
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.

13.1. 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, de 2011 e no art. 11, XII do Decreto
nº 37.843, de 2016.

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, de 2016.

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:
comissaoedital042021@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, de 2018, a OSC habilitada estará obrigada a
implementar Programa de Integridade, uma vez que o Termo de Colaboração firmado
junto à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer ultrapassa o valor global equivalente à R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
14.13. Em conformidade com o art. 12, inciso I do Decreto nº 37.843, de 2016, somente
serão aceitas propostas efetivadas por entidades sediadas no Distrito Federal ou com
representação atuante e reconhecida na Região Administrativa onde será executado o
objeto da parceria.
14.14. A Organização da Sociedade Civil deverá instituir uma Contrapartida Social que
inclua pessoas com deficiência, a ser prevista no Plano de Trabalho, em atendimento à Lei
nº 13.019, de 2014, bem como a Portaria nº 177, de 13 de novembro de 2020.
14.15. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras
despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira
responsabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio
ou indenização por parte da administração pública.
14.16. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800.6449060 (parágrafo único, art. 2º do Decreto nº
34.031, de 2012).
15 – ANEXOS
15.1. Constituem anexos do presente Edital, dele sendo parte integrante:

a. ANEXO I DO EDITAL - FICHA DE INSCRIÇÃO

b. ANEXO II DO EDITAL - ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

c. ANEXO III DO EDITAL - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

d. ANEXO IV DO EDITAL - MODELO DE PLANO DE TRABALHO

e. ANEXO V DO EDITAL - MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO

f. ANEXO VI DO EDITAL – DIRETRIZES

g. ANEXO VII DAS DIRETRIZES - PLANILHA DE CUSTOS

h. ANEXO VIII DAS DIRETRIZES - DAS ATRIBUIÇÕES
I. ANEXO IX DAS DIRETRIZES - GRADE HORÁRIA

Brasília, 23 de março de 2021
GISELLE FERREIRA DE OLIVEIRA

Secretária de Estado de Esporte e Lazer-Interina

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS,
ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO

 
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições
regimentais, de acordo com o que estabelecem os artigos 28 e 29 da Lei nº 4.285, de 26 de
dezembro de 2008 e conforme deliberação da Diretoria Colegiada, COMUNICA: Aos
usuários, agentes e demais interessados na temática da política de Pagamento por Serviços
Ambientais e nos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário,
que será realizada a Audiência Pública nº 01/2021/Adasa, na modalidade ao vivo-virtual
(à distância) por meio da transmissão simultânea por vídeo conferência. OBJETIVO: obter
subsídios e informações adicionais referente a minuta de resolução que institui o
Pagamento por Serviços Ambientais a ser custeado pelas tarifas de abastecimento de água
e esgotamento sanitário. DATA: 06 de abril de 2021, com início às 9 horas. LOCAL:
Vídeo Conferência. ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES ESCRITAS: pelo endereço
eletrônico ap_001_2021@adasa.df.gov.br, até as 12 horas do dia 06 de abril de 2021.
INFORMAÇÕES: (61) 3961-4900, ouvidoria@adasa.df.gov.br,
ap_001_2021@adasa.df.gov.br ou www.adasa.df.gov.br.

RAIMUNDO RIBEIRO

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

 
EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2021

Processo: 00197-00001654/2020_43. Partes: Adasa e a empresa Fast Security Tecnologia
da Informação Ltda. (CNPJ nº 10.647.012/0001-66). Objeto: contratação de assinaturas
anuais e serviços técnicos especializados de manutenção preventiva mensal para o Next
Generation Firewall Palo Alto PA3020, por um período de 12 (doze) meses. Valor: o valor
global do presente Contrato é de R$ 179.040,00 (cento e setenta e nove mil e quarenta
reais). Prazo/vigência: 12 (doze) meses, a partir do dia 16 de março de 2021. Dotação
orçamentária: PT 04.126.8210.2557.2606; ND 3.3.90.40; Fontes 150. Nota de Empenho:
2021NE00120, 2021NE00123 e 2021NE00124, 12/03/2021, no valor total de R$
175.040,00 (cento e setenta e cinco mil quarenta reais). Data de Assinatura: 16 de março
de 2021. Signatários: pela Adasa: Raimundo da Silva Ribeiro Neto, Diretor-Presidente;
pela Contratada: Denis Mario Reis da Silva, representante legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO

RETIFICAÇÃO
No Edital de Convocação, publicado no DODF nº 52, de 18 de março de 2021, página 54,
ONDE SE LÊ: "...CONVOCA todos os Conselheiros para a 1ª Reunião Ordinária no
exercício de 2021, a ser realizada no dia 25 de março de 2021, às 14:30 horas, ...”, LEIA-
SE: “...CONVOCA todos os Conselheiros para a 1ª Reunião Ordinária no exercício de
2021, a ser realizada no dia 06 de abril de 2021, às 14:30 horas, ...”.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

 
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021 - UASG 926210
A Pregoeira comunica aos interessados que a abertura da sessão do pregão acima citado,
cujo objeto é registro de preços para aquisição de kit de lavagem biolavagem (agente
flotador, desengraxante, cera, pulverizador, escova, pano e saco) e kit de acessórios
(mochila, colete e boné) de acordo com as condições e características constante no Edital
e seus anexos, inicialmente marcada para o dia 24/03/2021, fica adiada “Sine Die” para
ajustes no Termo de Referência, Anexo I do edital. Processo SEI nº 04012-
00002725/2020-89. Demais informações no site: www.comprasgovernamentais.gov.br ou
pelo e-mail dilic@setrab.df.gov.br.

Brasília/DF, 23 de março de 2021
ALINE ALVES DE OLIVEIRA
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