
14.12. Caso a execução da parceria ultrapasse um ano, a ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL providenciará prestação de contas anual por meio da apresentação de
relatório parcial de execução do objeto, que observará o disposto na Lei nº 13.019, de 2014,
em seu regulamento e as exigências do ato normativo setorial.
14.12.1. Caso haja a conclusão de que o objeto não foi cumprido quanto ao que se esperava
no período de que trata o relatório ou caso haja indícios de irregularidades que possam ter
gerado dano ao erário, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL será notificada para
apresentar relatório parcial de execução financeira.
14.12.2. A análise da prestação de contas anual será realizada conforme procedimentos
definidos no Decreto Distrital n°37.843, de 2016, e no ato normativo setorial.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SANÇÕES
15.1. A execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, com este instrumento,
com o disposto na Lei Nacional nº 13.019, de 2014, no seu regulamento ou nas disposições
normativas aplicáveis pode ensejar aplicação à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL, garantida prévia defesa, das seguintes sanções:
I - advertência;
II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração
pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos; ou
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria
ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo.
15.2. É facultada a defesa do interessado antes de aplicação da sanção, no prazo de dez dias
a contar do recebimento de notificação com essa finalidade.
15.3. A sanção de advertência tem caráter educativo e preventivo e será aplicada quando
verificadas irregularidades que não justifiquem a aplicação de penalidade mais severa.
15.4. A sanção de suspensão temporária deverá ser aplicada nos casos em que verificada
fraude na celebração, na execução ou na prestação de contas da parceria, quando não se
justificar imposição da penalidade mais severa, considerando a natureza e a gravidade da
infração, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e
os danos.
15.5. As sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade são de
competência exclusiva do SECRETÁRIO DE ESTADO.
15.6. Da decisão administrativa sancionadora cabe recurso administrativo, no prazo de dez
dias, contado da data de ciência da decisão, podendo a reabilitação ser requerida após dois
anos da aplicação da penalidade.
15.6.1. No caso da sanção de suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade, o
recurso cabível é o pedido de reconsideração.
15.7. Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de declaração de
inidoneidade, o impedimento da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá ser
lançado no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO.
15.8. A situação de impedimento permanecerá enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja providenciada a reabilitação perante a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, devendo ser concedida quando houver ressarcimento dos
danos, desde que decorrido o prazo de dois anos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO E DENÚNCIA
16.1. Este instrumento poderá ser denunciado ou rescindido, devendo o outro partícipe ser
comunicado dessa intenção no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, mediante ofício.
16.2. Os partícipes são responsáveis somente pelas obrigações do período em que
efetivamente vigorou a parceria.
16.3. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá rescindir unilateralmente este instrumento
quando houver inexecução do objeto ou o descumprimento do disposto na Lei nº 13.019, de
2014, no Decreto Distrital n°37.843, de 2016, ou em ato normativo setorial que implicar
prejuízo ao interesse público, garantida à OSC a oportunidade de defesa.
16.4. A rescisão enseja a imediata adoção das medidas cabíveis ao caso concreto, tais como
a aplicação de sanções previstas neste instrumento, a notificação para devolução de recurso
se a instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, conforme a
peculiaridade dos fatos que causaram a necessidade de rescisão.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CUMPRIMENTO AO DECRETO DISTRITAL nº
34.031, DE 2012
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate
à Corrupção, no telefone 0800-6449060 (Decreto nº 34.031, de 2012).
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO
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.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO - ENVELOPE N°1

CONCORRÊNCIA Nº 13/2022 PROCESSO SEI Nº 00080-00070917/2021-16
O Presidente da Comissão de Licitação da Secretaria de Educação do GDF, instituída pela
Ordem de Serviços nº 355, de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com as normas
da Lei nº 8.666/1993 e disposições do Edital de Licitação, vem comunicar o resultado de
julgamento da habilitação da CONCORRÊNCIA nº 13/2022, cujo objeto prevê a Obra de
construção de CEPI – Centro de Educação para Primeira Infância - TIPO 1, do programa
PRÓINFÂNCIA/FNDE, com área construída de 1.609,24m², em terreno de 4.633,75m²,
localizado na QN 07 AE 01, RA XXI, Riacho Fundo II/DF, publicado na data de 5 de

maio do corrente, ficando habilitadas à próxima fase do certame as licitantes: 1 - Engemag

Construtora e Incorporadora Ltda. - CNPJ nº 04.837.549/0001-96; 2- FH10 Construções e

Serviços Eireli - CNPJ nº 03.607.414/0001-71; 3 - C.Q.O Construtora Queiroz Oliveira

LTDA - EPP - CNPJ n°06.224.599/0001-23; 4 - Civil Engenharia Ltda - CNPJ nº

01.710.170/0001-22; 5 - Elshaday Engenharia LTDA - CNPJ n° 03.374.268/0002-62; 6 -

Dan Engenharia e Consultoria LTDA - CNPJ n° 00.630.999/0001-52; e 7 - White Tratores

e Serviços de Terraplanagem - CNPJ n° 04.000.710/0001-72. A licitante 1. - Construtora

Costa Junior LTDA - CNPJ n° 00.904.946/0001-82, foi inabilitada para a próxima fase

pelos seguintes motivos: 6.3 - Não apresentou a declaração - anexo VIII do edital; e 6.6 -

Não apresentou a Declaração anexo XVI do edital. A falta de qualquer um dos documentos

mencionados no presente Edital e seus Anexos, acarretará a inabilitação do licitante. O

Presidente da Comissão Permanente de Licitação informa ainda, que os autos do Processo

encontram-se com vista franqueada aos interessados a partir da data desta publicação.

RENI FERNANDES

Presidente da Comissão

AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO HABILITAÇÃO - ENVELOPE N°1

CONCORRÊNCIA Nº 1/2022 PROCESSO SEI Nº 00080-00111019/2021-25

O Presidente da Comissão de Licitação da Secretaria de Educação do GDF, instituída pela

Ordem de Serviços nº 355, de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com as normas

da Lei nº 8.666/1993 e disposições do Edital de Licitação, vem, torna público o

INDEFERIMENTO do recurso interposto pela licitante C.Q.O CONSTRUTORA

QUEIROZ OLIVEIRA LTDA., contra o resultado da habilitação da CONCORRÊNCIA nº

1/2022, cujo objeto prevê a OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CEPI – CENTRO DE

EDUCAÇÃO PARA PRIMEIRA INFÂNCIA – TIPO 1, DO PROGRAMA

PROINFÂNCIA/FNDE, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 1.637,63M², EM TERRENO

DE 4.625,57M², LOCALIZADO NO SETOR HABITACIONAL TAQUARI QUADRA 04,

ÁREA ESPECIAL 04, RA XVIII. LAGO NORTE/DF, conforme nota técnica ULIC - id.

93007523, e decisão SUAG - id. 93220929. Dessa forma, ficam convocadas à próxima fase

do certame (Abertura dos envelopes 2 - Preços), a ser realizada na data de 18/08/2022 - às

14:30 hrs, horário de Brasília. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação informa

ainda, que os autos do Processo encontram-se com vista franqueada aos interessados a

partir da data desta publicação.

RENI FERNANDES

Presidente da Comissão

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAS

GERÊNCIA DE CONSIGNAÇÃO E BENEFÍCIOS
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A GERENTE DE CONSIGNAÇÃO E BENEFÍCIOS, DA DIRETORIA DE

PAGAMENTO DE PESSOAS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, resolve: CONVOCAR o(a) servidor(a)

MILTON RODRIGUES DA SILVA, matrícula nº 02483408, ou seu/sua representante

legal, para comparecimento impreterivelmente até o 5 dias úteis desta publicação, na Sede

II da Secretaria de Estado de Educação, situada à avenida W3 Norte, SEPN 511, Bloco C,

Edifício Bittar III, 3º andar, Asa Norte, Brasília-DF, no horário das 8hs às 12hs e 13h às

17h, para tratar de assuntos referentes ao Processo SEi nº 00002-00005233/2020-02, que

trata de débito de Auxílio Transporte. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato por

meio do telefone: 3901-2270.

ROSANIA APARECIDA STOCO DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

 
AVISO DE LICITAÇÃO - REABERTURA (*)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022
Processo SEI-GDF nº 00054-00128189/2021-48. O Departamento de Logística e Finanças
comunica aos interessados a REABERTURA do certame em epígrafe, cujo objeto é o
Contratação de empresa especializada em serviços contínuos de engenharia de operação,
manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais
de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais
diversos e serviços de recomposição de jardinagem, nos sistemas, equipamentos e
instalações prediais utilizados pela PMDF, conforme especificações e condições
estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Valor Estimado:
R$18.243.753,51 (dezoito milhões, duzentos e quarenta e três mil, setecentos e cinquenta e
três reais e cinquenta e um centavos). Tipo: Menor Preço. Data limite para recebimento das
propostas: Dia 26/08/2022 às 08h (horário de Brasília/DF). Elemento de
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