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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2012
EDITAL - PROCESSO CHAMAMENTO PÚBLICO 

PARA QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, na forma e condições estabelecidas no presente Edital de 
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no âmbito do Distrito Federal, de acordo com a Lei nº 4.081 de 04 de janeiro de 2008, Decreto 
nº 29.870 de 18 de dezembro de 2008, Resolução nº 001/2011 e Resolução nº 002/2011 do 
Conselho de Gestão das Organizações Sociais.
1. DO OBJETO
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2. DA HABILITAÇÃO
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lucrativos interessadas deverão entregar requerimento ao Governador do Distrito Federal, por 
intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento do Distrito Federal, no Anexo 
do Palácio do Buriti, 5º Andar, ala Oeste, Subsecretaria de Modernização da Gestão.
3. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
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3.1.1 O registro de seu ato constitutivo contendo os seguintes elementos:
a) natureza social de seus objetivos, relativos à respectiva área de atuação;
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no desenvolvimento das próprias atividades;
c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um 
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conselho, composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas na Lei;
d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de membros da comu-
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e) composição e atribuições da diretoria;
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g) no caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do estatuto;
h) proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer 
hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associados 
ou membros da entidade; e
i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhes forem 
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Distrito Federal, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio do Distrito Federal, na proporção 
dos recursos e bens a elas alocados.
As entidades privadas pretendentes à habilitação deverão estar devidamente registradas no 
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Conselho de Administração e os balanços patrimoniais e demonstrativos dos resultados 
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tário de Estado ou do titular de órgão supervisor ou regulador da área de atividade correspondente 
ao seu objeto social;
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I - ser composto por:
a) até 55% (cinquenta e cinco por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos entre 
os membros ou os associados;
b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, entre 
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c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.
II - os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho não poderão ser parentes con-
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dirigentes da organização social;
III - o primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos, 
segundo critérios estabelecidos no estatuto;
IV - o dirigente máximo da entidade participará das reuniões do Conselho, sem direito a voto;
V - o Conselho reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo três vezes a cada ano e, extraordinaria-
mente, a qualquer tempo;
VI - os conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que, nessa condição, prestarem 
à organização social, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participarem;
VII - os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade declarada orga-
nização social devem renunciar ao assumir funções executivas.
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Conselho de Administração da entidade privada, entre outras:
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II - aprovar a proposta de contrato de gestão da entidade;
III - aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos;

IV - designar e dispensar os membros da diretoria;
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VI - aprovar e dispor sobre a alteração dos estatutos e a extinção da entidade por maioria, no 
mínimo, de dois terços de seus membros;
VII - aprovar o regimento interno da entidade, que disporá, no mínimo, sobre a estrutura, forma 
de gerenciamento, os cargos e as respectivas competências;
VIII - aprovar, por maioria de, no mínimo, dois terços de seus membros, o regulamento próprio 
contendo os procedimentos que deve adotar para contratação de obras, serviços, compras e 
alienações e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade;
IX - aprovar e encaminhar ao órgão superior da execução do contrato de gestão os relatórios 
gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela diretoria; e
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ceiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com auxílio de auditoria externa.
4. PUBLICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES
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de janeiro de 2008.
5. PRAZO
O prazo para impugnação deste edital será de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação.
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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qual competem as decisões.
dPZ(A1&$( !"#"#$%&'()*+,-.'( 3$1&-%"`1$( $U.,51-0"#$%&$( =( 45",-6.":;'(3$( $%&-3"3$1( .'#'(
Organização Social no âmbito do Distrito Federal.

LUIZ PAULO BARRETO
Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
Processo: 410-000308/2012. Interessado: Gerência de desenvolvimento de Pessoas. As-
sunto: Treinamento de Pessoal. O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, 
considerando a justificativa e as informações apresentadas pela Gerência de Desenvolvi-
mento de Pessoas/DIGEP/UAG, constantes do presente processo, AUTORIZOU a inexi-
gibilidade de licitação para a contratação da empresa Conselho Nacional de Secretários de 
Administração, cujo objeto versa sobre a capacitação de servidores desta Secretaria, com 
a participação no V Congresso CONSAD de Gestão Pública, em Brasília-DF, no período 
de 4 a 6 de junho de 2012, no valor total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais). 
Ato que RATIFICO, nos termos do Caput, artigo 26, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
1993, e determino a sua publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, para que adquira 
a necessária eficácia. Em, 31 de maio de 2012. Luiz Paulo Barreto - Secretário de Estado 
de Planejamento e Orçamento.

SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO DE CESSÃO DE USO DE 
IMÓVEL PRÓPRIO Nº 1/2012.

Processo: 410.000.073/2012 – Das Partes: Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento 
do Distrito Federal e Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal - Objeto: O termo tem 
>'2('+B$&-0'(2$1.-%3-2('(C$2#'(3$( $11;'(3$(f1'(%](YYbg<A)IFE/(62#"3'($#(ZQ(3$(#"2:'(
de 2012 – Da Assinatura: 25/05/2012. Dos Representantes: LUIZ PAULO TELES FERREIRA 
BARRETO, na qualidade de Secretário de Estado de Planejamento e Orçamento e REJANE 
GUIMARÃES PITANGA, na qualidade de Secretário de Estado da Criança. Roberto Duarte 
Gonçalves - Subsecretário de Logística.

SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COORDENAÇÃO DE PREGÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 645/2011 

A PREGOEIRA comunica aos interessados que a nova sessão de abertura do pregão supra, cujo 
objeto é aquisição de caminhão carroceria e caminhão tipo baú, o qual encontrava-se adiado sine 
die, será às 09h00min do dia 15/06/2012, processo nº: 070.001.263/2011 - SEAPA. O respecti-
vo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. 
Informações referentes ao cadastro ou ao site, pelo telefone 0xx(61) 3312.5325. 

Brasília/DF, 31 de maio de 2012.
CLEONICE NERI DOS SANTOS

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 612/2011 

Conforme a instrução contida no processo administrativo nº 135.000.675/2011, a Pregoeira 
comunica a anulação do item 03 do Pregão acima citado, mediante o Parecer 031/2012-ATJ/
SULIC, com fundamento legal no artigo 49, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. O processo 
encontra-se com vista franqueada ao(s) interessado(s), na Subsecretaria de Licitações e Compras, 
situado no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco “L” – 7º andar do Ed. Lino Martins Pinto.

Brasília/DF, 31 de maio de 2012.
SINÉSIA ARAÚJO ALVES

Pregoeira


