
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020091100113

113

Nº 175, sexta-feira, 11 de setembro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

PETROBRÁS TRANSPORTE S/A
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7003231961

O processo de Pregão Eletrônico 7003231961 que objetiva comprar/contratar
Serviços de Sistema de Virtualização para Servidores de Automação CNCL Terminais possui
previsão de início para em 14/09/2020 às 08:00 horas., previsão para abertura de
propostas em 23/09/2020 às 08:00 horas. e previsão de data de início da disputa em
23/09/2020 às 09:30 horas..

O edital, a entrega e abertura de propostas será realizada através do portal
www.petronect.com.br".

ANA CAROLINA PACHALIS DE SOUZA DORNELLES
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 7003234388

O processo de Pregão Eletrônico 7003234388 que objetiva comprar/contratar
Locação de Equipamentos de Telecomunicações para Telefonia Móvel via Satélite possui
previsão de início para em 11/09/2020 às 12:00 horas., previsão para abertura de
propostas em 24/09/2020 às 12:00 horas. e previsão de data de início da disputa em
24/09/2020 às 14:30 horas..

O edital, a entrega e abertura de propostas será realizada através do portal
www.petronect.com.br".

LAURA BRASIL DE ALMEIDA
Pregoeira

PETROBRÁS LOGÍSTICA DE GÁS
TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA BRASIL S/A

AVISO DE LICITAÇÃO 7003237299

Objeto: ADEQUAÇÃO NA DRENAGEM DE ÓLEO E ÁGUA OLEOSA DA ECOMP PENÁPOLIS
Abertura da proposta: 17/11/2020 às 18h
Obs.: A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizados no portal
www.petronect.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 7003234770

Objeto: SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇAO E MONITORAMENTO DE LEGISLAÇÃO DE
SMS PARA SGI

Abertura da proposta: 02/10/2020 às 17h
Obs.: A consulta ao edital e o processamento da licitação serão realizados no

portal www.petronect.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

SECRETARIA EXECUTIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2020 - UASG 810005

Número do Contrato: 9/2018.
Nº Processo: 08000045362201798.
PREGÃO SISPP Nº 1/2018. Contratante: MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA EDOS
DIREITOS HUMANOS. CNPJ Contratado: 37077716000105. Contratado : CITY SERVICE
SEGURANCA LTDA -.Objeto: Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro do contrato
em decorrência da Medida Provisória n. 932, de 31 de março de 2020. Fundamento Legal:
Lei nº 8.666/93 . Vigência: 04/09/2020 a 29/01/2021. Fonte: 100000000 - 2018NE800033.
Data de Assinatura: 04/09/2020.

(SICON - 10/09/2020) 810005-00001-2020NE800028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 810005

Número do Contrato: 15/2019.
Nº Processo: 00135214187201839.
PREGÃO SISPP Nº 2/2019. Contratante: MINISTERIO DA MULHER, DA FAMILIA EDOS
DIREITOS HUMANOS. CNPJ Contratado: 15219654000188. Contratado : G.S.I - SE R V I CO S
ESPECIALIZADOS -EIRELI. Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 15/2019 por mais
12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 09/09/2020 a 08/09/2021.
Valor Total: R$662.765,52. Fonte: 100000000 - 2020NE800225. Data de Assinatura:
03/09/2020.

(SICON - 10/09/2020) 810005-00001-2020NE800028

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 1, DE 18 DE AGOSTO DE 2020

O CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS - CNDH, no uso das
atribuições que lhe confere o § 3º do art. 3º da Lei nº 12.986, de 02 de junho de 2014,
faz publicar este Edital de Convocação do Encontro Nacional para a eleição de
organizações da sociedade civil e movimentos sociais de abrangência nacional e com
relevantes atividades relacionadas à defesa dos direitos humanos para compor o
Conselho Nacional dos Direitos Humanos, na forma do § 2º do art. 3º da Lei nº 12.986,
de 2014.

1. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos convoca as organizações da
sociedade civil e movimentos sociais de abrangência nacional e com relevantes
atividades relacionadas à defesa dos direitos humanos previstas no art. 3º da Lei nº
12.986, de 02 de junho de 2014, para participar do Encontro Nacional, a ser realizado
em ambiente virtual, para eleição das organizações da sociedade civil e movimentos
sociais visando à composição do CNDH, referente ao biênio 2020-2022, que será
realizado nos dias 19 e 20 de novembro de 2020, nos termos do art. 7º da Resolução
nº 01, de 09 de junho de 2015, que dispõe sobre o Regimento Interno do CNDH, e da
Resolução nº 07, de 09 de agosto de 2018, que aprova o Regulamento das Eleições da
sociedade civil no CNDH, com a alteração dada pela Resolução n.º 28, de 07 de agosto
de 2020.

2. O mandato das representantes e dos representantes das organizações da
sociedade civil e movimentos sociais no CNDH será de dois anos.

3. Poderão candidatar-se a uma vaga no CNDH as organizações da sociedade
civil e os movimentos sociais de abrangência nacional que desempenhem relevantes
atividades relacionadas à defesa dos direitos humanos, desde que cumpridos os
requisitos indicados neste Edital e na Resolução nº 07, de 09 de agosto de 2018, do
CNDH.

3.1. As organizações da sociedade civil e movimentos sociais buscarão na
composição de suas representantes e de seus representantes assegurar a
representatividade de raça e etnia, de gênero, geracional e de região, bem como a
inclusão da pessoa com deficiência.

4. A eleição das organizações da sociedade civil e movimentos sociais terá as
seguintes etapas:

a) Habilitação;

b) Resultado da Habilitação;
c) Encontro Nacional para a Eleição das organizações e movimentos titulares

e suplentes da Sociedade Civil para compor o CNDH; e
d) Homologação da Eleição.
5. Serão eleitas 18 (dezoito) representações da sociedade civil, sendo as

nove mais votadas, da primeira a nona colocação, designadas para a titularidade e, as
nove subsequentes, da décima a décima oitava, designadas para a suplência.

5.1. As representantes indicadas e os representantes indicados como
titulares e suplentes das organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais
deverão ser domiciliadas e domiciliados no território nacional.

5.2. As representantes indicadas e os representantes indicados como
titulares das organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais só poderão
exercer dois mandatos consecutivos no CNDH.

5.3. Fica vedado às representantes indicadas e aos representantes indicados
pelas organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais, após o exercício de
dois mandatos consecutivos, exercer um terceiro mandato, ainda que representando
uma organização da sociedade civil ou um movimento social diverso da que
representara nos dois mandatos exercidos.

DO PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES
6. As interessadas e os interessados em participar desta convocação deverão

efetivar inscrição, a ser realizada exclusivamente por plataforma virtual, a partir do dia
21 de setembro de 2020 até às 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, do dia 20
de outubro de 2020, encaminhando em anexo os documentos previstos no item 8.2
deste edital.

6.1. As inscrições recebidas após o horário e a data especificados no item 6
serão automaticamente invalidadas.

6.2. O formulário para realização da inscrição referida no caput será
disponibilizado no sítio eletrônico do CNDH a partir do 31 de agosto de 2020. Os
documentos referidos no caput devem ser apresentados em formato pdf.

6.3 Somente será considerada válida para a fase de habilitação, a inscrição
formalizada no prazo e com os requisitos previstos neste Edital.

PRAZOS
7. O presente Edital obedecerá ao seguinte cronograma:

. Calendário do presente Edital

. Lançamento do Edital de Convocação para seleção de organizações da
sociedade civil e movimentos sociais para compor o CNDH

18 de
agosto de

2020
. Abertura das inscrições de candidaturas 21 de

setembro
de 2020

. Último dia de inscrição de candidaturas 20 de
outubro de

2020
. Resultado da etapa de habilitação 30 de

outubro de
2020

. Período para interposição de recurso sobre o resultado da etapa de
habilitação

3  a 6  de
novembro

de 2020
. Resultado dos recursos da etapa de habilitação 10 de

novembro
de 2020

. Envio de apresentação da candidatura por meio da apresentação de
vídeo de até dois minutos, disponibilizado por meio da plataforma

YouTube, pelas entidades habilitadas

16 de
novembro

de 2020
. Encontro Nacional para a Eleição de organizações da sociedade civil e

movimentos sociais habilitados
19 e 20 de
novembro

de 2020
. Prazo para envio das razões dos recursos da eleição 20 de

novembro
de 2020

. Resultado dos recursos da eleição 23 de
novembro

de 2020
. Homologação do resultado da eleição 24 de

novembro
de 2020

DA HABILITAÇÃO
8. Para se habilitar à referida eleição, as organizações da sociedade civil e

movimentos sociais deverão comprovar:
a) 2 (dois) anos, no mínimo, de funcionamento e atuação na temática de

direitos humanos;
b) atuação, no mínimo, em 4 (quatro) Estados e/ou 2 (duas) Regiões;
c) atuação na mobilização, organização, promoção, defesa, em relevantes

atividades relacionadas aos direitos humanos.
8.1 Poderão habilitar-se as organizações da sociedade civil e os movimentos

sociais brasileiros ou com sede no país, com relevantes atividades relacionadas à defesa
dos direitos humanos.

8.2 Os documentos exigidos para a habilitação são:
a) Cópia do Estatuto Social, Regimento Interno ou Carta de Princípios;
b) Cópia da última Ata de Eleição da Diretoria ou documento que identifique

suas componentes e seus componentes com nomes completos e CPF;
c) Relatório de atividades desenvolvidas em território nacional que comprove

relevantes ações relacionadas à defesa dos direitos humanos por, pelo menos, 2 (dois)
anos, acompanhado de documentos comprobatórios, tais como, publicações elaboradas
pela instituição (livros, folders, jornais, vídeos) e recortes de matérias jornalísticas, fotos
etc.;

d) Declaração de membro da diretoria, do secretariado, da coordenação ou
da representação geral da organização da sociedade civil ou movimento social firmando
a autenticidade do teor e forma dos documentos apresentados, nos termos do modelo,
constante no ANEXO I; e

e) Documento assinado pelo membro da diretoria, do secretariado, da
coordenação ou da representação geral da organização da sociedade civil ou do
movimento social com indicação de representante na forma do ANEXO II.

DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO
9. O resultado da habilitação será divulgado pela Comissão Eleitoral e

publicado na página do CNDH no sítio eletrônico do MMFDH até às 23 horas e 59
minutos do dia 30 de outubro de 2020.

10. As participantes e os participantes poderão interpor recurso que verse
sobre o resultado da habilitação à Comissão Eleitoral por meio do endereço eletrônico
editalcndh@mdh.gov.br, até às 18 horas do dia 6 de novembro de 2020.

11. O resultado final da habilitação, após a análise de recursos, será
divulgado pela Comissão Eleitoral e publicado na página do CNDH no sítio eletrônico do
MMFDH até às 23 horas e 59 minutos do dia 10 de novembro de 2020.

DO ENCONTRO NACIONAL
12. As organizações da sociedade civil e movimentos sociais habilitados

concorrerão à eleição durante o Encontro Nacional que será realizado nos dias 19 e 20
de novembro de 2020, em ambiente virtual.

13. Em razão das medidas de isolamento social como medida sanitária em
razão da pandemia do COVID 19, o Encontro Nacional será realizado em ambiente
virtual, sob coordenação da Comissão Eleitoral, conforme as disposições a seguir:

a) A Comissão Eleitoral disponibilizará à representante ou ao representante
da organização da sociedade civil ou movimento social habilitado atalho virtual para
participação do Encontro Nacional por meio de videoconferência.


