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PODER EXECUTIVO

EXTRATO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 22.2.0123.1
ESPÉCIE: CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 22.2.0123.1; FINALIDADE: Ampliação
da infraestrutura do Distrito Federal, por meio de investimentos em logística, mobilidade
urbana, segurança pública e saúde, observada a legislação vigente, em especial as
disposições da Lei Complementar federal nº 101, de 04 de maio de 2000; PARTES:
Financiador, representado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
CNPJ Nº 33.657.248/0001-89, e o Governo do Distrito Federal, CNPJ Nº 00.394.601/0001-
26, como Financiado; VALOR DO FINANCIAMENTO: R$ 217.003.108,00 (duzentos e
dezessete milhões, três mil e cento e oito reais); REPRESENTANTES: Pelo Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gabriel Braga Filartiga; CPF Nº
***.959.2**-**; Júlio Costa Leite; CPF Nº ***.305.5**-**; e pelo Distrito Federal, Ibaneis
Rocha Barros Júnior, CPF Nº ***.425.9**-**; Vigência: 15/07/2042; Data da assinatura:
28/06/2022.

SECRETARIA DE ESTADO DE
JUSTIÇA E CIDADANIA

CONSELHO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 03/2022

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO COM
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

Processo 00400-00031365/2022-14
O DISTRITO FEDERAL, por meio do CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – CDCA/DF e da SECRETARIA DE
ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - SEJUS/DF, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 08.685.528/0001-53, com sede no
Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), Quadra 01, Lote C, Edifício
Comércio Local - CEP: 70.632-100, doravante denominados ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA,
Considerando que o CDCA-DF é o órgão deliberativo da política de promoção dos direitos
da criança e do adolescente, controlador das ações de implementação dessa política e
responsável por fixar critérios de utilização e planos de aplicação do Fundo dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FDCA-DF;
Considerando a missão institucional do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente
do Distrito Federal - CDCA/DF e sua atuação conforme as diretrizes do Plano Decenal de
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do Distrito Federal;
Considerando que é competência do CDCA/DF gerir o FDCA/DF, definindo a política de
captação, administração e aplicação dos seus recursos financeiros;
Considerando que o FDCA-DF tem por objetivo prover de recursos financeiros e meios
capazes de garantir, de forma ágil, o financiamento de programas, projetos e serviços
voltados para a política de promoção, proteção, garantia e defesa dos direitos da criança e
do adolescente;
Considerando que as Organizações da Sociedade Civil desempenham o papel de ofertar
serviços de interesse público sem fins lucrativos, e sua atuação é essencial para o
fortalecimento e qualificação das políticas públicas de cunho social;
Considerando que a cooperação entre a Administração Pública e as Organizações da
Sociedade Civil tem por objetivo a consecução de finalidades de interesse público;
Considerando que o Edital de Chamamento Público é o principal instrumento por meio do
qual a Administração Pública seleciona, de maneira isonômica, Organizações da Sociedade
Civil para firmar parcerias no intuito de desenvolver ações de interesse público,
Torna público o presente Edital de Chamamento Público visando a análise e a seleção de
projetos que poderão ser financiados integral ou parcialmente com recursos do Fundo dos

Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – FDCA/DF, e apresentados por
organizações da sociedade civil interessadas em celebrar TERMO DE FOMENTO com
iniciativa da Administração Pública, regendo-se pelo disposto na Lei Nacional
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei Complementar Distrital nº 151, de 30 de
dezembro de 1998, combinada com o Art.269-A da Lei Orgânica do Distrito Federal e com
fundamento na Lei Distrital nº 5.244, de 17 de dezembro de 2013, na Resolução Normativa
nº 137 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda, na
Resolução Normativa nº 61, de 1º de agosto de 2012, na Resolução nº 76, de 16 de
novembro de 2015 do CDCA/DF, na Resolução Normativa nº 84, de 07 de novembro de
2018, na Resolução Normativa nº 104, de 02 de junho de 2022, nas leis orçamentárias do
Distrito Federal, na Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto Distrital nº
37.843, de 13 de dezembro de 2016, e nos demais atos normativos do CDCA/DF, conforme
condições e procedimentos a seguir descritos:

PARTE I - CARACTERÍSTICAS DA PARCERIA
1. DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente Edital a seleção de projetos para financiamento com
recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA/DF, a serem
executados por meio de parcerias a serem celebradas entre a Secretaria de Estado de Justiça
e Cidadania do Distrito Federal, o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente do
Distrito Federal e as Organizações da Sociedade Civil (OSC).
1.1.1 Para os fins deste Edital, entende-se por projeto o conjunto de ações que sejam
inovadoras e/ou complementares das políticas públicas no Distrito Federal voltadas para a
promoção, proteção, defesa e garantia dos direitos de crianças e adolescentes e que atendam
as linhas de ação constantes no item 2 deste Edital, aprovada por este CDCA/DF, com
período de duração de até 24 (vinte e quatro) meses consecutivos.
1.2 A parceria será formalizada mediante assinatura de TERMO DE FOMENTO, cuja
minuta se encontra no Anexo VIII deste Edital, e regida pelo disposto na Lei nº 13.019 de
31 de julho de 2014, e no Decreto Distrital nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016 e suas
alterações, e na Resolução Normativa nº 104, de 02 de junho de 2022.
2. DAS LINHAS DE AÇÃO
2.1 Formação e Capacitação:
2.1.1 De profissionais que atuam diretamente com crianças e adolescentes;
2.1.2 De organizações da sociedade civil que atuam ou almejam atuar na garantia dos
direitos de crianças e adolescentes;
2.1.3 De adolescentes e jovens para atuarem na garantia dos direitos de crianças e
adolescentes;
2.1.4 De famílias proponentes a se habilitarem como famílias acolhedoras para atendimento
de crianças e adolescente na perspectiva de desinstitucionalização;
2.2 Fortalecimento Institucional por meio de construção, reforma e aquisição de bens
permanentes:
2.2.1 Adequação, reforma, ampliação e/ou construção de estruturas que viabilizem a
complementação do atendimento de crianças e adolescentes;
2.2.2 Adequação, reforma, ampliação e/ou construção de estruturas que proporcionem o
aumento do atendimento de crianças e adolescentes, principalmente na faixa etária de 0 a 5
anos.
2.3 Pesquisa e diagnóstico da situação da infância e adolescência no Distrito Federal que
pretendam trabalhar com indicadores, dados, pesquisas, estudos e estatísticas sobre as
seguintes temáticas:
2.3.1 Primeira Infância;
2.3.2 Erradicação do Trabalho Infantil;
2.3.3 Enfrentamento à violência doméstica, física, psicológica, sexual ou institucional;
2.3.4 Planos, programas e políticas públicas e sociais direcionados para crianças e
adolescentes (conforme art. 4º da Lei nº 8.069/1990);
2.3.5 Gravidez na adolescência;
2.3.6 Suicídio e automutilação;
2.3.7 Medidas socioeducativas;
2.3.8 Medidas protetivas;
2.3.9 Boas práticas em participação política de crianças e adolescentes.
2.3.10 Efeitos da pandemia de Covid-19 na vida de crianças e adolescentes do DF.
2.4 Protagonismo infantojuvenil por meio de ações que promovam a mobilização e
organização da criança e do adolescente:
2.4.1 Formação de lideranças;
2.4.2 Estímulo e apoio ao controle social, à participação popular e comunitária;
2.4.3 Fortalecimento de comitês e fóruns específicos;
2.4.4 Fortalecimento da participação no planejamento, monitoramento, execução e
avaliação.
2.5 Promoção e Fortalecimento da cultura de paz:
2.5.1 Disseminação da cultura de paz e mediação de conflitos;
2.5.2 Enfrentamento a todas as formas de violência;
2.5.3 Iniciativas que priorizem ações que integrem atividades desenvolvidas nas comunidades.
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2.6 Fortalecimento da Primeira infância:
2.6.1 Propostas inclusivas que visem a implantação/implementação da Política Distrital pela
Primeira Infância (Lei nº 7.006, de 14 de dezembro de 2021);
2.6.2 Propostas inovadoras que desenvolvam atividades dirigidas a crianças de 0 a 6 anos
de idade e suas famílias, incluindo a importância do brincar nessa estratégia, na perspectiva
de prevenir situações de exclusão social e de risco.
2.7 Enfrentamento ao trabalho infantil e promoção do acesso de adolescentes ao mundo do
trabalho:
2.7.1 Propostas que identifiquem e promovam a inclusão das crianças e adolescentes,
vítimas do trabalho infantil em atividades culturais, esportivas, recreativas e de lazer e que
trabalhem a inserção de suas famílias nas políticas sociais do Distrito Federal;
2.7.2 Educação pelo trabalho, por meio de projetos de aprendizagem, com base na Lei do
Aprendiz nº 10.097/00 e suas alterações, que permitam a formação técnica profissional e
metódica de adolescente entre 14 e 18 anos de idade, dentro dos princípios da proteção
integral do adolescente garantidos pela legislação brasileira, bem como apoio ao acesso ao
mercado de trabalho e geração de renda;
2.7.3 Atividades inovadoras de fortalecimento do vínculo, orientação e acompanhamento
sociofamiliar das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil.
2.8 Saúde da criança e do adolescente:
2.8.1 Ações de orientação, acolhimento e promoção do atendimento às diversas demandas
que afetam a saúde física, psicológica e mental de crianças e adolescentes;
2.8.2 Ações de prevenção, atenção, tratamento ou fortalecimento de vínculos de crianças e
adolescentes usuários de substâncias psicoativas e/ou com dependência química;
2.8.3 Ações de orientação ao planejamento familiar, educação sexual e prevenção da
gravidez na adolescência;
2.8.4 Ações de prevenção e enfrentamento à automutilação e tentativas de suicídio;
2.8.5 Ações de orientação, acolhimento e promoção do atendimento a crianças e
adolescentes com transtornos alimentares.
2.9 Enfrentamento à violência doméstica e/ou sexual:
2.9.1 Prevenção e atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica
e/ou sexual; enfrentamento ao abuso e exploração sexual infantojuvenil;
2.9.2 Assegurar ações preventivas contra a violência doméstica e/ou sexual com foco na
apropriação do tema, sensibilização e autodefesa;
2.9.3 Fortalecer as articulações entre redes, fóruns, comissões, conselhos e agentes do
sistema de garantia de direitos visando o enfrentamento à violência doméstica e/ou sexual;
2.9.4 Promover ações integradas de enfrentamento ao tráfico para exploração sexual de
crianças e adolescentes.
2.10 Acolhimento institucional e familiar:
2.10.1 Promoção de ações pedagógicas complementares, profissionalizantes, atividades
culturais, de lazer, esporte e diversidade religiosa para crianças e adolescentes em
acolhimento institucional e familiar;
2.10.2 Promoção do empoderamento e da autonomia dos adolescentes e sua preparação
para o desligamento do serviço de acolhimento e sua reinserção à convivência familiar e/ou
comunitária;
2.10.3 Promoção de ações com as famílias/responsáveis legais, visando ao fortalecimento
de vínculos familiares e comunitários, na perspectiva da reintegração;
2.10.4 Orientar, fortalecer e acompanhar adolescentes egressos das medidas protetivas,
excepcionalmente até 21 anos.
2.11 Sistema de atendimento às medidas socioeducativas:
2.11.1 Promoção de ações pedagógicas complementares, profissionalizantes, atividades
culturais, de lazer, esporte e diversidade religiosa para o adolescente em cumprimento de
medidas socioeducativas;
2.11.2 Promoção do empoderamento e da autonomia dos adolescentes e sua preparação
para o desligamento da medida socioeducativa e sua reinserção à convivência familiar e/ou
comunitária, excepcionalmente até 21 anos de idade;
2.11.3 Promoção de ações com as famílias/responsáveis legais, visando ao fortalecimento
de vínculos na perspectiva da reinserção familiar e comunitária;
2.11.4 Orientar, fortalecer e acompanhar adolescentes egressos das medidas
socioeducativas, excepcionalmente até 21 anos de idade;
2.12 Promoção de ações pedagógicas complementares, profissionalizantes, atividades
culturais, de lazer, esporte e diversidade religiosa para crianças e adolescentes em situação
de vulnerabilidade social.
3. DOS RECURSOS PÚBLICOS
3.1 Serão aplicados recursos do Fundo da Criança e do Adolescente do Distrito Federal -
FDCA/DF, sendo o valor total de referência para a realização do objeto de R$
40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), sendo 60% a título de Subvenção Social e 40% a
título de Auxílio Investimento.

3.2 Fica estabelecido o teto de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) por
Organização da Sociedade Civil – OSC, podendo ser apresentados até dois projetos
individuais. O plano de trabalho poderá ser apresentado com valor superior, desde que a
proponente garanta arcar com o valor excedente.
3.3 A Organização da Sociedade Civil poderá ainda apresentar um projeto de atuação em
rede no valor de até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), sem prejuízo do teto
estabelecido no item 3.2.
3.4 O valor das propostas das parcerias não firmadas no exercício financeiro de 2022 será
previsto nas Leis Orçamentárias dos exercícios seguintes, dependendo da sua aprovação
para serem executadas.
3.5 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
3.5.1 Unidade Orçamentária: 44908;
3.5.2 Programa de Trabalho: 14.243.6228.9078.0002
3.5.3 Natureza da Despesa: 33.50.43 e 44.50.42;
3.5.4 Fonte de Recursos: 100, 170, 171, 183, 320, 370 e 371.
4. DOS REPASSES
4.1 O repasse dos recursos será realizado conforme previsto no Cronograma de Desembolso
previamente aprovado, em conta corrente específica aberta junto ao Banco Regional de
Brasília – BRB, ficando a Organização da Sociedade Civil responsável por realizar as
despesas conforme cronograma de execução apresentado no Plano de Trabalho.
4.2 O Cronograma de Desembolso deverá ser elaborado em conformidade com o Anexo VI.
4.3 Nas parcerias cuja duração exceda um ano, a OSC deverá apresentar a prestação de
contas parcial ao término de cada 12 meses de execução.
5. DA CONTRAPARTIDA
5.1 Não será exigida contrapartida da Organização da Sociedade Civil.
6. DA ATUAÇÃO EM REDE
6.1 A execução da parceria poderá se dar por atuação em rede, obedecendo aos requisitos
contidos no Capítulo VII – Atuação em rede do Decreto Distrital nº 37.843/2016 e
composta por:
6.1.1 uma organização da sociedade civil celebrante da parceria com a Administração
Pública, que ficará responsável pela rede e atuará como sua supervisora, podendo participar
diretamente ou não da execução do objeto; e
6.1.2 uma ou mais organizações da sociedade civil executantes, não celebrantes da parceria
com a Administração Pública, que executarão ações definidas no Termo de Atuação em
Rede que firmarem com a organização da sociedade civil celebrante.
6.2 A organização da sociedade civil celebrante deverá, antes da formalização dos Termos
de Atuação em Rede, comprovar à Administração Pública que cumpre os requisitos
exigidos no Decreto Distrital nº 37.843/2016.
6.3 A organização da sociedade civil celebrante deverá comunicar à Administração Pública
a assinatura ou a rescisão do Termo de Atuação em Rede no prazo de até 60 dias.

PARTE II - FASE DE SELEÇÃO DA PROPOSTA
7. DA PROPOSTA SIMPLIFICADA
7.1 A proposta simplificada, que consiste em um resumo do Plano de Trabalho em formato
de formulário e contém as informações básicas sobre o projeto, disponível no endereço
eletrônico http://conselho.crianca.df.gov.br/selecaoprojetos2022, deverá ser preenchida e
enviada na fase de seleção, juntamente com a Planilha Orçamentária das despesas do
projeto, também disponibilizada no sítio eletrônico, para fins de análise do mérito da
proposta pela Comissão de Seleção, conforme item 8.1 do presente Edital.
7.2 As propostas devem indicar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS e as
diretrizes do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do Distrito
Federal que busca efetivar, indicando também as ações do projeto a eles relacionadas. Além
disso, as propostas devem demonstrar a sua complementariedade em relação às políticas
públicas vigentes.
8. DAS ETAPAS DA FASE DE SELEÇÃO
8.1 A fase de seleção da proposta observará as seguintes etapas, de acordo com o
cronograma estabelecido no Anexo II:
8.1.1 Envio da Ficha de Inscrição (Anexo I deste Edital), da Proposta Simplificada e da
Planilha Orçamentária exclusivamente pelo endereço eletrônico
http://conselho.crianca.df.gov.br/selecaoprojetos2022.
8.1.1.1 A Organização da Sociedade Civil deverá possuir registro no CDCA/DF há pelo
menos um ano ininterrupto até a data final para envio da proposta simplificada.
8.1.2 Avaliação do mérito e pontuação das propostas de acordo com os critérios
estabelecidos no item 9 deste Edital pela Comissão de Seleção.
8.1.3 Divulgação do resultado provisório de classificação das propostas.
8.1.4 Fase recursal quanto ao resultado provisório de classificação das propostas, no prazo
de 10 dias úteis após a divulgação do resultado provisório.
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8.1.5 Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo da classificação das
propostas, no prazo de 10 dias corridos após o encerramento da fase de recursos.
8.2 A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e o Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/DF não se
responsabilizam por eventuais falhas de sistemas eletrônicos e de recebimento que ocorram
no envio das propostas.
9. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
9.1 A Comissão de Seleção verificará se a proposta simplificada atende aos elementos
mínimos previstos no Anexo IV deste Edital e realizará a classificação conforme os
critérios estabelecidos no Anexo III deste Edital.
9.2 As propostas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a pontuação
total obtida com base no Anexo III, assim considerada a soma das notas definidas pela
Comissão de Seleção para cada um dos critérios de julgamento.
9.3 No caso de empate entre dois ou mais projetos, o desempate será feito com base,
sucessivamente, nos seguintes critérios:
9.3.1 projeto com maior número de pessoas a serem atendidas;
9.3.2 projeto com maior abrangência territorial;
9.3.3 entidade há mais tempo registrada no CDCA/DF.
9.4 Serão desclassificadas as propostas que:
9.4.1 estiverem em desacordo com o este Edital;
9.4.2 apresentarem falsidade de informações, podendo a Comissão confirmar as
informações por qualquer meio idôneo e, no caso de confirmação de falsidade, ensejar
ainda aplicação de sanção administrativa contra a OSC proponente;
9.4.3 obtiverem pontuação global inferior a cinco pontos nos Critérios de Julgamento;
9.4.4 não atenderem aos elementos mínimos ou apresentarem restrição, de qualquer
natureza, para atendimento ao público objeto deste Edital, tais como: restrições de faixa
etária da criança e adolescente, gênero, cor, presença de deficiência, histórico de abuso de
substâncias psicoativas, entre outras situações de vulnerabilidade;
9.4.5 apresentarem identidade de objeto, público beneficiário e local de atuação/serviço
idênticos aos de projeto que já possua financiamento público.
10. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
10.1 A Comissão de Seleção é unidade colegiada destinada a processar e julgar
chamamentos públicos relativos a parcerias, será formada por no mínimo seis conselheiros
do CDCA/DF, de forma paritária, designados por ato publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal, sendo pelo menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego
permanente na Administração Pública.
10.2 O membro da Comissão de Seleção se declarará impedido de participar do processo
quando:
10.2.1 tiver participado, nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente,
conselheiro ou empregado de qualquer organização da sociedade civil participante do
chamamento público; ou
10.2.2 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.
10.3 O membro impedido deverá ser imediatamente substituído, a fim de viabilizar a
realização ou continuidade do processo de seleção.
10.4 Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento
técnico de especialista integrante dos quadros da Administração Pública ou terceiro
contratado na forma da Lei 8.666/1993 e suas alterações.
10.5 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.
10.6 Todos os documentos exigidos no edital serão apresentados em cópias, podendo a
Comissão de Seleção, caso tenha dúvidas de sua originalidade, solicitar apresentação do
original ou de cópia autenticada.

PARTE III - FASE DE HABILITAÇÃO E CELEBRAÇÃO DA PARCERIA
11. DAS ETAPAS DA FASE DE HABILITAÇÃO
11.1 A fase de habilitação da parceria observará as seguintes etapas, conforme cronograma
estabelecido no Anexo II:
11.2 Convocação da organização selecionada para apresentar a documentação de
habilitação no prazo de cinco dias úteis, observados os requisitos constantes no item 13
deste Edital, exclusivamente pelo endereço eletrônico
http://conselho.crianca.df.gov.br/selecaoprojetos2022;
11.3 Análise técnica da documentação de habilitação;
11.3.1 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 cinco dias, sob pena de inabilitação.
11.4 Divulgação, pela Comissão de Seleção, do resultado provisório de habilitação;
11.5 Fase recursal quanto ao resultado provisório de habilitação, se houver decisão por
inabilitação – até dez dias úteis após a divulgação;
11.5.1 Não havendo interposição tempestiva de recurso, a inabilitação provisória ficará
convertida automaticamente em definitiva.
11.6 Divulgação do julgamento dos recursos e do resultado definitivo de habilitação,
conforme cronograma estabelecido no Anexo II do presente Edital;
11.7 Homologação do resultado final da habilitação, observado o item 11.5.1 do presente
Edital.
11.8 Convocação da organização selecionada para enviar o Plano de Trabalho Definitivo no
prazo de dez dias úteis, improrrogáveis, exclusivamente pelo endereço eletrônico
http://conselho.crianca.df.gov.br/selecaoprojetos2022;
11.9 Análise técnica do Plano de Trabalho Definitivo;
11.9.1 O Plano de Trabalho Definitivo é a versão mais completa e detalhada do plano de
trabalho, devendo conter todas as informações necessárias para a análise técnica do projeto,
devendo seguir o modelo disponível.
11.9.2 A Planilha de Detalhamento dos Encargos Sociais é parte integrante do Plano de Trabalho
definitivo, devendo ser preenchida no caso de projetos que prevejam contratação de pessoal.

11.10 Notificação da proponente acerca das correções necessárias, a serem entregues no
prazo de dez dias contados do recebimento da notificação, se identificada necessidade de
adequação no Plano de Trabalho;
11.11 Decorrido o prazo previsto no item 11.10 e persistindo incorreções, a unidade da
Secretaria Executiva do CDCA/DF responsável pela análise técnica dos projetos poderá
solicitar diretamente à OSC uma nova correção, a ser entregue no prazo de cinco dias
contados do recebimento da notificação, sob pena de reprovação do Plano de Trabalho.
11.12 Encaminhamento do projeto para análise da Comissão de Seleção, que deliberará
quanto à aprovação do Plano de Trabalho.
12. DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
12.1 A Organização da Sociedade Civil deverá enviar, exclusivamente online, através de
link no endereço eletrônico http://conselho.crianca.df.gov.br/selecaoprojetos2022, os
seguintes documentos:
12.1.1 Ofício de encaminhamento da documentação, dirigido à Presidência do CDCA/DF,
contendo número do edital, razão social, CNPJ da Instituição proponente e nome do
projeto;
12.1.2 Comprovante de que possui mínimo de dois anos ininterruptos de cadastro ativo no
CNPJ até a data final para envio da documentação de habilitação, emitido no site da
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
12.1.3 Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual ou documento equivalente;
12.1.4 Cópia do estatuto registrado e suas alterações, nas quais serão averiguadas
disposições que prevejam:
12.1.4.1 objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e
social, salvo nos casos de organizações religiosas e sociedades cooperativas;
12.1.4.2 no caso de dissolução, a transferência do respectivo patrimônio líquido a outra
pessoa jurídica de igual natureza, salvo nos casos de organizações religiosas e sociedades
cooperativas ou de celebração de acordo de cooperação; e
12.1.4.3 escrituração de acordo com os princípios de contabilidade e as normas brasileiras
de contabilidade, salvo nos casos de celebração de acordo de cooperação.
12.1.5 Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União (emitida no site da Secretaria da Receita Federal do Brasil);
12.1.6 Certidão negativa quanto à dívida ativa do Distrito Federal (emitida no site da
Secretaria de Fazenda do Distrito Federal);
12.1.7 Certificado de Regularidade do CRF/FGTS; (emitido no site do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS);
12.1.8 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (emitida no site do Tribunal
Superior do Trabalho);
12.1.9 Relação nominal atualizada dos dirigentes, com endereço, número e órgão expedidor
da carteira de identidade e CPF;
12.1.10 Declaração do representante legal informando que a organização e seus dirigentes
não incorrem em qualquer das vedações previstas no art. 39 da Lei Nacional nº
13.019/2014, no art. 8º do Decreto Distrital nº 32.751/2011 e suas alterações.
12.1.11 Comprovação de que a organização funciona no endereço declarado;
12.1.12 Documentos que comprovem experiência com atividade similar ao objeto da
parceria, que capacita a organização para a celebração da parceria desde que demonstrada
realização de atividades ou projetos similares ou afins ao objeto da parceria, podendo ser
admitidos um dos, sem prejuízo de outros:
12.1.12.1 instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da Administração
Pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;
12.1.12.2 relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
12.1.12.3 publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas
pela organização da sociedade civil ou a respeito dela;
12.1.12.4 currículos profissionais da organização da sociedade civil, sejam dirigentes,
conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;
12.1.12.5 declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de
atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante,
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
12.1.12.6 prêmios de relevância recebidos no país ou no exterior pela organização;
12.1.13 cópia da documentação pessoal do representante legal da instituição (cópia do RG,
CPF ou CNH do representante legal da instituição);
12.1.14 Certidão Negativa nas esferas cível e criminal das Justiças Federal e do Distrito
Federal da Organização e dos Dirigentes, retiradas nos endereços:
http://portal.trf1.jus.br/sjdf/ e http://www.tjdft.jus.br/ respectivamente.
12.1.14.1 Havendo certidão positiva, será necessária a emissão de certidão de inteiro teor se
o autor do processo for o Estado.
12.1.15 Declaração expressa, sob as penas da lei, de que não emprega trabalhadores nas
situações descritas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal;
12.1.16 Declaração garantindo acesso gratuito do usuário a serviços, programas, projetos,
benefícios e à defesa de direitos previstos na Política Nacional de Assistência Social -
PNAS, sendo vedada a cobrança de qualquer espécie;
12.1.17 Comprovação de regularidade perante o PIS/PASEP (comprovantes de pagamento
do PIS dos últimos três meses), se os funcionários da instituição forem remunerados, ou
documento que comprove a sua isenção;
12.1.18 Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS, caso
possua;
12.1.19 Declaração que não possua projeto(s) vigente(s) com a Secretaria de Estado de
Justiça e Cidadania do Distrito Federal, ou quaisquer órgãos da Administração Pública que
caracterize sobreposição de objeto e público beneficiário referente ao (s) projeto(s)
apresentado para este Edital;
12.1.20 Comprovante de inscrição no CAS/DF ou CNAS, ou declaração da instituição de
que não possui inscrição.
12.1.21 Declaração ou comprovação de Regular Funcionamento nos últimos dois anos,
fornecida por autoridade pública, como Administração Regional, Conselho Tutelar, Vara
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da Infância e Juventude do DF, Ministério Público, registro há pelo menos dois anos no
CDCA/DF e/ou no CAS/DF, entre outros;

12.1.22 Alvará de funcionamento, laudo técnico de arquiteto ou Engenheiro Civil com
registro no CREA, laudo da Vigilância Sanitária, ou laudo do Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal, conforme o caso; ou declaração expressa comprometendo-se a iniciar o
procedimento legal junto aos órgãos responsáveis para que seja concedido o referido
documento;

12.1.23 Declaração para fins de celebração da parceria, cujo modelo a ser preenchido e
assinado estará disponível no endereço eletrônico
http://conselho.crianca.df.gov.br/selecaoprojetos2022;
12.1.24 Estudo que comprove, técnica e financeiramente, que a opção pela aquisição de bens
permanentes será mais vantajosa do que a locação, em cumprimento à Decisão nº 4650/2021
do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e nos termos da referida Decisão (caso o projeto
preveja aquisição de bens permanentes);
12.1.25 Declaração expressa de ciência do §2º do artigo 5º da Resolução Normativa CDCA
nº 84/2018, a saber: "§2º A aquisição com auxílio investimento de bens como veículos de
transporte coletivo de passageiros e de cargas, obras/construção de edificações, só poderão
ser objeto de vendas após o período mínimo de 10 (dez) anos do investimento. Em situações
adversas e justificada, após comunicação a Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e
Entidades de Interesse Social - PJFeis do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
do Distrito Federal - MPDFT, poderá ser objeto de venda e ou locação passados cinco anos
da aquisição, após a autorização do CDCA/DF, mediante apresentação de projeto para
utilização dos recursos da venda/locação voltado a promoção, proteção, garantia e defesa dos
direitos humanos da criança e do adolescente, em conformidade com as linhas do plano de
ação deste Conselho." (caso o projeto preveja aquisição de veículo e/ou construção de
edificação).
12.1.26 Atestado da Promotoria de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, com
a aprovação da prestação de contas do exercício anterior, ou Declaração de andamento do
respectivo processo.
13. DOS IMPEDIMENTOS E INABILITAÇÃO
13.1 É vedada a participação de organização da sociedade civil cujo administrador, dirigente
ou associado com poder de direção seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de agente público:
13.1.1 com cargo em comissão ou função de confiança lotado na unidade responsável pela
realização da seleção promovida pelo órgão ou entidade da Administração Pública distrital;
ou
13.1.2 cuja posição no órgão ou entidade da Administração Pública distrital seja
hierarquicamente superior ao chefe da unidade responsável pela realização da seleção.
13.2 A Administração Pública consultará o Sistema Integrado de Gestão Governamental -
SIGGO e o Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas - CEPIM, para
verificar se há ocorrência impeditiva em relação à organização da sociedade civil selecionada.
Caso verificadas quaisquer restrições, a OSC ficará impedida de participar deste chamamento
público.
13.3 Em caso de inabilitação ou desistência, será convocada outra organização para
apresentar a documentação de habilitação, no prazo improrrogável de cinco dias contados da
publicação do ato de convocação, observados o limite total de recursos para financiamento e
a ordem de classificação.
14. DAS ETAPAS DA CELEBRAÇÃO
14.1 A fase de celebração da parceria observará as seguintes etapas:
14.1.1 Indicação de dotação orçamentária;
14.1.2 Emissão de parecer jurídico;
14.1.3 Designação do gestor da parceria e da comissão de monitoramento e avaliação;
14.1.4 Empenho da despesa;
14.1.5 Assinatura do instrumento de parceria.

PARTE IV - RECURSOS E DISPOSIÇÕES FINAIS
15. DOS RECURSOS
15.1 As Organizações da Sociedade Civil poderão interpor recurso no prazo de dez dias úteis,
contados da data de publicação dos seguintes atos:
15.1.1 antes da homologação do resultado definitivo da seleção:
15.1.1.1 resultado provisório da classificação das propostas; ou
15.1.1.2 resultado provisório da habilitação; ou
15.1.2 depois da homologação do resultado definitivo da seleção:
15.1.2.1 decisão pela reprovação de plano de trabalho; ou
15.1.2.2 decisão pela inviabilidade técnica ou jurídica de celebração da parceria,
fundamentada no parecer técnico ou no parecer jurídico que precederiam a assinatura do
instrumento.
15.2 O recurso será dirigido à presidência do Conselho de Administração do FDCA/DF, por
intermédio do colegiado que proferiu a decisão, o qual poderá reconsiderar sua decisão no
prazo de dez dias ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devendo a decisão final ser proferida
no prazo de 30 dias.
15.3 O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo em casos excepcionais, mediante
decisão motivada do administrador público.
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1 Todos os projetos apresentados, independente da modalidade e linhas de ações deverão
prever:
16.1.2 A elaboração de diagnóstico social (Anexo IX) quando da finalização do projeto, que
deverá ser enviado ao CDCA, independentemente da prestação de contas, com informações
sobre o público beneficiado direto, bem como da sua família (saúde, educação, lazer,
cultura, renda, trabalho, etc.);

16.1.2.1 O diagnóstico será disponibilizado como formulário eletrônico para preenchimento
por meio do link http://conselho.crianca.df.gov.br/selecaoprojetos2022.

16.2 Os projetos que prevejam ações de atendimento direto deverão garantir equipe técnica
composta por, pelo menos, Pedagogo, Psicólogo e Assistente Social;

16.3 As propostas de atuação nas linhas de “Formação, Capacitação e Protagonismos” com
adolescentes e jovens deverão prever ações motivadoras que favoreçam a participação e
permanência no projeto.

16.4 A Administração Pública poderá alterar, revogar ou anular o presente Edital, sem que
caiba aos participantes direito a reembolso, indenização ou compensação.

16.5 Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital e não solucionadas
pela Comissão de Seleção, observadas as disposições legais e os princípios que regem a
Administração Pública, serão levadas ao Plenário do CDCA/DF.

16.6 A homologação do resultado final da seleção não gera direito à celebração da parceria.
No entanto, optando a Administração Pública pela celebração, deverá obedecer a ordem de
classificação do resultado definitivo.

16.7 Os projetos com despesas aprovadas de auxílio investimento deverão apresentar ações
e serviços com crianças e adolescentes vinculados, de forma a demonstrar a mútua
cooperação para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, bem como
demonstrar a duração de período que justifique o seu objeto.

16.8 Nos casos em que, ao término da parceria, haja a doação dos bens remanescentes à
Organização da Sociedade Civil, os veículos adquiridos e/ou edificações construídas com
recursos da parceria só poderão ser objeto de vendas após o período mínimo de dez anos do
investimento.

16.8.1 Em situações adversas e justificadas, após comunicação à Promotoria de Justiça de
Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social – PJFeis do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios - MPDFT, poderá ser objeto de venda e ou locação passados
cinco anos da aquisição, após a autorização do CDCA/DF, mediante apresentação de
projeto para utilização dos recursos da venda/locação, a ser executado voltado à promoção,
proteção, garantia e defesa dos direitos humanos da criança e do adolescente, em
conformidade com as linhas do plano de ação deste Conselho.

16.9 Poderão ser incluídos os custos indiretos necessários à execução exclusiva do objeto
da parceria com a Organização da Sociedade Civil, tais como internet, transporte, aluguel,
telefone, taxas e tarifas, consumo de água e energia elétrica.

16.10 As instituições que previrem evento de lançamento e encerramento público do projeto
deverão enviar convite ao CDCA, à rede local intersetorial pública e privada de atuação
com crianças e adolescentes, bem como à comunidade beneficiária da proposta.

16.11 Terão prioridade na seleção as propostas que prevejam serviços de adequação de
espaço físico e/ou execução de obras voltadas à promoção de acessibilidade para crianças e
adolescentes com deficiência ou mobilidade reduzida.

16.12 Em obediência ao art. 73, § 10, da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, que trata
das vedações atinentes ao período eleitoral, a celebração das parcerias e o repasse de
recursos no âmbito do presente Edital se iniciarão excepcionalmente a partir de janeiro de
2023.

16.13 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.

16.14 Informações e esclarecimentos podem ser solicitados no Setor de Armazenagem e
Abastecimento Norte (SAAN), Quadra 01, Lote C- Edifício, Comércio Local - CEP:
70.632-100, email: editalcdcadf2022@gmail.com e/ou pelo telefone (61) 2244-1410
(exclusivo da Diretoria de Projetos).

16.15 Qualquer pessoa poderá apresentar impugnação a este Edital via e-mail, no prazo de
cinco dias úteis a partir de sua publicação, que será decidida pelo Plenário do CDCA, com
possibilidade de recurso ao administrador público.

16.16 Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção, no telefone 0800.6449060 (Decreto nº 34.031/2012 e suas
alterações).

16.17 Todas as publicações e divulgações de resultados provisórios e definitivos serão
realizadas no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF e no site oficial do CDCA/DF.

16.18 O presente edital tem vigência de dois anos, a contar da data de sua publicação.

Brasília/DF, 29 de junho de 2022

JOÃO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA

Presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente

 

JAIME SANTANA DE SOUSA

Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal

 
ANEXOS - Disponíveis em http://cdca.sejus.df.gov.br/selecaoprojetos2022/
Anexo I - Ficha de Inscrição
Anexo II - Cronograma
Anexo III - Tabela Critérios de Seleção
Anexo IV - Proposta Simplificada
Anexo V - Planilha Orçamentária
Anexo VI - Plano de Trabalho Definitivo
Anexo VII - Tabela Detalhamento dos Encargos Sociais
Anexo VIII - Minuta de Instrumento
Anexo IX – Formulário de Diagnóstico Social
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