇÃO OE
CADASTRO OE RESERVA NO CA RGO OE AUDITOR (CONSELHEIROSUBSTITUTO) DO TRJBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL toma
públicos o resultado final no procedimento de heteroidentificaçào complementar à
autodeclaração dos candidatos negros e o resultado final no concurso público para o
provimento de uma vaga e a formação de cadastro de reserva no cargo de Auditor
(Conselheiro-Substituto) do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
1 DO RESULTADO FINAL NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO
COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÀO DOS CANDIDATOS NEGROS
1.1 Relação final dos candidatos considerados negros no procedimento de
heteroidentificação complementar à autodeclaração, na seguinte ordem: número de
inscrição e nome do candidato cm ordem alfabética.
10001165, Lucas Co&ia Silva.
2 DO RESULTADO !FINAL NO CONCURSO PÚBLICO
2.1 Resultado final no concurso público, n a seguinte ordem : número de inscr ição,
nome do candidato em ordem de classificação, nota final e classificação final no
concurso público.
10000285, Vinicius Cardoso de Pinho Fragoso, 262.46, 1 I 10000675, Tiago Alvarez
Pedroso, 260.1 O, 2 / 10000078, Diego Moreno da Rocha, 249. 13, 3 f I 0000338, Maria
Luiza de Moraes Kunert, 248.75, 4 f 10000653, Marcus Vinicius Carvalho Farias,
247 .30, 5 I 10000737, Carlos Leonardo Nascimento, 242. 11, 6.
2.1.1 Resultado final no concurso público dos candidatos com dcfi<:iência, na seguinte
ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final
e classificação final 1110 concurso público.
10000002, Micael Ferreira Fernandes, 194.32, 1 ! 10000443, Airtom ldeao Leite,
180.20, 2.
2.1.2 Resultado final no concurso público dos candidatos considerados negros, na
segu inte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação,
nota final e classificação fi nal no concurso público.
10001165, Lucas Co~ta Silva, 235.10, !.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINA IS
3.1 As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos
interpostos contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação
complementar à autodeclaração dos cand!idatos negros estarão à disposição dos
candidatos a panir da data provável de 15 de julho de 2022, no endereço eletrôn ico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_ 20_auditor_sub.
3.1 . 1 O Ccbraspe não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica
dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de
comunicação e de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem
a visualização das justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento.
3.2 O resultado final no concurso público fica devidamente homologado nesta data
pelo Presidente em exercício do Tribunal de Contas do Distrito Federal.
PAULO TADEU VALE DA SILVA

lNEDITORlAL
HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA J OSÉ ALENCAR
CHAMAMENTO Nº 256/2022
PROCESSO: 04024-00006346/2022-36
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - lcipe torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 15/07/2022 às 181!, estará
recebendo por meio eletrônico no s ite www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao
chamamento n' 25612022, cujo objeto é a Aquisição de Produtos para Saúde (Lâminas,
Cabos e Lâmpadas para Laringoscópios), cm Sistema de Registro de Preços, visando
atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB.
Confonne previsões editalícias, o prazo para recebimento de propostas poderá ser
prorrogado. Os interessados poder.lo 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 Decr eto Distrital Nº 33.390/1 1. Brasília/DF, 07 de julho de 2022.
Supervisão de Compras, lcipc/HCB.
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