
Técnicas – Laje Técnica, totalizando 4.880,79m² conforme o Atestado de Habilitação nº 

Nº 200/2020 (Documento SEI nº 49939631) e a Justificativa de Inexigibilidade de 

Licitação (Documento SEI nº 50892095), que integram o processo administrativo acima 

referenciado. DA DESTINAÇÃO: As áreas em avanço de Subsolo, Solo e Espaço Aéreo 

objeto do presente Termo, segundo a Justificativa de Inexigibilidade de Licitação 

(Documento SEI nº 50892095) destina-se exclusivamente para Garagem, Varanda e 

Expansão de Compartimento e Instalações Técnicas – Central de GLP e Laje Técnica 

(hipóteses previstas nos incisos I, III “b” e IV do art. 4º da Lei Complementar n.º 755, de 

28 de janeiro de 2008) e sua utilização deve ser feita em estrita obediência às respectivas 

normas urbanísticas. DO VALOR: A área em avanço de Subsolo, Solo e Espaço Aéreo 

para Garagem, Varanda e Expansão de Compartimento e Instalações Técnicas – Central 

de GLP e Instalações Técnicas são não-onerosas conforme disposto na hipótese prevista 

no incisos I, III “b” e IV do art. 4º da Lei Complementar n.º 755, de 28 de janeiro de 2008. 

DO PRAZO DE VIGÊNCIA: A Concessão terá vigência de 30 (trinta) anos, a contar da 

data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período. DO EXECUTOR: A 

Administração Regional do Plano Piloto – RA I deverá nomear um executor que ficará 

responsável pelo acompanhamento do contrato. DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO: A 

eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, na 

Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. DO FORO: 

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao 

cumprimento do presente Contrato. DISPOSIÇÕES FINAIS: Fica condicionada a 

expedição de Alvará de Construção ao prévio registro do Contrato no Cartório de Imóveis 

competente. DATA DE ASSINATURA: Brasília-DF, 25 de novembro de 2020. PELO 

DISTRITO FEDERAL: RICARDO AUGUSTO DE NORONHA, na qualidade de 

Subsecretário da Central de Aprovação de Projetos da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal. PELA CONCESSIONÁRIA: 

ELON GOMES DE ALMEIDA, na qualidade de administrador.

SECRETARIA DE ESTADO 
DE ESPORTE E LAZER

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 

COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

PROCESSO Nº 00220-00002691/2020-71

O DISTRITO FEDERAL, por meio de sua 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, doravante 

denominada ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, torna público 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° 98, de 13 de março de 2020 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 Organizações da 

Sociedade Civil (OSC), para em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 

do Distrito Federal, executar projeto pedagógico voltado para o desporto educacional, de 

participação e rendimento, nos Centros Olímpicos e Paralímpicos localizados nas Regiões 

Administrativas de Brazlândia, Recanto das Emase Estrutural.

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° 98, de 13 de março de 2020.

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 estimado para a realização do objeto é de R$ 7.641.255,77 (sete 

milhões, seiscentos e quarenta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete 

centavos).

2.2. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação orçamentária:

I - Unidade Orçamentária: 34.101

II - Programa de Trabalho: 27.812.6206.9080.0001

III - Natureza da Despesa: 3.3.50.41

IV - Fonte de Recursos: 100

2.3. Valor total de recursos disponibilizados para Exercício de 2021 obedecerá ao 

cronograma de desembolso apresentado pela OSC e aprovado pela SEL.

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

4.1. Será oferecida contrapartida por parte da entidade que consistirá em um evento “Festa 

Junina”, que ocorrerá em junho de 2021 em cada um dos COP´s (Brazlândia, Recanto das 

Emase Estrutural).

4.2. O evento terá, no mínimo, 4 (quatro) horas de duração e será oferecido aos membros 

dos COP’s e à comunidade na qual está inserido.

4.3. No evento deverão constar, no mínimo, os seguintes itens: estrutura em alumínio, 

locação de mesas e cadeiras, equipamento de som, cama elástica, piscina de bolinhas, 

barraquinhas de suco, de cachorro quente, de pipoca, de algodão doce, de canjica e cural, 

contratação de brigadistas e serviço de limpeza.

4.4. A estrutura e a alimentação da “Festa Junina” deverá atender ao quantitativo mínimo 

de 1.000 pessoas.

4.5. A contrapartida a ser ofertada pela OSC equivalerá à quantia de 12.000,00 (doze mil 

reais) em cada COP, totalizando o montante de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

4.6. Não haverá exigência de depósito de recursos financeiros para fins de cumprimento 

da contrapartida.

4.7. O detalhamento da forma de cumprimento da contrapartida estará contido no Plano de 

Trabalho da OSC habilitada.

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:

   

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Prazos

1
Publicação do Edital de Chamamento Público;

(Decreto 37.843/2016, Art. 13)
03/12/2020

2

Impugnação ao Edital de Chamamento Público;

(Por analogia utilizam-se os mesmos prazos do art. 26, 

§2º, do Decreto 37.843/2016)

04/12/2020 a 

09/12/2020

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)

10/12/2020 a 

15/12/2020

4
Sessão Pública para entrega da ficha de inscrição e da 

proposta pelos interessados (Decreto 37.843/2016, Art. 13)
11/01/2021

5

Divulgação das Organizações da Sociedade Civil 

participantes do Chamamento no sítio eletrônico da 

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

12/01/2021

6 Análise das propostas pela Comissão de Seleção
12/01/2021 a

19/01/2021

7

Divulgação do resultado preliminar da classificação das 

propostas no Diário Oficial do Distrito Federal e no sítio 

eletrônico da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 

(Decreto 37.843/2016, Art. 21, §5º)

20/01/2021

8
Interposição de recursos contra o resultado preliminar 

(Decreto 37.843/2016, Art. 21)

21/01/2021 a 

25/01/2021
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9
Análise dos recursos pela Comissão de Seleção (Decreto 

37.843/2016, Art. 21, §1º)

26/01/2021 a

01/02/2021

10

Homologação e publicação no sítio da Secretaria de Esporte e Lazer 

e encaminhamento para publicação no Diário Oficial do Distrito 

Federal do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação 

das decisões recursais, quando proferidas, no sítio eletrônico da 

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (se houver).

03/02/2021

11
Convocação da OSC para a entrega da documentação para 

habilitação, conforme Item. 9 – Etapas do Plano de Trabalho
04/02/2021

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 de Esporte e Lazer 

na internet: http://www.esporte.df.gov.br,com antecedênciamínima 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 legais, devendo a OSC interessada apresentá-la no Protocolo da Secretaria 

de Estado de Esporte com a seguinte descrição: “Impugnação ao Edital de Chamamento 

Público nº 03/2020 – [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) e a Proposta (Anexo II) serão apresentadas pelas 

OSCs, e dirigidas à Comissão de Seleção deste Chamamento Público, com a seguinte 

identificação: “Inscrição e Proposta OSC [NOME DA OSC] - Edital nº 03/2020”, 

entregue em Sessão Pública, conforme publicação no sítio eletrônico da SEL.

6.4.1. As propostas deverão ser apresentadas no dia 11/01/2021 conforme estabelecido no 

Cronograma de Execução (item 6.1) previsto neste Edital, sendo que o horário para a 

entrega das propostas será de 09h às 11h, devendo-se ser este observado 

impreterivelmente. As propostas deverão ser entregues na sede da SEL localizada no 

Edifício Luiz Carlos Botelho, Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 4, bloco A, 6º andar, 

CEP: 70.304-000 – Asa Sul, Brasília-DF, Tel: (61) 4042-1828.

6.4.2. As propostas deverão ser apresentadas conforme Roteiro de Elaboração da Proposta 

(Anexo II) e Critérios de Seleção (Anexo III), com seus devidos comprovantes, devendo 

estar em consonância com as Diretrizes, constantes no Anexo VI deste Edital e Planilha de 

Custos (Anexo VII).

6.4.3. A proposta que não observar estritamente o disposto no Critérios de Seleção (Anexo 

III) não será pontuada.

6.4.4. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer não receberá inscrição e proposta em 

local e data diversa da Sessão Pública previamente agendada.

6.4.5. As OSCs interessadas deverão entregar uma única via impressa da proposta, com 

todas as folhas rubricadas e numeradas, inclusive os Anexos que acompanham este Edital, 

sequencialmente, ao final assinada pelo representante legal da OSC proponente.

6.4.6. 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.

6.4.7. As OSCs interessadas poderão protocolar as propostas por meio de representante 

legal, com procuração específica em atenção ao objeto deste Edital, preenchidos os 

requisitos anteriormente citados.

6.5. A Comissão de Seleção encaminhará à ASCOM para divulgação no sítio eletrônico a 

relação das organizações da sociedade civil inscritas na seleção.

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 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 fraude, 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), 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 OSC tenha realizado a parceria desenvolvendo programas ou projetos 

relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, voltados ao desporto 

educacional, de participação ou de rendimento. 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.

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" em qualquer um dos itens constantes no 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 (D). Persistindo a situação de igualdade, 

o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios 

de julgamento (A), (B), (C) e (E).

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

Conforme Lei Nº 13.019/2014, art. 33, Decreto nº 

37.843/2016, art. 21 e art. 29)

Prazos

1

Convocação da OSC selecionada para apresentar a 

documentação de habilitação no prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da data do recebimento de e-mail da Administração 

Pública e da publicação no sítio eletrônico da Secretaria;

04/02/2021 a 

09/02/2021

2

Verificação do cumprimento dos requisitos de habilitação 

para celebração da parceria e de que não incorre nos 

impedimentos (vedações) legais;

10/02/2021 a 

12/02/2021
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3
Divulgação do resultado provisório de habilitação (se houver 

decisão por inabilitação);
18/02/2021

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;

19/02/2021 a 

24/02/2021

5
Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo 

de habilitação;
25/02/2021

6 Homologação do resultado final da seleção; 26/02/2021

7 Indicação de dotação orçamentária; 01/03/2021

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 à estrutura e ao 

conteúdo do documento;

02/03/2021 a 

08/03/2021

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

realização de ajustes;

09/03/2021 a 

15/03/2021

10
Interposição de recursos contra decisão que reprova de plano de 

trabalho (prazo de 05 (cinco) dias a contar do resultado);

16/03/2021 a 

22/03/2021

11
Análise dos recursos pela Comissão de Seleção (prazo de 05 

(cinco) dias);

23/03/2021 a 

24/03/2021

12 Divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). 25/03/2021

13 Emissão de parecer técnico; 29/03/2021

14
Designação do gestor da parceria e da comissão de 

monitoramento e avaliação;
30/03/2021

15 Encaminhamento para emissão de parecer jurídico; 05/04/2021

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 da Planilha de Custos (Anexos VII), o 

qual deverá constar os elementos mínimos do art. 28, do Decreto 37.843/2016.

9.3.1. A Planilha de Custos (Anexos VII) tem caráter taxativo no que diz respeito aos 

Recursos Humanos (Gestão Técnica e Gestão Pedagógica), podendo ser alterada os 

demais itens, devendo-se sempre observar o disposto nas Diretrizes.

9.3.2. Os vencimentos dos Recursos Humanos, composto pela Gestão Técnica e 

Pedagógica, não poderão ser além, nem aquém, do piso salarial estabelecido na Diretriz 

(Anexo VI) e na Planilha de Custos (Anexo VII).

9.4. O Plano de Trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos 

impostos nesta Etapa, serão apresentados pela OSC selecionada, por meio

fisico, devendo ser entregues pessoalmente na sede da SEL, localizada no Edificio Luiz 
Carlos Botelho, Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 4, bloco A, 7º andar, Protocolo, 
CEP: 70.304-000 – Brasília-DF.

9.5. O plano de trabalho, em observância à Lei nº 13.019/2014 e Decreto nº 
37.843/2016, deverá conter a correta e suficiente descrição e detalhamento das metas e 
etapas a serem cumpridas, tanto nos seus aspectos quantitativos como qualitativos, com 
vistas à mensuração consistente quanto à eficácia e efetividade das ações a serem 
executadas, em consonância com o plano de desembolso, devendo, essencialmente, 
contemplar:

9.5.1. a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com 
a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas;

9.5.2. descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de atividades 
ou projetos a serem executados;

9.5.3 forma de execução das ações, atividades ou dos projetos e de cumprimento das 
metas a eles atreladas;

9.5.4. a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a 
aferição do cumprimento das metas;

9.5.5. a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução 
das ações;

9.5.6. os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso.

9.6. O plano de trabalho deverá descrever de forma detalhada os bens a serem 
adquiridos e/ou os serviços a serem contratados, e vir acompanhado de orçamento 
pormenorizado, definindo os métodos e o prazo de execução do objeto que será 
contratado, com vistas a propiciar a avaliação, por parte da Administração, do custo da 
contratação, considerando os preços praticados no mercado da região onde será 
executado o objeto, os métodos a serem adotados e o prazo de execução do objeto da 
proposta.

9.7. Neste plano de trabalho, tido como o projeto em si, além das informações presentes 
no item 9.6 retro, o proponente deverá detalhar, no que tange ao objeto da proposta:

9.7.1. o histórico da entidade;

9.7.2. a estrutura organizacional da entidade;

9.7.3. o(s) objetivo(s);

9.7.4. a(s) meta(s) qualitativa(s) e quantitativa(s);

9.7.5. o método para consecução do(s) objetivo(s) e meta(s);

9.7.6. as ações inerentes ao escopo da proposta e suas fases de execução;
9.7.7. os beneficiários diretos e indiretos;
9.7.8. a relevância para o esporte educacional;
9.7.9. as estratégias de comunicação;
9.7.10. a relação dos recursos humanos que atuarão diretamente no desenvolvimento e 
na execução do plano de trabalho;
9.7.11. o método e os responsáveis pelo controle e o monitoramento das ações 
propostas;
9.7.12. a relevância do legado do objeto proposto;
9.7.13. os resultados esperados;
9.7.14. as justificativas para itens específicos e excepcionais necessários ao 
entendimento da proposta, quando necessário;
9.7.15. a memória de cálculo dos custos de cada item de despesa do projeto;
9.7.16. cronograma detalhado da execução do projeto; e
9.7.17. outros elementos contidos no art. 28, do Decreto nº 37.843/2016.
9.8. O proponente deverá apresentar no Plano de Trabalho pesquisas de preços de 
mercado, devendo, essencialmente, contemplar:
9.8.1. os orçamentos de no mínimo 03 (três) empresas, para cada item de despesa 
prevista no Plano de Trabalho e no Termo de Colaboração.
9.8.2. a entidade proponente deverá utilizar de pesquisa de preços junto ao mercado, 
prévia à contratação e inerente ao Projeto Técnico/Plano de Trabalho, que deverá 
conter, no mínimo, orçamentos de três fornecedores.
9.8.3. os orçamentos deverão apresentar em seu conteúdo:
9.8.3.1. descrição completa e detalhada do equipamento/material a ser adquirido, que 
deverá estar em conformidade com o Projeto Técnico/Plano de Aplicação 
Detalhado;9.8.3.2. prazo de validade, respeitado o limite máximo de 90 (noventa) 
dias;9.8.3.3. o nome, endereço e CNPJ do fornecedor;9.8.3.4. data de emissão, e
9.8.3.5. valor do bem ou serviço.
9.8.4. a entidade deverá indicar o menor valor dos orçamentos obtidos, a SEL poderá 
optar pelo valor médio dos 3 (três) orçamentos, considerando as devidas justificativas, a 
considerar os fatores temporais com as cotações atualizadas.
9.8.5. sem prejuízo dos demais itens deste capítulo, as OSCs proponentes deverão evitar 
a inclusão de cotações de preços, para comprovação dos custos dos itens de despesas, 
que se enquadrem nas seguintes ocorrências:
9.8.5.1. de empresas do mesmo grupo econômico;
9.8.5.2. de empresas com participação societária cruzada;
9.8.5.3. de empresas pertencentes ou com participação societária de parentes de 
dirigentes ou funcionários da entidade;
9.8.5.4. com o mesmo endereço, telefone e CNPJ; e
9.8.5.5. com incompatibilidade entre o objeto social e a inscrição na Receita Federal da 
empresa com o serviço ou fornecimento de material relacionado à respectiva cotação.
9.8.6. Atas de Registro de Preço, em âmbito federal ou distrital, poderão ser utilizadas 
para comprovação de preços praticados pelo mercado.
9.8.7. Para fins de comprovação de preços junto ao mercado, a respectiva Ata deve 
apresentar o(s) mesmo(s) item(s) de despesa(s) solicitado(s) na proposta.
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9.9. Concluída a fase de publicação do resultado final do certame, a aprovação do 

Plano de Trabalho constitui requisito para a celebração e formalização do Termo de 

Colaboração com a(s) respectiva(s) entidade(s).

9.10. A não entrega ou a entrega intempestiva da documentação elencada no item 9.4 

é causa de inabilitação da OSC classificada.

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;

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: 

comissaoedital032020@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 

Edificio 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. 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.
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14.14. 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.

14.15. 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

J. ANEXO IX DAS DIRETRIZES - GRADE HORÁRIA

CELINA LEÃO HIZIM FERREIRA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 04/2020 - SELDF

CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E ENSINO 

TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO NÃO 

REMUNERADO

A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DO LAZER DO DISTRITO FEDERAL 

- SELDF, com base na Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, na Lei Distrital 

nº 3.769, de 27 de janeiro de 2006, no Decreto Distrital nº 30.658, de 06 de agosto de 

2009, no Decreto Distrital nº 33.940, de 11 de outubro de 2012 e na Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993 e alterações posteriores, torna pública as inscrições para credenciamento de 

instituições de ensino técnico/profissionalizante e ensino superior devidamente 

qualificadas, interessadas em integrar o Cadastro de Instituições de Ensino para o 

Programa de Estágio Curricular Obrigatório da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do 

Distrito Federal e, posteriormente, conforme a demanda interna da Secretaria, dispostas a 

firmar Termo de Convênio para promoção de estágio curricular obrigatório não 

remunerado. Este edital e seus anexos estão disponíveis no site da Secretaria de Estado de 

Esporte e Lazer do Distrito Federal, no endereço eletrônico http://www.esporte.df.gov.br. 

O credenciamento das instituições não estabelece obrigação da SELDF em realizar 

convênio ou solicitar serviços, constituindo apenas ao interessado o caráter de credenciado 

no Cadastro de Instituições de Ensino para o Programa de Estágio Curricular Obrigatório 

da SELDF, apto a prestar serviços mediante demanda e Termo de Convênio devidamente 

autorizado.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DO OBJETO

1.1 O presente Edital tem como objeto o credenciamento de instituições de ensino de nível 

técnico/profissionalizante e superior regularmente constituídas e credenciadas pelo poder 

público, localizadas no Distrito Federal ou nos municípios estabelecidos na Lei 

Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998, que versa sobre a Região Integrada de 

Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno - RIDE, e que tenham 

interesse em firmar convênio que possibilite o encaminhamento de seus alunos 

regularmente matriculados para realização de estágios obrigatórios no âmbito da Secretaria 

de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal, conforme critérios especificados neste 

edital, em conformidade com a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, Lei 

Distrital nº 3.769, de 27 de janeiro de 2006, Decreto Distrital nº 30.658, de 06 de agosto 

de 2009, Decreto Distrital nº 33.940, de 11 de outubro de 2012, Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e demais disposições legais aplicáveis, sem quaisquer ônus ou encargos 

para a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal.

1.2 As instituições que preencherem todos os requisitos exigidos neste Edital serão 

inscritas no Cadastro de Instituições de Ensino para o Programa de Estágio Curricular 

Obrigatório na Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal.

1.3 Serão disponibilizadas vagas para estágios curriculares obrigatórios contemplando os 

seguintes cursos de graduação: Administração, Análise e Desenvolvimento de 

Sistemas/Ciências da Computação, Arquivologia, Ciências Contábeis, Comunicação Social, 

Direito, Educação Física, Enfermagem, Fotografia, Marketing, Massoterapia/Fisioterapia, 

Música/Musicoterapia, Nutrição, Paisagística/Paisagismo, Pedagogia, Produção de Áudio e 

Vídeo, Psicologia, Recursos Humanos, Secretariado Escolar, Serviço Social e Terapia 

ocupacional, em consonância com as atividades desenvolvidas na Secretaria de Estado do 

Esporte e Lazer do Distrito Federal, de acordo com a capacidade e interesse, conforme 

Anexo V deste Edital.

1.4 As atividades de estágio estarão restritas às dependências das unidades administrativas 

da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal, incluindo seus próprios, 

Centros Olímpicos e Paralímpicos e, eventualmente, em outros locais a serem indicados 

previamente pela SELDF.

1.5 As atividades de estágio curricular obrigatório serão restritas a alunos 

matriculados em suas respectivas instituições de ensino, com frequência efetiva no 

curso a que estiverem vinculados.

1.6 Estágio curricular obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja 

carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma, conforme art. 2º, § 1º da 

Lei 11.788/08.

1.7 A realização do estágio obrigatório não acarretará, sob nenhuma hipótese, vínculo 

empregatício de qualquer natureza com a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do 

Distrito Federal.

1.8 A seleção das instituições se dará mediante a sua habilitação e a sua concordância 

com o teor do instrumento de convênio (Anexo II), cuja validação será efetivada por 

meio da sua assinatura pelas partes e a publicação do seu extrato no Diário Oficial do 

Distrito Federal.

1.9 Não haverá limite máximo de instituições de ensino a serem 

habilitadas/credenciadas.

2. DA ENTREGA DOS REQUERIMENTOS PARA CREDENCIAMENTO

2.1 As propostas de credenciamento deverão ser encaminhadas conforme estabelece este 

item, devendo a instituição de ensino, obrigatoriamente, preencher e enviar o Modelo de 

Requerimento de Credenciamento, constante no Anexo I, juntamente com toda a 

documentação para o credenciamento.

2.2 As propostas iniciais de credenciamento serão recebidas conforme segue:

a) presencialmente conforme período, horário e local abaixo:

a.1) período: 07 e 08/12/2020;

a.2) horário: 14:00 às 18:00 horas;

a.3) local: Edifício Luiz Carlos Botelho, Quadra 04 – Bloco A, 6º andar, SCS, Asa Sul. 

CEP 70.304-000;

a.4) telefone para dúvidas: (61) 4042-1828.

b) por email:

b.1) deverá ser encaminhado email, com a documentação solicitada, para o endereço 

eletrônico comissaoedital042020@esporte.df.gov.br, com a seguinte descrição: “ Envio 

de Proposta - Edital de Chamamento Público nº 04/2020 – [nome da instituição de 

ensino]”;

b.2) período: 07 e 08/12/2020.

2.3 No caso da entrega presencial, a instituição de ensino interessada deverá entregar a 

documentação solicitada em um único envelope lacrado, dirigido à Comissão de Seleção 

deste Chamamento Público, com a seguinte identificação: “Proposta IE [NOME DA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO] - Edital de Chamamento Público nº 04/2020”.

3. DAS CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO

3.1 Poderão ser credenciadas todas as instituições do ramo pertinente ao objeto deste 

Edital, legalmente constituídas no país, localizadas no Distrito Federal ou nos 

municípios estabelecidos na Lei Complementar nº 94, de 19 de fevereiro de 1998, que 

versa sobre a Região Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e 

Entorno – RIDE, que estejam operando nos termos da legislação vigente e que atendam 

às suas disposições e seus anexos, especialmente quanto à documentação a ser 

apresentada.

3.2 A participação no credenciamento implica a aceitação integral e irrestrita das 

condições estabelecidas neste Edital.

3.3 Não será admitida a participação de empresas/entidades que se encontrem em 

alguma(s) da(s) seguinte(s) situação(ões):

a) que estejam suspensas pela Administração Pública ou tenham sido, por esta, 

declaradas inidôneas;

b) que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras ou subsidiárias entre si;

c) estrangeiras não autorizadas a funcionar no país;

d) cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto do presente 

credenciamento;

e) ligada a servidor ou a dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pelo 

chamamento ou aos seus familiares;

f) que esteja em situação irregular perante as Fazendas: Federal, Estadual e Distrito 

Federal, bem como em relação ao INSS, FGTS e Justiça do Trabalho.

3.4 Será permitida a inscrição para mais de um curso de graduação da mesma instituição 

de ensino, bastando para tanto, a entrega, em um mesmo envelope, da documentação 

requisitada neste Edital referente ao funcionamento de cada curso que vier a ser 

credenciado.

4. DA DOCUMENTAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

4.1 Os interessados em participar deste chamamento deverão entregar a documentação, 

nos termos deste item.

4.2 Documentação relativa à Habilitação Jurídica/Técnica:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, acompanhados das alterações 

ou da consolidação respectiva que demonstre a atual composição social da empresa, 

devidamente arquivado, em se tratando de sociedades empresariais e, quando for o caso, 

ata de eleição dos gestores;

c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício;

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no país, e ato de registro de autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
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e) cédula de identidade do sócio ou representante, conforme o caso, devidamente 

autenticada em cartório ou por servidor da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do 

Distrito Federal;

f) caso a empresa se faça representar por terceiros, deverá apresentar instrumento 

procuratório para a prática de todos os atos inerentes ao certame;

g) comprovação de credenciamento/recredenciamento pelo poder público para 

funcionamento;

h) documentos das áreas em que pretende o estágio:

h.1) autorização/reconhecimento/renovação de reconhecimento dos cursos de graduação 

que tenha interesse em credenciar;

h.2) grade curricular dos cursos de graduação que tenha interesse em credenciar;;

h.3) proposta pedagógica dos cursos de graduação que tenha interesse em credenciar;

h.4) comprovação do conceito vigente no ENADE dos cursos de graduação que tenha 

interesse em credenciar;

h.5) comprovação do tempo de existência dos cursos de graduação que tenha interesse 

em credenciar;

i) Plano de Trabalho condizente com as necessidades e propostas de programas da 

Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal, conforme modelo constante 

no Anexo III;

j) certificação de filantropia.

4.3 Documentação relativa à Regularidade Fiscal, podendo ser admitidas certidões 

negativas ou positivas com efeitos de negativa:

a) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Federal;

b) prova de regularidade fiscal com a Fazenda do Distrito Federal;

c) prova de regularidade fiscal com a Fazenda Municipal, se pertencente a RIDE;

d) prova de regularidade com o FGTS;

e) prova de regularidade com os Débitos Trabalhistas - CNDT;

f) prova de inscrição no CNPJ.

4.4 Documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira:

a) apresentar Balanço Patrimonial, nos termos do artigo 31 da Lei nº 8.666/93.

4.5 Os documentos poderão ser apresentados na via original ou em cópia autenticada em 

cartório de notas ou por servidor da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Distrito 

Federal ou publicação em órgão da Imprensa Oficial.

4.6 Os documentos expedidos via internet poderão ser apresentados em forma original 

ou cópia reprográfica sem autenticação, porém, suas aceitabilidades ficarão 

condicionadas à confirmação de suas autenticidades mediante consulta on-line no 

respectivo sitio eletrônico.

4.7 Os documentos que não tenham a sua validade expressa e/ou legal serão 

considerados válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão.

4.8 Durante a vigência do convênio é obrigatório que as instituições credenciadas 

mantenham regularizadas todas as condições de habilitação e que informem à Secretaria 

de Estado do Esporte e Lazer do Distrito Federal toda e qualquer alteração na 

documentação referente à sua habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação 

econômico financeiro e regularidade fiscal relacionada às condições de habilitação e 

credenciamento.

4.9 Para manutenção das condições referidas no item anterior, a Secretaria de Estado do 

Esporte e Lazer do Distrito Federal, a seu critério, poderá convocar os representantes 

das instituições credenciadas para nova análise de documentação ou para as suas 

atualizações.

4.9.1 As instituições credenciadas não aprovadas na nova avaliação da documentação 

serão descredenciadas, sendo-lhes assegurados os direitos ao contraditório e à ampla 

defesa.

4.10 As documentações apresentadas pelas instituições de ensino serão analisadas por 

Comissão de Seleção específica designada pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 

do Distrito Federal, a qual, para critérios de aprovação e respectivo opinativo em favor 

do credenciamento, observará se as instituições formadoras (instituições de ensino, 

universidades, faculdades públicas e privadas, escolas técnicas):

a) são credenciadas/recredenciadas pelo poder público para funcionamento;

b) se os cursos de graduação, objeto do credenciamento, são reconhecidos/autorizados 

pelo MEC, nos termos da legislação vigente;

c) se indicaram a relação dos profissionais responsáveis pela orientação e supervisão do 

programa de estágio;

d) se respeitam os critérios estabelecidos para o convênio;

e) se comprovam regularidade perante INSS, FGTS, Fazenda Pública do Distrito 

Federal, Estadual e Federal, bem como inexistência de débitos trabalhistas;

f) se apresentaram Plano de Trabalho condizente com as necessidades e propostas de 

programas da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

4.11 A Comissão designada verificará a validade dos documentos apresentados pelas 

instituições de ensino, necessários para a sua habilitação, conforme a data de entrega da 

proposta e de acordo com os demais termos deste Edital.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1 As instituições credenciadas deverão atender plenamente os requisitos legais previstos 

na Lei Federal nº 11.788/2008 e estar em conformidade com o objeto deste Edital.

5.2. A solicitação de credenciamento deverá ser digitada, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas, ou ambiguidade, preferencialmente em papel timbrado próprio do 

proponente, conforme modelo constante do Anexo I, acompanhada da documentação 

solicitada neste Edital.

5.3. Em nenhuma hipótese, serão aceitos protocolos em substituição aos documentos 

exigidos.

5.4. Os documentos deverão ter sido emitidos no máximo em noventa dias da data de 

sua entrega, se outro prazo de validade deles não constar, podendo ser apresentados no 

original, por qualquer processo de cópia oficial de autenticação, ou publicação pela 

imprensa oficial.

5.5. Serão declarados inabilitados os interessados que deixarem de apresentar qualquer 

documentação de apresentação obrigatória exigida e/ou deixar de cumprir quaisquer 

critérios definidos neste Edital.

5.6. Na análise da documentação de habilitação, a Comissão de Seleção poderá admitir 

o saneamento de falhas, desde que os elementos faltantes possam ser apresentados no 

prazo máximo de cinco dias úteis, sob pena de inabilitação do participante.

5.7. O presente credenciamento terá validade pelo período de 01 (um) ano, podendo ser 

prorrogado por igual período.

5.7.1 A critério da Administração, poderá haver reabertura de prazo para inscrições 

para novas instituições de ensino.

5.8. O período de seleção e cadastramento ficará aberto a todos os interessados, que 

atendam aos requisitos estabelecidos neste Edital.

6. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO

6.1. Até 03 (três) dias úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal 

deste Edital, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 

impugnação do presente instrumento.

6.2 As solicitações de que trata o item anterior deverão ser enviados à Comissão de 

Seleção, exclusivamente, por meio eletrônico, para o email: 

comissaoedital042020@esporte.df.gov.br.
6.3 A Comissão de Seleção responderá, oficialmente, às consultas e aos pedidos de 

esclarecimentos que serão encaminhados, cabendo aos interessados acompanhar os e-

mails remetentes, a fim de tomarem ciência das respostas e de quaisquer 

questionamentos ou solicitações de complementação de informações, referentes a este 

edital.

6.4. Acolhida a impugnação contra o instrumento convocatório, em despacho 

fundamentado, será retificado o presente Edital.

6.5. A entrega do envelope de credenciamento e habilitação implicará na plena 

aceitação, por parte das interessadas, das condições estabelecidas neste instrumento.

7. DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

DE CREDENCIAMENTO

7.1 O envelope, contendo o requerimento de credenciamento e a documentação de 

habilitação, deverá ser dirigido à Comissão de Seleção, conforme item 2 e subitens 

deste Edital, observado os seguintes aspectos:

a) os documentos deverão ser apresentados com as folhas numeradas sequencialmente, 

sendo a primeira o seu índice;

b) toda a documentação deverá estar em língua portuguesa, sem emendas, rasuras ou 

entrelinhas.

7.2 Serão consideradas habilitadas para se credenciar e compor o Cadastro de 

Instituições de Ensino para o Programa de Estágio Curricular Obrigatório da Secretaria 

de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, bem como passíveis de firmar 

convênio com a Secretaria, as instituições que apresentarem todos os documentos em 

situação regular e em conformidade com as exigências contidas neste regulamento e 

legislação de regência.

7.3. O indeferimento da habilitação, devidamente fundamentado, não impede o 

credenciamento futuro da instituição, caso esta venha se adequar às exigências 

previstas neste Edital.

7.4. A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal divulgará o 

credenciamento de instituições de ensino, objeto deste Edital, por meio de publicação 

no endereço eletrônico http://www.esporte.df.gov.br, e no Diário Oficial do Distrito 

Federal.

7.5 As instituições de ensino que apresentarem toda a documentação exigida serão 

classificadas de acordo com o desempenho isolado de cada um de seus cursos de 

graduação.

7.6 Os critérios de avaliação de cada curso totalizam 75 pontos de acordo com a tabela 

abaixo:

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO MÍNIMA PONTUAÇÃO MÁXIMA

Conceito vigente no ENADE 

do curso

Faixa 1 a 2 – 10 pontos

50Faixa 3 a 4 – 25 pontos

Faixa 5 – 50 pontos
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CRITÉRIOS PONTUAÇÃO MÍNIMA
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA

Certificação de 
Filantropia

05 05

Tempo de existência 
do curso

A cada 01 ano completo de 
existência será concedido 01 ponto
(será considerado 01 ano o período 

de 365 dias)

20

TOTAL GERAL 75

7.6.1 Cada instituição receberá, para cada curso que venha a solicitar atividade de estágio, 
uma nota final, entre 0 e 75, como resultado da média aritmética das avaliações indicadas 
no item 7.6.
7.6.2 De acordo com a nota final, os cursos requisitados pelas respectivas instituições de 
ensino serão então ranqueados, de modo a estabelecer a ordem final de classificação das 
instituições dentro de cada área para a qual foram disponibilizadas vagas de estágio.
7.6.3 Caso venha a solicitar vaga de estágio para mais de um de seus cursos, a instituição 
será, consequentemente, avaliada e classificada em mais de uma área. Deste modo, 
poderá, eventualmente, ser disposta em níveis distintos de classificação a depender do 
desempenho apresentado por cada um dos cursos em questão.
7.6.4 As instituições de ensino poderão ser contempladas com vagas de estágio para 
apenas parte dos cursos requisitados, conforme a respectiva pontuação e classificação dos 
mesmos.
7.6.5 Em caso de empate entre os cursos, os critérios de desempate serão:
a) maior nota no ENADE;
b) maior tempo de existência do curso.
7.7 A descrição das vagas de estágio, bem como o turno de estágio disponível encontra-se 
contemplada no Anexo V.
7.8 Para fins deste Edital, será considerado como vaga de estágio o quantitativo de alunos 
comportado por cada unidade a cada turno de quatro horas.
7.9 O quantitativo de vagas por turno são estimados e estarão condicionados à 
conveniência e necessidade da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito 
Federal, podendo, mediante justificativa e comunicação prévia, vir a modificar o 
quantitativo descrito no Anexo V.
7.10 Os estágios devem ser organizados em grupo de alunos, conforme capacidade de 
lotação de cada setor.
7.11 Será facultado à instituição de ensino o rodízio de alunos dentro das vagas a ela 
destinada.
7.12 As vagas que, porventura, não venham a ser preenchidas serão ofertadas à 
instituição seguinte em ordem de classificação com o intuito de não restarem vagas 
ociosas.
8. DA HOMOLOGAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DO CREDENCIAMENTO
8.1 Todos aqueles que preencherem os requisitos constantes neste Edital terão seus 
requerimentos de credenciamento aprovados pela Comissão, sendo tais documentos 
submetidos à homologação da Secretária de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal.
8.2 Transcorrido o prazo recursal mencionado no item 10 deste Edital e não havendo 
contestação, as propostas das instituições de ensino declaradas habilitadas ao 
credenciamento serão submetidas pela Comissão à Secretária de Estado de Esporte e 
Lazer do Distrito Federal.
8.3 Decididos, em todas as instâncias administrativas, os recursos interpostos, o resultado 
do processo de credenciamento 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.
8.4 Após a homologação, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal 
preparará os Termos de Convênios a serem assinados com aquelas instituições de ensino 
que iniciarão suas atividades de estágio.
8.5 Após as análises técnicas das áreas competentes, e jurídicas sob o encargo da 
Assessoria Jurídico-Legislativa/SELDF e da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, se 
for o caso, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal elaborará 
documento de notificação do(a) representante legal da instituição de ensino para assinar 
as minutas de convênio e de plano de trabalho, sendo, então, o extrato do instrumento 
firmado pelas partes publicado em Diário Oficial do Distrito Federal.
8.6 A instituição credenciada será submetida às condições previstas neste regulamento e 
às pactuadas no instrumento de convênio, devendo manter as condições de habilitação 
durante o período de vigência do credenciamento.
8.7 O instrumento de convênio a ser firmado estabelecerá obrigações recíprocas para a 
execução do objeto, a concessão de estágios curriculares obrigatórios não-remunerados, 
em consonância com a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, com destaque 
para o seu art. 2º, § 1º, e art. 3º, e com as demais disposições legais.
8.8 A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal iniciará, até dez dias 
após a assinatura do Convênio, as tratativas junto a instituição de ensino convenente 
visando o início das atividades de estágio, bem como a elaboração de estratégias, plano 
de ação conjunto e planos de aulas que melhor possam se adequar a realidade da SELDF.
8.8.1 Cada setor/área que receber estagiários, nos termos deste Edital, será responsável 
por elaborar, analisar e avaliar as estratégias, plano de ação conjunta e planos de aulas, 
constantes no caput.
8.9 Não haverá repasse de recursos financeiros pela Secretaria de Estado de Esporte e 
Lazer do Distrito Federal, por se tratar de estágio curricular obrigatório não-remunerado.

8.10 O credenciamento das instituições de ensino não pressupõe a disponibilização imediata de 
vagas para realização de estágios.

8.11 A abertura de vagas para estágios dar-se-á em razão da disponibilidade de vagas nas áreas 
e setores pretendidos, de acordo com critérios de conveniência e interesse do órgão concedente.

9. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

9.1 São obrigações da instituição credenciada:

a) manter entendimento com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, nas 
suas diversas instâncias técnico-administrativas, no sentido de garantir o pleno funcionamento 
do estágio, no que se refere à seleção de campos de estágio, planos de aula, sua orientação, 
monitoramento, controle e avaliação;

b) indicar um professor que atuará como orientador do estágio para seu monitoramento, 
controle e avaliação;

c) coordenar o processo de escolha pelos estudantes (adesão), apresentando as características 
de cada;

d) definir o campo de estágio de todos os estudantes, a partir das possibilidades apresentadas 
pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, encaminhando oficialmente a 
solicitação para que sejam elaboradas as Cartas de Encaminhamento ao Estágio;

e) prestar informações sobre o curso e a vida escolar dos estudantes/estagiários, quando 
solicitadas pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal;

f) assumir os encargos referentes aos custos do seguro de acidentes pessoais a ser efetuado em 
favor do estudante segundo os ditames do art. 9º, Parágrafo único, da Lei Federal nº 
11.788/2008;

g) intermediar a celebração do Termo de Compromisso de Estágio entre o estudante, a 
concedente e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, sendo que no 
referido Termo deverá constar expressamente que se trata de estágio não remunerado;

h) informar à convenente os casos de cancelamento de matrícula dos estudantes participantes 
do estágio;

i) emitir, a pedido da convenente ou do estagiário, carta de apresentação e encaminhamento de 
estágio.

9.2 São obrigações da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal:

a) disponibilizar campo de estágio para aprendizagem e aperfeiçoamento do estagiário (ofertar 
instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem 
social, profissional e cultural);
b) indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na 
área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 
(dez) estagiários simultaneamente (entendimento do art. 9º, inciso III, da Lei Federal nº 
11.788/2008);
c) avaliar, junto à instituição de ensino, o desenvolvimento do estágio, para seu 
aperfeiçoamento e de outros;
d) proporcionar as condições necessárias para que as empresas e redes credenciadas possam 
cumprir o estabelecido neste Edital;
e) celebrar Termo de Compromisso entre o estudante e a concedente, com interveniência da 
instituição de ensino, sendo que no referido Termo deverá constar expressamente que se trata 
de estágio não remunerado;
f) proceder à avaliação do desempenho do estagiário, junto aos professores orientadores e 
coordenação de estágio de cada curso;
g) conhecer o Plano de Trabalho elaborado e entregue pela instituição de ensino no ato do 
credenciamento;
h) assegurar condições de acompanhamento do estagiário pelo professor supervisor.
9.2.1 A credenciante não efetuará pagamento de qualquer remuneração à credenciada.
9.2.2 A credenciante não se responsabiliza por quaisquer obrigações, inclusive financeiras, 
assumidas pela credenciada, decorrente do uso de vantagens ou prerrogativas a eles outorgadas 
pelo credenciamento.
9.2.3 A credenciante não será responsável por quaisquer compromissos ou obrigações 
assumidas pela credenciada com terceiros nem por quaisquer danos ou indenizações a 
terceiros, em decorrência de seus atos ou de seus empregados, subordinados, prepostos ou 
contratantes.
9.2.4 No caso de detecção de quaisquer irregularidades cometidas pela credenciada, a 
credenciante poderá, justificadamente, rescindir o Convênio, sem necessidade de antecedência 
de comunicação.
10. DOS RECURSOS
10.1 Os interessados cujos requerimentos de credenciamento tiverem sido indeferidos ou 
julgados inabilitados poderão recorrer do resultado, apresentando as suas razões, devidamente 
fundamentadas e por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do primeiro dia útil 
subsequente à data da divulgação do resultado, devendo os recursos serem encaminhadas a 
Comissão de Seleção por meio do email comissaoedital042020@esporte.df.gov.br, sendo 
assegurada a ampla defesa e o contraditório.
10.2 Recebido o recurso, a Comissão poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, ou, no mesmo prazo, submeterá o recurso, devidamente instruído, à autoridade 
competente, que decidirá, em 05 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento.
10.3 Somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não protelatórios serão 
conhecidos.
10.4 Uma vez decidido o recurso administrativo eventualmente interposto e constatada a 
regularidade dos atos praticados, a Administração ratificará sua decisão.
11. DAS CONTRAPARTIDAS DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
11.1 As instituições de ensino credenciadas poderão oferecer contrapartidas em benefício da 
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, tais como: doação de material 
permanente, disponibilização de vagas em cursos de graduação, pós graduação e capacitação, 
realização de palestras, empréstimo de espaços, apoio técnico, dentre outros.
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12. DO DESCREDENCIAMENTO

12.1 Qualquer das partes poderá solicitar o descredenciamento, mediante comunicação escrita, e 
com antecedência mínima de sessenta dias, sem que isso importe em direito à indenização de 
qualquer espécie ou natureza.

12.2 O convênio poderá, ainda, ser denunciado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do 
Distrito Federal, caso se verifique qualquer das ocorrências relacionadas a seguir:

a) não cumprimento ou cumprimento irregular das obrigações da credenciada;

b) denegação ou supressão das vantagens outorgadas aos beneficiários e decorrentes do 
credenciamento, sem justa causa;

c) recebimento de avaliações desfavoráveis dos beneficiários, nos termos dos critérios de 
acompanhamento da prestação de serviços;

d) alteração do objeto que prejudique o pleno cumprimento deste instrumento ou impossibilite o 
oferecimento das vantagens;

e) cobrança de qualquer honorário profissional dos beneficiários (complementar ou não), 
relativo aos trabalhos executados em razão do credenciamento;

f) utilização, pela instituição de ensino, de qualquer material desenvolvido pela Secretaria de 
Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal para os seus produtos e programas, sem prévia 
autorização;

g) não cumprimento integral do estabelecido no instrumento do convênio e neste edital;

h) dissolução ou decretação de falência da instituição.

12.3 O credenciamento poderá ser suspenso:

a) pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, quando for, por ela, julgado 
que a credenciada esteja definitiva ou temporariamente impossibilitada de prestar os serviços ou 
por não observar as normas legais ou editalícias, garantido o direito a ampla defesa e ao 
contraditório pela credenciada;

b) pela credenciada, quando, mediante solicitação por escrito, demonstrar que está definitiva ou 
temporariamente impossibilitada de cumprir as exigências do Edital e as consequentes normas 
legais pertinentes;

c) por relevante interesse da Administração, devidamente justificado;
d) por inidoneidade superveniente ou comportamento irregular da Credenciada, ou, ainda, no 
caso de substancial alteração das condições de mercado ou de disposições legais.
12.4 O pedido de descredenciamento não desincumbe a credenciada da obrigação e das 
responsabilidades a ela vinculadas sendo cabível a aplicação das sanções administrativas em 
caso de irregularidade na execução dos respectivos serviços (total ou parcial).
13. DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO
13.1 O prazo de vigência dos convênios oriundos do credenciamento tratado neste Edital será de 
até 30 (trinta) meses, com início previsto a partir da data de assinatura do respectivo instrumento, 
podendo ser prorrogado por igual período.
13.2 O instrumento de convênio a ser firmado estabelecerá obrigações recíprocas para a 
execução do objeto, a concessão de estágios curriculares obrigatórios não-remunerados, em 
consonância com a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, com destaque para o seu 
art. 2º, § 1º, e art. 3º, e com as demais disposições legais.
13.3 Não haverá repasse de recursos financeiros pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do 
Distrito Federal, por se tratar de estágio curricular obrigatório não-remunerado.
13.4 Ao responder ao presente Chamamento Público, pleiteando a habilitação para a celebração 
de convênio, cada instituição interessada estará aderindo às condições estabelecidas pela 
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, no presente Edital e seus Anexos, 
demonstrando aceitá-las integralmente.
13.5 Os Termos de Compromisso deverão discriminar plano de atividades dos estagiários, nome 
da companhia de seguro e o número da apólice de seguro obrigatório, contratadas pelas 
instituições de ensino em favor de seus alunos, nos termos do art. 9, parágrafo único da Lei 
11.788/2008.
13.6 Os equipamentos de proteção individual (EPIs) a serem utilizados pelos alunos e 
professores devem ser compatíveis com a legislação vigente para o desempenho das atividades a 
serem realizadas durante o estágio.
13.7 Os EPIs deverão ser fornecidos pelas IES, em quantitativo a ser formalizado no 
instrumento de Convênio.
14. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DO CONTROLE DE QUALIDADE
14.1 As instituições credenciadas deverão executar os serviços com a devida diligência e 
observação dos padrões de qualidade exigidos, cumprindo prazos e acordos de 
confidencialidade de dados e informações.
14.2 A Administração Pública poderá, a seu critério, proceder à avaliação do desempenho das 
credenciadas, que serão dela informadas.
14.3 A Secretária de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal designará gestores e 
executores para acompanhar a execução dos convênios.
14.4 Verificado o desempenho insatisfatório, a credenciada será notificada e deverá apresentar 
justificativa formal no prazo de 02 (dois) dias úteis.
14.5 O desempenho insatisfatório na avaliação poderá implicar na rescisão do convênio e 
aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.
14.6 Para a realização da Avaliação de Desempenho e do Controle de Qualidade serão 
observados a atuação da instituição em relação à disponibilização de informações solicitadas 
pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal e o cumprimento de estratégias 
e planos de ações conjuntos.
15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
15.1 Pelo descumprimento total ou parcial ou qualquer inadimplência no cumprimento dos 
termos do credenciamento ou do convênio, a credenciada sujeitar-se-á, garantida a prévia 
defesa, às sanções previstas no Decreto nº 26.851/2006, que regula a aplicação de sanções 
administrativas previstas nas Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), e nº 10.520, de 17 de julho de 2002 (Lei do Pregão).

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 Para a realização do credenciamento tratado neste Edital, as instituições interessadas 
deverão possuir, no mínimo, um ponto de apoio no Distrito Federal ou nos limites dos 
municípios compreendidos na RIDE/DF.
16.2 Todas as instituições que se habilitarem farão parte do banco de instituições 
credenciadas da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal, não existindo 
limite quanto ao número mínimo ou máximo de credenciadas.
16.3 O credenciamento não implica obrigação da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer 
do Distrito Federal de celebrar qualquer convênio ou solicitar a prestação de serviços.
16.4 A qualquer tempo poderá ser alterado, suspenso ou cancelado o credenciamento que 
não satisfizer as exigências estabelecidas neste Edital.
16.5 As credenciadas são responsáveis, em qualquer época, pela fidelidade e pela 
legitimidade das informações constantes nos documentos apresentados, podendo ser 
cancelado o credenciamento se verificada alguma irregularidade na documentação ou nas 
informações apresentadas.
16.6 A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal poderá, a qualquer 
tempo, excluir, incluir ou alterar a forma e as informações requeridas neste Edital e seus 
Anexos, sem que isso represente novo processo de credenciamento, desde que o motivo 
seja adequar o instrumento de credenciamento à necessidade de atender à variedade de 
demandas da Secretaria.
16.7 A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Distrito Federal poderá revogar ou 
anular o credenciamento, por meio de decisão motivada, sem que caiba qualquer 
indenização às credenciadas.
16.8 Os casos omissos serão resolvidos com base nos princípios gerais de direito e nas 
disposições federais e distritais vigentes e pertinentes ao objeto do credenciamento e do 
convênio.
16.9 A apresentação do requerimento de credenciamento caracteriza o pleno 
conhecimento, pela instituição interessada, de todas as disposições presentes e a sua 
expressa concordância com estas.
17. DO FORO
17.1 As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser 
dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Vara de Fazenda Pública 
do Distrito Federal, na Circunscrição de Brasília.
18. DOS ANEXOS
18.1 São parte integrante deste Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 
Anexos:
Anexo I – Modelo de Requerimento de Credenciamento
Anexo II – Modelo de Minuta do Convênio
Anexo III – Modelo de Plano de Trabalho do Convênio
Anexo IV – Modelo de Termo de Compromisso
Anexo V – Vagas

CELINA LEÃO
Secretária de Estado

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 00220-00002013/2019-74. Na condição de Subsecretário de Administração Geral, 
com fulcro no art. 59, § único, da Lei nº. 8.666/93, considerando as informações juntadas aos 
autos e a disponibilidade de recursos apontada no Despacho GPLEO 
SEL/SUAG/COPLOF/DIPLOF/GPLEO (51753647), datada de 01/12/2020, e com fulcro no 
Decreto nº. 39.014, de 26/04/2018, que alterou o Decreto nº. 32.598, de 15/12/2010, 
RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R$ 10.888,12 (dez mil oitocentos e oitenta e oito reais e 
doze centavos), em favor da EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA 
AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, inscrita sob o CNPJ: 00.325.294/0001-10, relativo a 
despesas com ressarcimento de pessoal requisitado relativas a cessão do servidor LEONARDO 
CARVALHO DE PAULA, matrícula nº 270.169-3, de competência afeta a dezembro de 2018. 
MATHEUS ROGERIO LIBERATO, Subsecretário de Administração Geral, Substituto.

DEFENSORIA PÚBLICA

EXTRATO DO 6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2014
Processo: 0401-000239/2014. Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO 
FEDERAL - DPDF X PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Objeto: 
Prorrogar o prazo de vigência do contrato nº 009/2014 por mais 180 (cento e oitenta) dias, 
com base no inciso II, artigo 57 da Lei nº 8.666/93, compreendendo o período de 
11/12/2020 a 10/06/2021 e reajustar o valor do contrato pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA, passando o valor do contrato para R$ 81.143,12 (oitenta e um 
mil cento e quarenta e três reais e doze centavos. Vigência: A partir do dia 11.12.2020. 
Assinatura: 26.11.2020. Signatários: pela DPDF: MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE 
NÁPOLIS, na qualidade de Defensora Pública-Geral, e pela CONTRATADA: JOÃO 
BEZE SOBRINHO, na qualidade de Sócio Administrador.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2017
Processo: 0401-000317/2017. Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO 
FEDERAL - DPDF X TELEFÔNICA BRASIL S.A. Objeto: Prorrogar o prazo de 
vigência do contrato nº 019/2017 por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, artigo 
57 da Lei nº 8.666/93, compreendendo o período de 01/12/2020 a 30/11/2021 e reajustar o
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