
Art. 1º Referendar e tornar público o resultado provisório de habilitação dos projetos,
constantes do anexo único, processados e julgados pela Comissão de Seleção, em
atendimento ao Edital de Chamamento Público nº 01/2020, publicado no DODF nº 171, de
09 de setembro de 2020.
§ 1º O prazo para interpor recurso ao resultado provisório é de 10 (dez) dias úteis após a
publicação desta Resolução, conforme item 11.4 do Edital de Chamada Pública nº 01/2020.
§ 2º Não havendo interposição tempestiva de recurso, este resultado provisório ficará
convertido automaticamente em definitivo, conforme item 11.4.1 do referido Edital.
Art. 2º Esta Resolução Ordinária entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
 

ANEXO ÚNICO - Resultado provisório de habilitação

PROCESSO INSTITUIÇÃO PROJETO SITUAÇÃO

00400-

00053228/2020-79

Centro de Defesa dos Direitos

da Criança e Adolescentes do

Distrito Federal - Cedeca

Territórios Amigos

das Crianças e dos

Adolescentes

HABILITADO

00400-

00052989/2020-11

Associação Cultural Jornada

Literária do Distrito Federal

Jornada de Literatura e

Música do Paranoá e

Itapoã

HABILITADO

COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO
 

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA
Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta
minutos, por videoconferência, a coordenadora da Comissão Especial abre os trabalhos da
22ª Reunião Ordinária da Comissão Especial de Seleção - Edital nº 1/2020 do Conselho
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA/DF. Estavam presentes os seguintes
conselheiros: Graziele Lima da C. Nogueira, representante do Gabinete do Governador e
coordenadora da Comissão; Eduardo Chaves, representante da Subsecretaria de Políticas
para Crianças e Adolescentes – Subpca; Kelly Cristina Tavares, representante da
Subsecretaria do Sistema Socioeducativo/Sejus-DF. Demais participantes: Susana Cecília
Lavarello Minteguie, representante da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do
Distrito Federal; Marina Ventura Peixoto, Barbara Neri Almeida de Oliveira, Débora
Caroline Jardim da Costa e João Paulo Carvalho Vinhal – DIPROJ/SECDCA. Item 1.
Instituição: ASSOCIAÇÃO CULTURAL JORNADA LITERÁRIA DO DISTRITO
FEDERAL. Projeto: Jornada de Literatura e Música do Paranoá e Itapoã (Processo 00400-
00052989/2020-11). Assunto: Habilitação do projeto. A Comissão toma conhecimento do
Ofício datado de 04/08/2021, encaminhado pela Associação Cultural Jornada Literária do
Distrito Federal, queapresenta os esclarecimentos e justificativa da opção pela contratação
de serviço "locação de estúdio digital" em detrimento da aquisição de equipamentos de
som, conforme solicitação da Comissão de Seleção em sua 21ª Reunião Ordinária. A
Comissão aprova a justificativa apresentada e delibera pela habilitação do projeto. Item 2.
Instituição: INSTITUTO ESPÍRITO DE LUZ. Projeto: Casa da Juventude Circuito
Cidadania - CJCC (processo 00400-00052618/2020-21). Assunto: Habilitação do projeto.
A Comissão toma conhecimento do Parecer Técnico de reanálise nº 384/2021 -
SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ, o qual aponta que as correções de ordem técnica
solicitadas anteriormente foram acatadas pela Instituição. Contudo, o item 1.1 do Parecer
aponta que a instituição forneceu comprovante de CNPJ ativo desde 19/06/2019. Ou seja,
no momento da análise documental, já possuía o mínimo de 2 (dois) anos de cadastro
ativo, no entanto, até o prazo final de envio da documentação, ainda não possuía. A
Comissão toma conhecimento do Ofício/IEL/04/2021, porém entende que o art. 18 do
Decreto nº 37.843/2016 dispõe que o cumprimento do requisito mínimo de 2 (dois) anos
de cadastro ativo no CNPJ deve estar comprovado no momento da convocação da
instituição para a fase de habilitação. A Comissão delibera por notificar o Instituto para
apresentar documento que contenha detalhamento do histórico da situação cadastral da
OSC perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, emitido pela Receita Federal. Item 3.
Instituição: ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES DE BAIXA RENDA. Projeto:
Cineca (processo 00400-00053150/2020-92). Assunto: Habilitação do projeto. A
conselheira Kelly, que havia pedido vista do processo na Reunião Ordinária anterior, após
análise, opinou que não houve comprometimento do mérito do projeto em decorrência das
alterações. Levantou quesito quanto à qualificação dos oficineiros que irão trabalhar no
projeto, uma vez que, devido à complexidade do conteúdo ministrado, é necessário que
esses profissionais sejam qualificados para tanto. A Comissão delibera por notificar a
Associação para que apresente, no Plano de Trabalho, os requisitos mínimos de
qualificação e formação que serão exigidos para a contratação dos oficineiros. Em relação
ao item 1.1 do Parecer Técnico de reanálise nº 382/2021 -
SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ, apresentado na 21ª Reunião Ordinária, a Comissão
delibera por notificar a Associação para apresentar a Certidão negativa quanto à dívida
ativa do Distrito Federal (emitida no site da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal),
conforme item 13.3.7 do Edital Nº 1/2020. Em relação aos itens 2.1.1 e 3.1 do Parecer, que
trazem as alterações propostas pela Instituição na Planilha Orçamentária e na tabela de
Recursos Humanos, a Comissão delibera por aprovar tais alterações. Por fim, a Comissão
toma conhecimento de que a OSC também não possuía 2 (dois) anos de cadastro ativo no
CNPJ quando convocada para a fase de habilitação, situação similar ao Instituto Espírito
de Luz. A Comissão delibera, então, por notificar a instituição para apresentar documento
que contenha detalhamento do histórico da situação cadastral da OSC perante o Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica, emitido pela Receita Federal. Dessa forma, a OSC será
notificada para que seja apresentada a documentação pendente, bem como as informações

solicitadas no Plano de Trabalho. Item 4. Instituição: INSTITUTO AXIOMAS BRASIL.

Projeto: Aluno Nota 1000 (Núcleo Paranoá) (processo 00400-00053075/2020-60). Assunto:

Alterações no Plano de Trabalho e na Planilha Orçamentária. A Comissão toma

conhecimento do Parecer Técnico de reanálise nº 386/2021 -

SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ, o qual, no item 2, aponta que a instituição realizou

diversas mudanças no Plano de Trabalho e na Planilha Orçamentária anteriormente aprovada.

A conselheira Kelly pede vista do processo, para análise das alterações realizadas no projeto

em comparação à proposta simplificada aprovada na fase de seleção do edital. O projeto

comporá a pauta na reunião do dia 19/08/2021 da Comissão, ocasião em que serão também

tratados os outros aspectos elencados no parecer de reanálise. Item 5. Instituição: CENTRO

DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES DO DISTRITO

FEDERAL. Projeto: Territórios amigos das crianças e dos adolescentes (processo 00400-

00053228/2020-79). Assunto: Habilitação do projeto. A Comissão toma conhecimento do

Parecer Técnico de reanálise nº 389/2021 - SEJUS/CDCA/SECDCA/DIPROJ. Quanto ao

item 3 do Parecer, em relação às alterações propostas pela Instituição na Planilha

Orçamentária, a Comissão delibera por aprovar tais alterações. Quanto ao item 2 do referido

Parecer, em relação aos ajustes propostos no Plano de Trabalho referentes ao “Quadro 4 –

metas”, “Quadro 5 – metodologia” e “Quadro 6 – Recursos Humanos”, a Comissão delibera

por aprovar tais alterações. Por fim, a Comissão delibera pela habilitação do projeto. Item

6.Assunto: Notificação dos demais membros da comissão quanto à participação nas reuniões

ordinárias. A Comissão delibera que a Coordenadora comunicará aos demais membros sobre

a importância da participação de todos os membros da Comissão em todas as reuniões

ordinárias, através do grupo de WhatsApp da Comissão, e também em reunião plenária. Item

7. A Comissão delibera que a próxima Reunião Ordinária ocorrerá no dia 19/08/2021, às

nove horas e trinta minutos, por videoconferência. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi

encerrada às onze horas e cinquenta e seis minutos, e eu, Débora Caroline Jardim da Costa,

lavrei a presente Ata que vai assinada pela Coordenadora da Comissão Especial de Seleção -

Edital nº 01/2020 do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

GRAZIELE LIMA DA CUNHA NOGUEIRA, Coordenadora da Comissão de Seleção do

Edital n° 01/2020.

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER

SECRETARIA EXECUTIVA
 

JULGAMENTO Nº 06/2021
Processo: 04011-00002265/2020-17. Interessado: Secretaria de Estado da Mulher do
Distrito Federal. Assunto: Sindicância Investigativa. Examinando o deliberado pela
Comissão Sindicante e com fulcro no art. 257, da Lei Complementar nº 840/2011,
DECIDO, acatar o Relatório SEI-GDF nº 48/2021 - SMDF/SUBEV/CEQUIP/CEAM4
(66799182) apresentado pela referida Comissão Sindicante constituída para apurar os
fatos relacionados aos processos 00431.00014935/2018-95 e 00431-0004434/2019-81 e,
com base no art. 215, inciso I, da Lei Complementar nº 840/2011, determino o
ARQUIVAMENTO dos autos e o encaminhamento à Tomada de Contas Especial.

VANDERCY ANTONIA DE CAMARGOS
Secretária Executiva

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

 
DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA

SESSÃO 3552ª – REALIZADA EM 21/07/2021 – RELATOR: HAMILTON
LOURENÇO FILHO - Processo 00111-00006014/2021-68 – Decisão nº 411/2021 - A
Diretoria, acolhendo o voto do relator, DECIDE: Aprovar, nos termos da NO 4.2.2-B,
item 10.1, o reconhecimento da dívida, sem Cobertura Contratual, no valor de R$2.438,28
(dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos), referente a serviços
executados e que não foram previstos na planilha orçamentária do Contrato nº 23/2019.

IZIDIO SANTOS JUNIOR
Presidente

DECISÃO DA DIRETORIA COLEGIADA

SESSÃO 3552ª – REALIZADA EM 21/07/2021 – RELATOR: HAMILTON

LOURENÇO FILHO - Processo 00111-00006014/2021-68 – Decisão nº 412/2021 - A

Diretoria, acolhendo o voto do relator, DECIDE: Autorizar, nos termos da NO 4.2.2-B,

item 10.1, o reconhecimento da dívida, sem Cobertura Contratual, no valor de R$

6.222,08 (seis mil, duzentos e vinte e dois reais e oito centavos), referente a serviços

executados e que não foram previstos na planilha orçamentária do Contrato nº 77/2020.

IZIDIO SANTOS JUNIOR

Presidente
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