
 

 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020  

O Distrito Federal, por intermédio da Administração Regional de Vicente Pires (RA-XXX), 
CNPJ nº 11.080.085/0001-81, estabelecida na Rua 04-A, Travessa 04 - CEP: 72110-800,  
Vicente Pires-DF, no uso de suas atribuições, torna público, nos termos da Lei 13.019/2014, 
o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO visando celebrar TERMO DE 
COLABORAÇÃO com Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, regularmente 
constituídas e que possuam projetos sociais com oferta de serviços com vistas à promoção 
e proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade nesse período de pandemia do 
COVID 19. A Instituição vencedora receberá por 06 (seis) meses autorização para utilização 
de área localizada no Setor Habitacional Vicente Pires, Q 4, CJ 4, Lote 3 – Estrada Parque 
Taguatinga. O presente chamamento reger-se-á, ainda, pelo disposto na Lei Nacional 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, nas leis orçamentárias do Distrito Federal, na 
Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e no Decreto Distrital 37.843/2016 - que 
regulamenta a aplicação da Lei Nacional nº 13.019/2014, e em consonância com a Lei nº. 
8.666/1993; Instrução Normativa nº 01/2005-CGDF e nos demais atos normativos 
aplicáveis, conforme condições e procedimentos a seguir descritos: 

PARTE I – CARACTERÍSTICAS DA PARCERIA  

 
1. OBJETO 

1.1. Este instrumento tem por objeto selecionar uma proposta para estabelecer parceria 
com Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, regularmente constituídas, que 
ofereçam serviços nas áreas de piscicologia, odontologia, serviço social, assistência 
jurídica, assistência à saúde na área de enfermagem, defesa dos direitos humanos, dentre 
outros, com vistas à promoção e proteção de pessoas em situação de rua, agravadas em 
razão da pandemia do COVID 19. Receberão por 06 (seis) meses, prorrogáveis na forma 
da lei, autorização para utilização de área localizada na Q 4, CJ 4, Lote 3 – Estrada Parque 
Taguatinga. 
 
1.2. O Termo de Colaboração será firmado em consonância com a Lei no 13.019/2014 e 
do Decreto Distrital 37.843/2016 – que regulamenta a aplicação da referida lei, e mediante 
demanda da Administração Pública.  

1.3. Será dispensado o pagamento de preço público conforme autoriza o artigo 12, do 
Decreto Distrital nº 17.079/95, mediante Ordem de Serviço a ser publicada no Diário Oficial 
do Distrito Federal, com base no artigo 12, parágrafo §2º do, do mesmo Decreto. 

1.4. É expressamente vedado ao interessado: 

a) cobrar qualquer valor pelos serviços prestados à população 
b) realizar qualquer tipo de obra ou edificação na àrea cedida pela Administração. 
 

 



 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

2.1. Poderão participar as Organizações da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, 
regularmente constituídas, com sede no Distrito Federal, e que possuam projetos sociais 
com oferta de serviços gratuitos, com vistas à promoção e proteção de pessoas em situação 
de vunerabilidade, interessadas em firmar com a Administração Regional de Vicente Pires, 
Termo de Colaboração para a realização de serviços nas áreas de pisicologia, odontologia, 
serviço social, assistência jurídica, assistência à saúde na área de enfermagem, defesa dos 
direitos humanos, dentre outros. 
 
2.2. Fica vedada a participação de instituição que: 

a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar 
no território nacional;  

b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;  

c) tenha como dirigente, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão 
ou entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental na qual será 
celebrado o Termo de Coaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 
grau.  

d) tenha tido as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos cinco anos, exceto 
se: for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente 
imputados; for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; a apreciação das contas 
estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;  

e) tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:  

I - suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração;  

II  - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;  

III - 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;  

IV - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
II.  

f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho 
de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) 
anos;  

g) tenha entre seus dirigentes pessoa: cujas contas relativas às parcerias tenham sido 
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera 



 

 

da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por 
falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, 
enquanto durar a inabilitação; considerada responsável por ato de improbidade, enquanto 
durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de 
junho de 1992. 
 
3. DO LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES  

3.1 Os interessados em participar do presente Edital de Chamamento Público deverão 
apresentar o Envelope nº 1 - Proposta, contendo os documentos constantes no item 7 
deste Edital, e o Envelope nº 2 - Habilitação, contendo os documentos constantes no item 
10 deste Edital.  

3.2 O envelope nº 1 deverá ser protocolado, devidamente lacrado, no protocolo da 
Administração Regional de Vicente Pires, localizada em Rua 04 A, Travessa 04 - CEP: 
72110-800, Vicente Pires/DF, no primeiro dia útil subsequente ao encerramento do edital, 
de 08 às 12h e de 14 às 18h.  

3.3 Os envelopes deverão conter, externamente, a seguinte identificação:  

I – Envelope nº 1 - Proposta 

- Nome da Instituição 

- Edital de Chamamento nº 01/2020 

- Administração Regional de Vicente Pires 

II – Envelope nº 2 – Documentos de habilitação  

- Nome da Instituição 

- Edital de Chamamento nº 01/2020 

- Administração Regional de Vicente Pires 

3.4 Não serão recebidos envelopes apresentados fora do prazo estabelecido no subitem 
3.2 deste Edital. 

3.5 Depois de protocolados os envelopes, nenhum outro documento será recebido em 
separado.  

4. DA SESSÃO PÚBLICA PARA ABERTURA DOS ENVELOPES  

4.1. Em dois dias úteis após a entrega dos envelopes, às 09h00 horas, ocorrerá a Sessão 
Pública, na Administração Regional de Vicente Pires, para abertura dos envelopes 
protocolados pela(s) instituição(ões) interessada(s), no prazo estipulado no item 3.2 deste 
Edital, pela Comissão de Seleção. 

4.1.1. Poderão, todas as instituições interessadas, participar da Sessão Pública.  

4.1.1.1 Para comprovar a condição de interessado ou a qualidade de 
representante da instituição interessada, a pessoa entregará ao presidente da 
Comissão.  

a) Cópia de documento de identidade;  



 

 

b) Se representante (preposto/procurador) procuração pública ou particular, com 
poderes específicos para representar a instituição interessada no chamamento 
público, em nome do interessado;  

c) Se dirigente/proprietário/representante (preposto/procurador), cópia 
autenticada do estatuto ou ata de eleição do dirigente da instituição.  

4.1.1.2 A Comissão de Seleção, após abertura dos envelopes procederá a rubrica de 
todos os documentos e terá poderes para indeferir a participação dos proponentes que 
não tiverem atendido as condições de participação exigidas neste Edital.  

4.1.1.3 Aqueles que comprovarem a condição de interessado e estiverem presentes na 
sessão pública, poderão rubricar os documentos. 

 4.1.1.4 Será lavrada ata, a ser assinada por todos os presentes, relatando todos os 
atos e fatos ocorridos na sessão.  

 
5. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

5.1 A Comissão de seleção será designada pela Administração de Vicente Pires, e deverá 
avaliar as propostas de projetos das instituições participantes do presente Edital de 
Chamamento Público, e emitir parecer, observando a Seção III do Decreto Distrital nº 
37.843/2016 

5.1.1. A Comissão de Seleção deverá ser composta por, no mínimo, 03 (três) membros, 
assegurada a participação de, pelo menos, um servidor ocupante de cargo efetivo ou 
emprego permanente do quadro de pessoal da Administração Pública.  

5.1.2 A Comissão de Seleção terá a atribuição de analisar e julgar os documentos 
apresentados no envelope nº 1, e realizar as análises e julgamento dos requisitos 
descritos no item 7, deste Edital, visando a classificação das instituições participantes. 

5.1.3. A Comissão de Seleção deverá, ainda, abrir, rubricar, digitalizar os documentos 
apresentados no envelope nº 2, e realizar as análises e julgamento dos requisitos 
descritos no item 8 deste Edital, visando a habilitação das instituições participantes.  

 
5.2. O membro da Comissão de Seleção se declarará impedido de participar do processo 
quando: 

5.2.1. Tenha participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, 
dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer organização da sociedade civil 
participante do chamamento público; ou 

5.2.2. 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. 

5.3. O membro impedido deverá ser imediatamente substituído, a fim de viabilizar a 
realização ou continuidade do processo de seleção.  



 

 

5.4. 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 II – FASE DE SELEÇÃO DA PROPOSTA  

A verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração da parceria (arts. 33 e 34 
da Lei nº 13.019/2014) e a não ocorrência de impedimento para a celebração da parceria 
(art. 39 da Lei nº 13.019/2014) é posterior à etapa competitiva de julgamento das propostas, 
sendo exigível apenas da Organização Social selecionada, mais bem classificada, nos 
termos do disposto no art. 28 da Lei nº 13.019/2014. 
 
6. ETAPAS 

A fase de seleção da proposta observará as seguintes etapas: 
 

Etapa Descrição da Etapa Prazos 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. O edital 
permanecerá aberto 
por 30 dias, após a 
publicação no DODF 

2 Recebimento dos envelopes previstos no item 3. Primeiro dia útil 
subsequente ao 
encerramento do 
edital. 

3 Abertura dos envelopes em Sessão Pública Dois dias úteis após 
a entrega dos 
envelopes 

4 Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. Até cinco dias úteis 
após a Sessão 
Pública 

 
5 

Divulgação do resultado preliminar/ provisório das 
propostas/entidades classificadas. 

Até cinco dias úteis 
após a Sessão 
Pública 

6 Fase recursal contra o resultado 
preliminar/provisório. 

Até cinco dias úteis 
após contados da 
decisão de 
inabilitação 

7 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. Até cinco dias úteis 
após o encerramento 
do prazo recursal 

8 Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado 
definitivo da classificação das propostas. 

Até dois dias após a 
análise recursal 

Observação: Em razão da conveniência e oportunidade, os prazos estabelecidos para as 
análises de propostas e recursos pela Comissão de Seleção e respectiva publicação do 
resultado, a qualquer momento, poderão ser retificados, observando os prazos legais e 
respeitando os prazos que tenham tido a sua contagem iniciada. Eventuais alterações serão 



 

 

divulgadas no sítio institucional da Administração Regional de Vicente Pires: 
www.vicentepires.df.gov.br. 
 

7. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

7.1. A apresentação de Proposta de Projeto deverá ser colocada no Envelope nº 1 – 
Proposta, e deverá conter, obrigatoriamente:  

a) Ficha de inscrição, conforme modelo constante no anexo I, deste edital.  

b) Proposta de Projeto, com detalhamento do serviços a serem oferecidos, 
quantitativo humanos e materiais empregados no projeto.  

c) Relação de profissionais participantes do projeto contendo: qualificação e formação 
de cada um, assinada pelo representante legal da instituição.  

 
8. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS  

8.1.  Será selecionada apenas uma proposta/projeto para realização do objeto deste edital. 

8.1.1. A instituição deverá atender os critérios de classificação constantes no Anexo 
II, deste Edital. 

8.3. A relação das instituições classificadas será divulgada no sítio eletrônico oficial de 
Vicente Pires: www.vicentepires.df.gov.br.  

8.4. Após a divulgação da relação das instituições classificadas, a Comissão de Seleção 
abrirá prazo para recurso administrativo, na forma prevista no item 11 do presente Edital.  

8.5. Encerrada a fase recursal, a Comissão de Seleção providenciará a abertura dos 
envelopes nº 2, da OS mais bem classificada, conforme disposto no art. 28 da Lei nº 
13.019/2014, em sessão pública, nos termos do item 4.1.1.  

PARTE III – FASE DE HABILITAÇÃO E CELEBRAÇÃO DA PARCERIA  

9. ETAPAS 

A fase de habilitação e celebração da parceria observará as seguintes etapas: 
 

ETAPA Descrição 

 
1 

Convocação da organização selecionada para apresentar a documentação de 
habilitação em até 5 (cinco) dias úteis da data do recebimento de e-mail da 
Administração e da publicação no sítio eletrônico; 

2 Divulgação do resultado provisório de habilitação, se houver decisão por 
inabilitação; 

3 Fase recursal de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da divulgação do 
resultado provisório de habilitação, se houver decisão por inabilitação; 

4 Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo de habilitação; 



 

 

 
9.1. Apenas nos casos que houver decisão de inabilitação, será publicada a decisão no 
sítio eletrônico da Administração Regional de Vicente Pires, a partir de quando a 
Organização Social selecionada contará com a fase recursal de 5 (cinco) dias úteis para 
apresentar suas alegações. 
 
10. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

10.1 Os documentos de habilitação deverão ser colocados no Envelope nº 2 – Habilitação, 
e apresentados, preferencialmente, numerados em sequência e rubricados em todas as 
suas páginas por representante legal da instituição e deverão ser apresentados 

a) em original; ou  

b) cópia autenticada por cartório; ou  

c) cópia autenticada por servidor do Protocolo da Administração de Vicente Pires, mediante 

a exibição dos originais antes da entrega dos envelopes;  

d) exemplar da publicação em órgão da imprensa oficial.  

10.2 Deverão ser apresentadas Certidões Negativas ou Positivas com efeitos de Negativa, 
das esferas Distrital e Federal.  

10.3 Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de validade.  

10.3.1. Se a validade não constar de algum documento, será considerado válido por 
um período de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão.  

10.3.2. A Comissão poderá, durante o procedimento de julgamento, verificar a 
regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line exigidos no item 10 do 
edital, que não forem previamente apresentados pelas instituições ou que forem 
apresentados vencidos ou positivos.  

10.3.2.1 No momento da verificação, se o sistema estiver indisponível ficará a 
instituição com o ônus de não ter apresentado o documento ou ter apresentado 
com restrição.  

5 Homologação do resultado final da seleção; 

 
7 

Convocação da organização selecionada para apresentar o plano de trabalho 
no prazo de 8 (oito) dias úteis, observadas as orientações fornecidas pela 
administração pública quanto à estrutura e ao conteúdo do documento; 

8 Análise e aprovação do plano de trabalho, com possibilidade de realização de 
ajustes; 

9 Emissão de parecer técnico; 

10 Designação do gestor da parceria e da comissão de monitoramento e 
avaliação; 

11 Emissão de parecer jurídico; 

12 Assinatura do instrumento de parceria. 



 

 

10.4. A documentação, para fins de habilitação, a ser incluída no Envelope nº 2 é constituída 
de:  

10.4.1 Cópia do Estatuto ou Contrato Social devidamente registrado e de eventuais 
alterações, ou consolidado, se for o caso. 

10.4.1.1. O Estatuto/Contrato Social deverá conter cláusulas que indiquem: 
finalidade de relevância pública e social, correspondente ao objeto da parceria; 
em caso de dissolução, transferência de patrimônio líquido para outra pessoa 
jurídica de igual natureza e que preencha os requisitos da Lei 13.019/2014, e cujo 
objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;  

10.4.1.2. A escrituração deverá estar de acordo com os princípios fundamentais 
de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

10.4.2 Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual ou documento equivalente; 

10.4.3 Relação nominal, atualizada, dos dirigentes da instituição, com endereço, 
número e órgão expedidor da carteira de identidade, assim como número de registro 
no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal - RFB, de 
cada um deles, devidamente assinada pelo representante legal;  

10.4.3.1. Cópia da carteira de identidade, do documento do Cadastro de Pessoas 
Físicas - CPF e do comprovante de residência do representante legal da 
instituição;  

10.4.3.1.1 Para comprovação dos poderes de representação do representante ou 
procurador, deverá constar, ainda, no envelope nº 2:  

a) se representante (preposto/procurador), procuração pública ou 
particular, em nome da instituição, com poderes específicos para 
representar o interessado no chamamento público, em todas as suas fases, 
e todos os demais atos;  

b) se dirigente/proprietário, cópia autenticada do Estatuto ou ata de eleição 

do dirigente da instituição.  

10.4.4 Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da 
instituição; 

10.4.5 Certidão conjunta negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais 
e à Dívida Ativa da União; 

10.4.6 Certidão negativa quanto à dívida ativa do Distrito Federal; 

10.4.7 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 
10.4.8 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

10.4.9 Declaração da não ocorrência de impedimentos. 

10.5 As instituições participantes que deixarem de apresentar os documentos exigidos no 
subitem 10.4, ou apresentarem os documentos vencidos e/ou em desconformidade com as 
exigências deste Edital, ou ainda, com borrões, rasuras, entrelinhas ou cancelamentos, 
emendas, ressalvas ou omissões, que a critério da Comissão comprometam seu conteúdo, 
serão inabilitadas.  

10.5. Após análise e julgamento dos documentos constantes no envelope n.° 2, a Comissão 
registrará em ata a sua deliberação acerca da habilitação das instituições participantes.  



 

 

10.6. Após a divulgação da relação das instituições habilitadas, a Comissão de Seleção 
abrirá prazo para recurso administrativo, na forma do disposto no item 12 deste Edital.  

10.7. Encerrada a fase recursal, a Comissão de Seleção encaminhará o processo para a 
autoridade competente da Administração de Vicente Pires, a qual caberá a homologação 
do Chamamento Público. 
 
11. DA HOMOLOGAÇÃO  

11.1. Após a fase de habilitação, a Administração de Vicente Pires homologará o presente 
Chamamento Público e divulgará o resultado do julgamento no sítio Oficial da 
Administração Regional e no Diário Oficial do Distrito Federal.  

11.2 A homologação não gera direito para as instituições participantes à celebração do 
Termo de Colaboração, nos termos do art. 27, § 6o da Lei no 13.019/2014.  

12. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

12.1 Qualquer cidadão poderá, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, e/ou qualquer entidade 
interessada, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, da data fixada para o recebimento dos 
envelopes n° 1 e  2, impugnar este Edital de Chamamento Público, apresentando suas 
razões.  

12.1.1 Será de competência da autoridade cabível da Administração Regional de Vicente 
Pires, a decisão acerca da(s) impugnação(ões) apresentada(s).  

12.1.2 Acolhida a impugnação contra o presente Edital, será designada nova data para 
recebimento dos envelopes n° 1 e 2, exceto quando a alteração não afetar 
substancialmente as condições previstas neste Edital.  

12.2 Caberá recurso administrativo:  

a) da decisão que classificar ou desclassificar entidade participante;  

b) da decisão que habilitar ou inabilitar entidade participante;  

12.2.1 O prazo para interposição do recurso administrativo será de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da divulgação da decisão no sítio oficial.  

12.2.2 Interposto o recurso, será divulgado no sítio oficial, podendo ser impugnado pelas 
entidades participantes no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

12.2.3 O recurso será endereçado à Comissão de Seleção, a qual poderá reconsiderar 
sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso.  

12.2.4 O recurso será recebido no Protocolo da Administração Regional de Vicente Pires, 
Rua 4-A, no prazo previsto neste edital, no horário de expediente das 8h às 12h e das 
14h às 18h.  



 

 

12.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento, considerando-se os dias consecutivos, sendo que só se 
iniciam e vencem os prazos em dia de expediente.  

12.3.1. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do 
prazo estabelecido e/ou subscritos por representantes não habilitados legalmente.  

12.3.2 A habilitação do representante deve ser comprovada juntamente com os 
documentos do recurso administrativo, no momento de sua interposição.  
 
13. DA CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

13.1. A Administração Regional de Vicente Pires convocará a instituição classificada e 
habilitada, de acordo com a homologação, para assinar a parceria, concedendo prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decadência do direito de celebração deste.  

13.1.1 Mediante convocação da Administração Regional de Vicente Pires, a 
instituição deverá:  

a) encaminhar certidões negativas – ou positivas com efeitos de negativas – 
de débitos, atualizadas junto aos seguintes órgãos: Fazenda Federal, 
Fazenda do Distrito Federal e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 

  
14. DO PRAZO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

14.1 O Termo de Colaboração terá vigência de 06 (seis) meses, contados a partir da data 
da assinatura do Termo de Colaboração, prorrogável por igual período, até o limite de 60 
(sessenta) meses, nos termos do art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93.  

14.2 A execução do Termo de Colaboração obedecerá o Calendário do Distrito Federal.  

14.3 Para fins de contagem dos prazos previstos será considerado como data de assinatura 
do Termo de Colaboração a data da última assinatura (dia/mês/ano) dos signatários 
referenciados no preâmbulo do referido instrumento. 
  
15. DA GESTÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

15.1 A gestão do Termo de Colaboração será realizada pela Coordenação de 
Desenvolvimento - CODES, sendo a mesma responsável pelo acompanhamento e 
fiscalização durante a execução dos serviços firmado, objetivando atender às necessidades 
dos usuários, ao interesse público e às necessidades da Administração.  

15.2 A CODES designará Comissão de Monitoramento e Avaliação do Termo de 
Colaboração, mediante Portaria, em até 10 (dez) dias após a publicação do seu extrato no 
Diário Oficial. 
  
16. DA RESCISÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

16.1 A Administração Pública poderá rescindir o termo de colaboração a qualquer tempo, 
sem indenização por qualquer motivo à entidade habilitada, mediante notificação prévia de 
30 dias. 
 



 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

17.1. Na condução dos procedimentos relacionados com este Chamamento Público serão 
observados os princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  

17.2 Solicitações de informações e esclarecimentos sobre o presente edital de 
Chamamento Público devem ser encaminhadas para o e-mail: gab@vicentepires.df.gov.br 

17.2.1. As respostas às solicitações de informações e esclarecimentos do presente 
edital de Chamamento Público serão divulgadas no sítio oficial da Administração, no 
respectivo edital.  

17.3 O resultado dos julgamentos relativos aos documentos apresentados, as decisões 
acerca de impugnações e recursos administrativos, a homologação, bem como outras 
informações que a Administração Regional entender necessárias, serão divulgadas no sítio 
oficial, qual seja: www.vicentepires.df.gov.br 

17.3.1 É de inteira responsabilidade dos interessados o acompanhamento das 
decisões no sítio oficial da Administração Regional, inclusive para contagem de 
prazo para interposição de recurso administrativo.  

17.4. Será facultado às Comissões promoverem, em qualquer fase, diligências destinadas 
a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição dos critérios de 
habilitação de cada instituição, bem como solicitar aos órgãos competentes a elaboração 
de pareceres técnicos destinados a fundamentar a decisão da Comissão.  

17.5 Poderá a Administração Regional, revogar o presente Edital, no todo ou em parte, por 
conveniência administrativa e interesse público, por fato superveniente devidamente 
justificado, ou anulá-lo, em caso de ilegalidade.  

17.6 A participação dos interessados implicará em aceitação integral e irretratável dos 
termos deste Edital, bem como a observância dos regulamentos administrativos.  

 

Brasília, 27 de julho de 2020. 
 
 
 

Daniel de Castro Sousa 
Administrador  

  

 

 

 

 


