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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
10.11.6 prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização;
10.12 Declaração do representante legal da OSC sobre as instalações e condições
materiais, inclusive quanto a salubridade e segurança, ou informe de que apresentará essa
declaração até sessenta dias corridos após a celebração da parceria;
10.13 Comprovação que a Organização da Sociedade Civil (OSC), seja legalmente
constituída no Distrito Federal e com atuação de pelo menos 02 (dois) anos.
11. IMPEDIMENTOS E INABILITAÇÃO
11.1 A administração pública consultará o SIGGO e o CEPIM para verificar se há
ocorrência impeditiva em relação à OSC 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 05 (cinco) dias corridos, sob pena de inabilitação.
11.3 Em caso de omissão ou não atendimento do requisito, haverá decisão de inabilitação
e será convocada a próxima OSC, em ordem decrescente de classificação.
12. RECURSOS
12.1 As organizações da sociedade civil poderão interpor recursos no prazo de até 05
(cinco) dias corridos, contados após da data de publicação no sítio eletrônico oficial dos
seguintes atos:
12.1.1 Resultado provisório da classificação das propostas; ou
12.1.2 Resultado provisório da habilitação; ou
12.1.3 Decisão pela reprovação de plano de trabalho; ou
12.1.4 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 à autoridade superior, por intermédio do colegiado que
proferiu a decisão, o qual poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo
subir, devendo a decisão final ser proferida e divulgada no prazo de até 05 (cinco) dias
corridos após as fases recursais.
12.3 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 12 (doze)
meses.
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 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.
14.3 Dúvidas e situações problemáticas em relação às quais este Edital seja omisso serão
solucionadas pelo administrador público ou, se ocorridas na fase de seleção, pela
Comissão de Seleção.
14.4 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.
14.5 Qualquer pessoa poderá apresentar impugnação a este Edital, que será decidida pela
Comissão de Seleção, com possibilidade de recurso ao administrador público.
14.6 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800.6449060 (Decreto nº 34.031/2012).
14.7 Para elucidação de qualquer dúvida as OSCs deverão entrar em contato com a
Coordenação
de
Audiovisual/SUEC/SECEC
pelo
endereço
eletrônico:
audiovisual@cultura.df.gov.br ou pelo telefones (61) 3325 7777.
14.8 Os Anexos serão disponibilizados no site da Secretaria de Cultura e Economia
Criativa do Distrito Federal (www.cultura.df.gov.br):
I - Anexo I - Ficha de Inscrição;
II - Anexo II - Roteiro de Elaboração de Proposta;
III - Anexo III - Critérios de Seleção;
IV - Anexo IV - Termo de Colaboração.
Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022
BARTOLOMEU RODRIGUES DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022
A SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL torna público
aos interessados, que a licitação em epígrafe, cujo objeto consiste na "Aquisição de 01
(um) de servidor GDC - SX3000, modelo PSD3000U2", processo 00150-00005998/202149, foi declarada Fracassada, tendo em vista que o único proponente cotou valor superior
ao orçado pela Administração, em desacordo com as disposições editalícias.
Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022
CARLOS AUGUSTO ANDRADE DO AMARAL
Pregoeiro

Nº 40, SEXTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2022

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PARA VENDA DE IMÓVEIS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAR DE
LICITAÇÃO REFERENTE AO EDITAL Nº 01/2022 - IMÓVEIS
A Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, em sua
Decisão nº 103/2022-DIRET, 3598ª sessão, realizada em 23/02/2022, decidiu, com
base nos tópicos 49.3 e 50 do Edital nº 01/2022-Imóveis, homologar o resultado da
licitação objeto do referido Edital, conforme processo 00111-00010080/2021-32,
proclamando-se vencedores os seguintes licitantes: ITEM 02 - MODERNA
PRODUTOS IMPORTADOS E NACIONAIS LTDA R$ 1.220.000,00; ITEM 09 ALEXANDRE MOREIRA OLIVEIRA R$ 172.100,00; ITEM 35 - WENCESLAU
GERALDO GOMES PINHEIRO JUNIOR R$ 136.000,00; ITEM 74 - TERRAVIVA
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI R$ 424.500,00; ITEM 90 TERRAVIVA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI R$ 496.000,00.
Informa-se, na oportunidade, que os ITENS 13, 17, 23, 26, 27, 42, 47, 48, 64, 89, 92,
93, 95 e 99 permanecerão sobrestados, de ofício, por 60 (sessenta) dias, encerrando-se
em 14/04/2022, conforme previsto no tópico 40, para que os respectivos licitantes
procedam à complementação da documentação exigida no CAPÍTULO V - B) DA
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA QUALQUER MODALIDADE DE
PAGAMENTO ou manifestem interesse no pagamento à vista. Além disso, comunicase aos licitantes declarados vencedores que a Gerência de Atendimento ao Cliente GEATE, disponibilizará por meio eletrônico o controle de pagamento à vista ou
equivalente à entrada inicial, sendo de exclusiva responsabilidade dos licitantes efetuar
o recolhimento do preço ajustado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após a
publicação deste, conforme descrito no tópico 74.1 do Edital. Esclarece-se, na ocasião,
que os licitantes vencedores supracitados deverão, no prazo devido, após sua
convocação pelo Cartório indicado, proceder à lavratura da Escritura Pública de
Compra e Venda, correndo todas as despesas por conta dos licitantes vencedores,
inclusive as cartorárias e os impostos, preços públicos ou taxas incidentes, de
conformidade com o contido no tópico 74.2 do aludido Edital. O não atendimento às
citadas exigências, dentro dos prazos já estipulados importará no desfazimento do
negócio com a consequente aplicação da penalidade prevista no tópico 77.6 do Edital.
Esclarece-se ainda, aos interessados, que, de acordo com o contido no tópico 66 do
Edital, não caberá recurso quanto à presente homologação.
Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022
BRUNO CÉSAR SANTANA DE MENESES
Presidente da Comissão
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAR DE
LICITAÇÃO REFERENTE AO EDITAL Nº 13/2021-IMÓVEIS
A Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, em sua
Decisão nº 102/2022-DIRET, 3598ª sessão, realizada em 23/02/2022, decidiu, com
base nos tópicos 49.3 e 50 do Edital nº 13/2021-Imóveis, homologar o resultado da
licitação objeto do referido Edital, conforme processo nº. 00111-00008393/2021-21,
proclamando-se vencedores os seguintes licitantes: ITEM 12 - ALAN LOPES
DOURADO R$ 66.100,00; ITEM 15 - TERRAVIVA CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES EIRELI R$ 379.000,00. Informa-se, na oportunidade, que os
ITENS 01, 11, 42, 62, 94 e 97 permanecerão sobrestados, de ofício, por 60
(sessenta) dias, encerrando-se em 10/03/2022, conforme previsto no tópico 40, para
que os respectivos licitantes procedam à complementação da documentação exigida
no CAPÍTULO V - B) DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA
QUALQUER MODALIDADE DE PAGAMENTO ou manifestem interesse no
pagamento à vista. Além disso, comunica-se aos licitantes declarados vencedores
que a Gerência de Atendimento ao Cliente - GEATE, disponibilizará por meio
eletrônico o controle de pagamento à vista ou equivalente à entrada inicial, sendo
de exclusiva responsabilidade dos licitantes efetuarem o recolhimento do preço
ajustado, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após a publicação deste,
conforme descrito no tópico 74.1 do Edital. Esclarece-se, na ocasião, que os
licitantes vencedores supracitados deverão, no prazo devido, após sua convocação
pelo Cartório indicado, proceder à lavratura da Escritura Pública de Compra e
Venda, correndo todas as despesas por conta dos licitantes vencedores, inclusive as
cartorárias e os impostos, preços públicos ou taxas incidentes, de conformidade com
o contido no tópico 74.2 do aludido Edital. O não atendimento às citadas
exigências, dentro dos prazos já estipulados importará no desfazimento do negócio
com a consequente aplicação da penalidade prevista no tópico 77.6 do Edital.
Esclarece-se ainda, aos interessados, que, de acordo com o contido no tópico 66 do
Edital, não caberá recurso quanto à presente homologação.
Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022
BRUNO CÉSAR SANTANA DE MENESES
Presidente da Comissão
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