
2.2. TOTAL DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS EMPENHADAS NO 4º TRIMESTRE DE 2022
2.2.1. INSTITUCIONAL

Processo Agência Campanhas Demandante Empenho Data Valor

04000-00000026/2021-79 Imprensa Nacional - 04.196.645/0001-00 Publicidade Legal / DOU VÁRIAS 28 (original) 456, 530 e 535 (reforço) 07/11/2022 52.240,92

04000-00000022/2022-71 Calia Y2 Propaganda e Marketing Ltda. - 04.784.569/0002-27 Publicidade Legal / JORNAIS VÁRIAS 422 (original), 423 e 532 (reforço) 19/10/2022 430.000,00

04000-00001455/2022-44 Calia Y2 Propaganda e Marketing Ltda. - 04.784.569/0002-27 Entregas 2022 SECOM 446 (original) 27/10/2022 3.000.000,00

04000-00001455/2022-44 Propeg Comunicação S/A - 05.428.409/0003-99 Entregas 2022 SECOM 447 (original) 27/10/2022 8.500.000,00

04000-00001455/2022-44 Nova SB Comunicação S/A - 57.118.929/0002-18 Entregas 2022 SECOM 448 (original) 27/10/2022 8.500.000,00

TOTAL DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS EMPENHADAS NO 4º TRIMESTRE 2022 20.482.240,92

2.2.2. UTILIDADE PÚBLICA

Processo Agência Campanhas Demandante Empenho Data Valor

04000-00000568/2022-22 Nova SB Comunicação S/A - 57.118.929/0002-18 Feminicídio SMDF 403 (original) e 451 (reforço) 13/10/2022 19.000.000,00

04000-00000539/2022-61 Babel Publicidade Ltda. - 09.144.180/0002-30 Aedes Aegypti - Fase 2 SES 419 (original), 450 e 540 (reforço) 18/10/2022 16.417.000,00

04000-00001075/2022-18 Calia Y2 Propaganda e Marketing Ltda. - 04.784.569/0002-27 Varíola dos Macacos - Fase 2 SES 408 (original) e 461 (reforço) 14/10/2022 3.000.000,00

04000-00000538/2022-16 Calia Y2 Propaganda e Marketing Ltda. - 04.784.569/0002-27 Doação de Leite Materno - Fase 2 SES 417 (original) e 457 (reforço) 18/10/2022 3.000.000,00

04000-00001490/2022-63 Calia Y2 Propaganda e Marketing Ltda. - 04.784.569/0002-27 Incentivo à Vacinação SES 465 (original) e 469 (reforço) 11/11/2022 4.000.000,00

TOTAL DE CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA EMPENHADAS NO 4º TRIMESTRE 2022 45.417.000,00

TOTAL DE CAMPANHAS EMPENHADAS NO 4º TRIMESTRE 2022 65.899.240,92

2.3. TOTAL DE DESPESA COM PUBLICIDADE LIQUIDADA NO 4º TRIMESTRE DE 2022

Descrição Valor

Publicidade de Utilidade Pública de 2022 Liquidada no 4º Trimestre 30.818.276,80

Publicidade Institucional de 2022 Liquidada no 4º Trimestre 5.669.269,16

Publicidade Legal de 2022 Liquidada no 4º Trimestre 491.665,08

Total Geral de Despesa Liquidada no 4º Trimestre de 2022 36.979.211,04

3. SALDOS (posição em 31/12/2022 – Fonte SiGGo)
3.1. EMPENHOS

Descrição Valor

Saldo de Empenhos Publicidade Institucional 15.205.451,65

Saldo de Empenhos Publicidade de Utilidade Pública 18.292.469,64

Total Saldo de Empenhos 33.497.921,29

3.2. ORÇAMENTÁRIOS/CRÉDITOS DISPONÍVEIS

Descrição Valor

Saldo Orçamentário Publicidade Institucional 98,59

Saldo Orçamentário Publicidade de Utilidade Pública 0,74

Total Saldo Orçamentário 99,33

3.3. ORÇAMENTOS BLOQUEADOS/CONTINGENCIADOS

Descrição Valor

Saldo Orçamento Publicidade Institucional Bloqueado/Contingenciado 0,02

Saldo Orçamento Publicidade de Utilidade Pública Bloqueado/Contingenciado 0,20

Total Orçamento Bloqueado/Contingenciado 0,22

4. Para mais informações acessar www.transparencia.df.gov.br/#/prestando-contas/gastos-publicidade e http://www.comunicacao.df.gov.br/gastos-trimestrais-2022.
ADEVAGNER BEZERRA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
E ECONOMIA CRIATIVA

EDITAL Nº 01/2023
SELEÇÃO DE PREMIAÇÃO CIRCUITO

DAS QUADRILHAS JUNINAS DO DISTRITO FEDERAL
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO
FEDERAL, Substituto, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei
Complementar nº 934/2017 – Lei Orgânica da Cultura, torna público o edital na modalidade de
fomento de premiação da comunidade cultural, de que tratam os arts. 16 e 17 do Decreto nº
38.933/2018, advindo do processo 00150-00008262/2022-11, conforme as seguintes condições:
1. DO OBJETO
1.1 O objeto deste edital é a seleção de quadrilhas juninas (Pessoa Jurídica ou
Microempreendedor Individual – MEI) que tenham prestado relevante contribuição à
cultura e festejos populares no Distrito Federal e/ou na Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE.
1.2 As candidaturas selecionadas serão premiadas, conforme autoriza o art. 17, II, e o art.
13, parágrafo 3º do Decreto nº 38.933/2018.
2. DO RECURSO PARA APOIO
2.1 O valor total deste Edital é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
2.2 O valor bruto do benefício financeiro concedido a título de prêmio para a quadrilha
junina (pessoa jurídica) premiada, será de R$ 12.000,00

(doze mil reais), dos quais será retido na fonte o valor do imposto de renda, de acordo com
as alíquotas previstas na legislação vigente à época do pagamento.

2.3 O pagamento do benefício financeiro concedido a título de prêmio será efetuado em até 90
(noventa) dias a contar da publicação do resultado final publicado no Diário Oficial do Distrito Federal.

3. DO PRAZO, DA FORMA E DAS CONDIÇÕES PARA INDICAÇÃO

3.1 As inscrições de candidatura para premiação podem ser realizadas pelo próprio
interessado, de 06 de janeiro de 2023 até às 23h59 do dia 04 de fevereiro de 2023, com
apresentação da documentação que deve ser direcionada à Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa do Distrito Federal - SECEC/DF, por meio de formulário eletrônico
disponível no site da SECEC/DF.

3.2 Documentação para inscrição:

I - preenchimento do formulário eletrônico de inscrição, conforme Anexo I deste Edital,
disponibilizado no site da Secretaria de Estado de Cultura Economia e Criativa
(www.cultura.df.gov.br);

II - comprovante inscrição e de situação cadastral, emitidos no site da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, da Pessoa Jurídica ou MEI.

III - cópia de documento de identificação com foto do representante responsável pela
Pessoa Jurídica ou MEI;

IV - instrumento particular de procuração para incrições de MEI, em que, no mínimo 10 (dez) e no
máximo 30 (trinta) membros da quadrilha, assinam o documento nomeando o Microempreendedor
Individual – MEI como único representante responsável pela quadrilha junina para fins de inscrição
e demais procedimentos referentes à premiação, inclusive pagamento.
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a) todos os membros que assinarão o instrumento particular deverão anexar cópia do
documento de identificação com foto.

V - comprovante de endereço para demonstração de que a Pessoa Jurídica ou MEI reside no
Distrito Federal ou na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno
– RIDE-DF, conforme:

a) será considerado para fins de comprovação de endereço do representante responsável da
Pessoa Jurídica ou MEI documento emitido por órgão da Administração Pública, direta ou
indireta, prestadores de serviços públicos, ainda que pelo regime de concessão,
comprovantes emitidos por instituição bancária e contratos de locação de bem imóvel,
como por exemplo, contas de água, luz, telefone, cartão de crédito, notificações bancárias,
multas, contrato de aluguel, entre outros.
b) em situações excepcionais relacionadas a endereços com características peculiares de
ausência de identificação formal, que sejam de povos indígenas, quilombolas, comunidades
tradicionais, pessoas em situação de rua ou grupos em situação de vulnerabilidade social,
bem como trabalhadores e trabalhadoras cuja ação tenha natureza itinerante, pode ser aceita
autodeclaração.
VI - materiais que comprovem a atuação da quadrilha junina no Distrito Federal e/ou na
RIDE, tais como cartazes, folders, fotografias ou material audiovisual (fotografias, folhetos,
matérias de jornal, sítios da internet, outros materiais), devendo o material está relacionado
com cultura e festejos populares de quadrilha junina;
3.3 Na hipótese de apresentação de mais de 1 (uma) inscrição pelo mesmo representante
responsável da Pessoa Jurídica ou MEI, somente será analisada a última inscrição enviada,
sendo as demais automaticamente desclassificadas.
4. ETAPAS DE SELEÇÃO
4.1 Serão selecionadas 50 (cinquenta) quadrilhas juninas (Pessoa Jurídica ou MEI).
4.2 A seleção será composta por uma única etapa onde será realizada:
I - Exame da admissibilidade das candidaturas, a ser realizado pela Comissão de Seleção;
II - Seleção das candidaturas premiadas, a ser realizada por Comissão de Seleção.
4.3 A notificação de necessidade de apresentação de informações ou documentação
complementar após a publicação do resultado provisório será enviada para o endereço
eletrônico informado no formulário de inscrição e deverá ser atendida integralmente no
prazo de 3 (três) dias corridos, a contar do primeiro dia útil subsequente à data da
notificação.
4.4 Não serão admitidas as candidaturas que não atenderem à notificação de que trata o
item 4.3 e as candidaturas que, mesmo após resposta, estiverem em desacordo com este
edital ou com a legislação.
4.5 A Comissão de Seleção será formada por 5 (cinco) membros, designados por ato
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal.
4.6 Poderão ser designados para atuar na comissão de Seleção:
I - membros do Conselho de Cultura do Distrito Federal;
II - membros do Conselho de Administração do FAC;
III - pareceristas contratados mediante credenciamento;
IV - servidores da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa;
V - convidados externos voluntários.
4.7 Os resultados provisório e definitivo serão publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e
no site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.
4.8 Do resultado da seleção das candidaturas premiadas, a ser realizada por Comissão de
Seleção, caberá recurso fundamentado e específico que deverá ser direcionado à Comissão
de Seleção, a ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias corridos a contar da publicação do
resultado no Diário Oficial do Distrito Federal, considerando-se para início da contagem o
primeiro dia útil posterior à publicação, não cabendo recurso administrativo da decisão após
esta fase.
5. DESCLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATURA
5.1 São motivos de desclassificação:
I - falta de documentos exigidos no item 3 deste edital;
II - falta de preenchimento completo dos dados solicitados no formulário de inscrição;
III - impedimento do candidato por ser servidor efetivo ativo ou ocupante de cargo em
comissão da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, membro (titular ou suplente) do
Conselho de Administração do FAC, membro (titular ou suplente) do Conselho de Cultura
do Distrito Federal, ou membro da comissão de seleção;
IV - impedimento de entidades participantes por ter integrante que seja servidor efetivo ativo ou
ocupante de cargo em comissão da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, membro (titular ou
suplente) do Conselho de Administração do FAC, membro (titular ou suplente) do Conselho de
Cultura do Distrito Federal, ou membro da Comissão de Seleção;
V - impedimento de entidades participantes por ter integrante que incorra nas vedações
relativas a nepotismo previstas no art. 8º do Decreto nº 32.751, de 4 de fevereiro de 2011;
VI - impedimento do candidato por incorrer nas vedações relativas a nepotismo previstas no
art. 8º do Decreto nº 32.751, de 4 de fevereiro de 2011;
VII - impedimento de entidade suspensa temporariamente de participar em licitação e
impedida de contratar no âmbito da Administração Direta do Distrito Federal ou que possua
declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública de todos os
entes da Federação.
6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
6.1 A avaliação das candidaturas será realizada conforme a seguinte metodologia de
pontuação e critérios relacionados a seguir:
Grau pleno de atendimento do critério - 5 pontos;
Grau satisfatório de atendimento do critério - 3 pontos;
Grau insatisfatório de atendimento do critério - 1 ponto;
Não atendimento do critério - 0 pontos.

CRITÉRIOS GERAIS

Descrição
Pontuação

máxima
Peso Resultado

A - Atuação da quadrilha junina no segmento para qual está indicado

através de iniciativas exemplares já realizadas – considerando a

categoria de cultura e festejos populares: será analisada e avaliada a

atuação sob a ótica de contribuição para o reconhecimento, difusão,

valorização e a preservação da cultura no Distrito Federal e/ou na

RIDE.

5 10 50

 

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS

Descrição
Pontuação

máxima
Peso Resultado

B - Tempo de atuação como quadrilha junina: Até 5 anos, 2 pontos /

Entre 6 e 10 anos, 3 pontos / Entre 11 e 15 anos, 4 pontos / Mais de

15 anos, 5 pontos.

5 5 25

C - Quantidade de certificados/declarações de participação de

circuito (s)/festival (ais), cultura e festejos populares: Até 5

certificados, 2 pontos / Mais de 5 certificados, 5 pontos.

5 5 25

 

PONTUAÇÃO EXTRA

Descrição
Pontuação

máxima
Peso Resultado

1 - Proponentes residentes nas regiões de menor IDH conforme

descrito abaixo (até 30 pontos)

Grupo I - Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, Jardim Botânico,

Park Way, Sudoeste/Octogonal. (0 pontos)

Grupo II - Águas Claras, Arniqueiras, Candangolândia, Cruzeiro,

Gama, Guará, Núcleo Bandeirante, Sobradinho, Taguatinga,

Vicente Pires. (9 pontos)

Grupo III - RIDE, Brazlândia, Planaltina, Riacho Fundo, Riacho

Fundo II, SIA, Samambaia, Sobradinho II. (18 pontos)

Grupo IV - Ceilândia, Fercal, Itapoã, Paranoá, Recanto das Emas,

Santa Maria, São Sebastião, SCIA–Estrutural, Varjão, Por do

Sol/Sol Nascente. (30 pontos)

30 1 30

 

PONTUAÇÃO CRITÉRIOS GERAIS 50

PONTUAÇÃO CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 50

PONTUAÇÃO EXTRA 30

PONTUAÇÃO TOTAL 130

6.2 Além dos critérios gerais e específicos apresentados, as inscrições serão avaliadas com a
pontuação extra conforme quadro acima.
6.3 A pontuação final de cada candidatura será o resultado de deliberação conjunta por
meio de consenso entre os membros da Comissão de Seleção.
6.4 As fichas com a avaliação das candidaturas elaboradas pela Comissão de Seleção
poderão ser solicitadas a partir do primeiro dia útil posterior à publicação do resultado por
meio de formulário eletrônico de recurso disponível no site da Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (www.cultura.df.gov.br).
6.5 Nos casos de empate, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida nos
critérios A, B, C, sucessivamente. Caso essas regras não solucionem o empate, o desempate
será feito com base na quadrilha junina (grupo/coletivo ou pessoa jurídica)
comprovadamente mais antiga.
6.6 Serão desclassificadas as candidaturas que obtiverem pontuação final inferior a 25
(vinte e cinco) pontos.
6.7 Serão desclassificadas as candidaturas que obtiverem pontuação “zero” no critério A.
6.8 A falsidade de informações acarretará desclassificação, podendo ensejar, ainda, a
aplicação de sanções administrativas ou criminais.
7. HABILITAÇÃO PARA RECEBIMENTO DA PREMIAÇÃO
7.1 Para o recebimento da premiação dos projetos selecionados é obrigatória a apresentação
dos documentos abaixo relacionados, em até 15 (quinze) dias após a divulgação do
resultado do processo seletivo, conforme modelo disponível no site da Secretaria de Estado
de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (www.cultura.df.gov.br):
I - Certidão Negativa de Débitos com o Distrito Federal;
II - Certificado de Regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço - CRF/FGTS da pessoa jurídica;
III - Recibo de pagamento assinado em conformidade com o documento de identidade do
representante responsável do grupo/coletivo ou pessoa jurídica.
7.2 Declaração de que:
a) não é servidor efetivo ativo ou ocupante de cargo em comissão na Secretaria de Estado
de Cultura do Distrito Federal;
b) não é membro ou suplente de conselho que participa de processo de seleção respectivo;
c) não incorre nas vedações relativas a nepotismo previstas no Decreto nº 32.751, de 4 de
fevereiro de 2011;
d) não emprega trabalhadores nas situações descritas no inciso XXXIII do caput do art. 7º
da Constituição da República;
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7.3 A Secretaria de Estado de Cultura deve consultar o SIGGO e o CEPIM para verificar se
há ocorrência impeditiva em relação à pessoa física ou jurídica e pode reemitir certidões
disponíveis eletronicamente nos casos de vencimento de sua validade.

7.4 As certidões positivas com efeito de negativas servirão como certidões negativas, desde
que não haja referência expressa de impossibilidade de celebrar instrumentos jurídicos com
a administração pública.

7.5 Nos casos de pessoas jurídicas, a declaração de que trata o inciso VIII do caput deverá
ser firmada pelo seu representante legal, referindo-se a todos os seus sócios, no caso de
sociedades empresárias, e dirigentes, nos demais tipos de pessoa jurídica.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 A modalidade de fomento denominada modalidade de premiação da comunidade
cultural será implementada pela realização de pagamento direto aos premiados, sem
necessidade de celebração de instrumento jurídico, conforme autoriza o art. 51, § 1º, I, "a",
da Lei Complementar nº 934/2017 – Lei Orgânica da Cultura.

8.2 A prestação de informações não será exigida na modalidade de premiação, pois não há
assunção de obrigações futuras pelos agentes premiados.

8.3 Os casos omissos porventura existentes ficarão a cargo do Secretário de Estado de
Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

8.4 O formulário eletrônico de inscrição e as demais documentações exigidas neste edital
deverão ser apresentados em língua portuguesa (Brasil).

8.5 O presente Edital estará disponível no site da Secretaria de Estado de Cultura e
Economia Criativa do Distrito Federal (www.cultura.df.gov.br).

8.6 A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições previstos
neste Edital e no Decreto nº 38.933/2018 que regulamenta o regime jurídico de fomento à
cultura no Distrito Federal.

8.7 Os recursos, impugnações e demais poderão ser enviados por meio de formulário
eletrônico disponível no site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do
Distrito Federal (www.cultura.df.gov.br).

8.8 Havendo irregularidades neste instrumento entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060, nos termos do Decreto nº 34.031 de
12/12/2012.

8.9 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital em caso de identificação de
alguma irregularidade, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis após a
publicação do edital, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3
(três) dias úteis.

8.10 Conforme estabelece o art. 49 da Lei nº 8.666/93, por analogia, o presente edital
poderá ser revogado por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo ser
anulado por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito
e devidamente fundamentado.

8.11 Informações e esclarecimentos podem ser solicitados por meio de formulário
eletrônico disponível no site da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do
Distrito Federal (www.cultura.df.gov.br).

8.12 Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília – DF.

8.13 Na contagem de todos os prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia de início
e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrário.

8.14 Este Edital é composto pelos seguintes anexos com o objetivo de publicidade, os quais
serão disponibilizados por meio de formulário eletrônico disponível no site da Secretaria de
Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (www.cultura.df.gov.br):

a) Anexo I - Modelo de Formulário de Inscrição;

b) Anexo II - Modelo de Procuração de Representante Responsável;

b) Anexo III - Modelo de Formulário de Recursos; e

c) Anexo IV - Modelo de Recibo de Pagamento.
Brasília/DF, 04 de janeiro de 2023

CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JÚNIOR

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 28/2022
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
HOMOLOGAÇÃO E HABILITAÇÃO

A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO
DISTRITO FEDERAL, por meio da Comissão de Seleção dos projetos inscritos no Edital
de Chamamento Público nº 28/2022 para celebração de Termo de Colaboração com
Organização da Sociedade Civil, tendo por objeto a realização do FESTIVAL CULTURA
CANDANGA, instituída conforme a Portaria nº 243, de 1º de novembro de 2022, publicado
no DODF nº 207, de 4 de novembro de 2022, página 64, constante no Processo nº 00150-
00006651/2022-02, torna pública a homologação e habilitação da seguinte Organização da
Sociedade Civil após análise documental:

Razão Social CNPJ

Instituto Brasileiro de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação -
IBETI

22.074.829/0001-
71

Brasília/DF, 04 de janeiro de 2023
CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA JÚNIOR

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SECRETARIA EXECUTIVA
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

 
EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2022

PROCESSO n° 00431-00010332/2022-09. DAS PARTES: SECRETARIA
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL x OSC
INSTITUTO DO CARINHO. DO OBJETO: implantação, execução e manutenção
de Ações Socioassistenciais Complementares de Promoção da Habilitação e
Reabilitação para pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e risco
social, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho. DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade Orçamentária: 17902 - Fundo de Assistência
Social do Distrito Federal; II - Programa de Trabalho: 08.244.6228.9073.0007-
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - DEMAIS
INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS; III - Natureza da Despesa: 33.50.43; IV - Fonte de
Recursos: 100, conforme Nota de Empenho nº 2022NE00705, emitida em
20/12/2022, evento nº 400097, na modalidade 2-Estimativo. DA VIGÊNCIA: Este
instrumento terá vigência da data de sua assinatura até 48 (quarenta e oito) meses.
ASSINATURA: 28/12/2022. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: JEAN
MARCEL PEREIRA RATES, Secretário-Executivo de Desenvolvimento Social do
Distrito Federal, e pela Organização da Sociedade Civil: JOÃO HENRIQUE DA
SILVA BARBOSA, Procurador do Diretor Presidente da OSC Instituto do
Carinho.

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 29/2022
PROCESSO n° 00431-00009121/2022-15. DAS PARTES: SECRETARIA
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL x OSC
INSTITUTO MÃOS SOLIDÁRIAS. DO OBJETO: implantação, execução e
manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para
crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e para adolescentes e jovens de 15 a 17
anos, a ser executado pelo Instituto Mãos Solidárias, conforme detalhamento
contido no Plano de Trabalho. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I - Unidade
Orçamentária: 17902; II - Programa de Trabalho: 08.243.6228.9071.0007-
TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-ORÇAMENTO
CRIANÇA E ADOLESCENTE-OCA; III - Natureza da Despesa: 33.50.43; IV -
Fonte de Recursos: 158, conforme Nota de Empenho nº 2022NE00725, emitida em
30/12/2022, evento nº 400097, na modalidade 2-Estimativo. DA VIGÊNCIA: Este
instrumento terá vigência da data de sua assinatura até 48 (quarenta e oito) meses.
ASSINATURA: 30/12/2022. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: JEAN
MARCEL PEREIRA RATES, Secretário-Executivo de Desenvolvimento Social do
Distrito Federal, e pela Organização da Sociedade Civil: AMANDA NERES DA
SILVA, Vice-Presidente da OSC Instituto Mãos Solidárias.

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022
O DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do
Distrito Federal, conforme o art. 105, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº 00394.734/0001-00, com sede
no SEPN 515, Bloco B, CEP 70.770-502, COMUNICA: As Organizações da Sociedade
Civil e demais interessados, que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA na modalidade virtual (à
distância).
ASSUNTO: Audiência Pública acerca do Edital nº 29/2022 - Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas.
DATA: 11 de janeiro de 2023
HORÁRIO: 14 horas
O link de acesso poderá ser consultado na página da SEDES:
https://www.sedes.df.gov.br/audiencias-publicas

JEAN MARCEL PEREIRA RATES
Secretário-Executivo

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 02/2022
O DISTRITO FEDERAL, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do
Distrito Federal, conforme o art. 105, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o nº 00394.734/0001-00, com sede
no SEPN 515, Bloco B, CEP 70.770-502, COMUNICA: As Organizações da Sociedade
Civil e demais interessados, que realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA na modalidade virtual (à
distância).
ASSUNTO: Audiência Pública acerca do Edital nº 30/2022 - Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e para adolescentes
e jovens de 15 anos a 17 anos.
DATA: 11 de janeiro de 2023.
HORÁRIO: 10 Horas.
O link de acesso poderá ser consultado na página da SEDES:
https://www.sedes.df.gov.br/audiencias-publicas

JEAN MARCEL PEREIRA RATES
Secretário-Executivo
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