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RETIFICAÇÃO EDITAL Nº 01/2012.
No resultado do Edital nº 01/2012 – Participação em Eventos Técnicos Científicos Nacionais e 
Internacionais publicado no DODF nº 167 de segunda-feira, 20 de agosto, página 63, ONDE SE 
LÊ; “...2012/00025-0 - Bruna Cesca Capelete - World Water Congress and Exhibition - Busan, 
Coréia do Sul - 5.541,25...” LEIA-SE “...2012/00025-0 - Bruna Cesca Capelete - World Water 
Congress and Exhibition - Busan, Coréia do Sul – 8.541,25...”. ONDE SE LÊ; “...2012/00072-9 
- Emerson Fachin Martins - 3rd European Congres on Physiotherapy Education - Viena, Austria 
- 6.150,00...” LEIA-SE “...2012/00072-9 - Emerson Fachin Martins - 3rd European Congres on 
Physiotherapy Education - Viena, Austria – 5.750,00”.

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2012 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA VISANDO À SELEÇÃO DE PROJETOS PARA A ÁREA 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A SEREM FINANCIADOS COM RECURSOS DO 
FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL 
– FDCA/DF. O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – CDCA/
DF, órgão formulador, deliberativo e controlador das políticas e das ações de atendimento aos 
direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal, criado por força da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, regido pela Lei Distrital nº 3.033, 
de 18 de julho de 2002, e vinculado administrativamente à Secretaria de Estado da Criança do 
Distrito Federal, em conformidade com o disposto na Lei Complementar Distrital nº 151, de 30 
de dezembro de 1998, na Lei Distrital nº 4.049, de dezembro de 2007, na Lei Distrital Nº 4.614, 
de 12 de agosto de 2011, no decreto distrital 32.598/2010, na Instrução Normativa nº 01/2005 
– CGDF e seus anexos e na Resolução Normativa nº 61, de 1º de agosto de 2012 - CDCA/DF, 
cumprindo o estabelecido nos artigos 227 e 204 da Constituição Federal e ainda nos artigos 4º, 
alínea “d”; 88, incisos II e IV; 260 a 260-L, da Lei nº 8.069/1990, aplicando-se ainda, no que 
couber, os dispositivos da Lei 8.666/1993, por deliberação da 223ª Reunião Plenária Ordinária, 
de 23 de agosto de 2012, torna público o presente Edital de Chamada Pública e convoca os 
interessados a apresentarem projetos nos termos e condições estabelecidos neste instrumento.
1.DO OBJETO E DA CONTRAPARTIDA
1.1 Constitui objeto deste Edital a seleção de projetos voltados à política de promoção, proteção, 
garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente, no âmbito do Distrito Federal, a serem 
financiados no valor máximo de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), podendo o plano de trabalho 
apresentado ter valor superior, desde que a instituição assegure arcar com o valor excedente nos 
termos do presente Edital.
1.2 A contrapartida, a ser aportada pelo proponente, será de 10% (dez por cento) do custo do 
objeto do convênio, devendo o proponente comprovar que os recursos, bens ou serviços referentes 
à contrapartida proposta estão devidamente assegurados.
1.3 As despesas de capital não devem ultrapassar R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
2. DOS PROJETOS A SEREM FINANCIADOS
2.1 O CDCA/DF priorizou para financiamento projetos que visem:
a) realização de estudos de caso, diagnósticos e levantamentos de dados relacionados à criança 
e ao adolescente;
b) realização de eventos, seminários, oficinas, fóruns e encontros que visem à discussão, reflexão 
e aprofundamento de temáticas relacionados à criança e ao adolescente;
c) realização de oficinas de formação de educadores sociais, gestores, adolescentes e jovens para 
fomento ao protagonismo juvenil;
d) realização de campanhas de sensibilização e conscientização voltadas ao enfrentamento das 
várias formas de violência e exploração contra crianças e adolescentes;
e) realização de campanhas educativas alusivas aos direitos humanos da criança e adolescente;
f) fortalecimento institucional (aquisição de veículos, máquinas, equipamentos, materiais es-
portivos e culturais, materiais didáticos e pedagógicos, materiais de consumo e de expediente, 
gêneros alimentícios, dentre outros);
g) realização de cursos de capacitação e treinamento para os atores do sistema de garantia de 
direitos e comunidades terapêuticas que tenham no mínimo 160 horas/aula;
h) promoção de atividades de esporte, cultura, arte e lazer que tenham foco na inclusão social;
i) realização de oficinas/cursos para captação de recursos e elaboração de projetos sociais;
j)promoção de atividades inovadoras de comunicação, publicação, campanhas educativas e 
culturais, divulgação de ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente;
k) promoção de atividades de fomento à criação dos fóruns locais e regionais de crianças e 
adolescente no âmbito do distrito federal;
l) promoção de atividades inovadoras que visem fortalecer a convivência familiar e comunitária 
(oficinas, eventos ou encontros), em especial para comunidades vizinhas de casas lares e entidades 
de acolhimento institucional;
m) capacitação em direitos humanos para os atores do sistema de garantia de direitos de crianças 
e adolescentes;
n) capacitação técnica/profissional para os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas; 
o) estudos e pesquisas sobre a situação dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas; 
p) projetos para a reinserção social dos adolescentes que cumpriram medida de internação;

q) projetos de apoio à produção artística e cultural por adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas.
3. DA ENTREGA E DA DOCUMENTAÇÃO 
3.1 a entrega de documentos para seleção de projetos será de 10 a 28 de setembro de 2012, das 
9h às 17h, na sede do CDCA/DF, situado na SEPN-515, edifício do Banco do Brasil, bloco a, 
2º andar, sala 207, asa norte - Brasília/DF.
3.2 as instituições deverão obrigatoriamente protocolizar os projetos de 2 (duas) formas: projeto 
impresso e digitalizado formato PDF em CD.
3.3 no ato da entrega do projeto, o proponente deverá encaminhar a seguinte documentação: 
a) ofício dirigido ao presidente do CDCA/DF, solicitando os recursos;
b) plano de trabalho (anexo I);
c) comprovante de inscrição no CNPJ;
d) estatuto devidamente registrado em cartório;
e) ata de eleição da atual diretoria devidamente registrada em cartório;
f) registro junto ao CDCA/DF, para entidades elencadas nos artigos 90 e 91 do ECA;
g) atestado de regular funcionamento fornecido por órgão ou conselho (MPDFT, CAS ou CDCA/DF);
h) declaração de utilidade pública no DF ou declaração de utilidade pública federal; 
i) documentação relativa ao seu representante legal;
j) certidões originais nas esferas da justiça federal e do distrito federal de que os seus dirigentes 
não tenham sido condenados em decisão irrecorrível (ações cíveis, criminais ou de improbidade 
administrativa);
k) relatório das atividades, devidamente assinado pelo representante legal da entidade;
l) pesquisa de preços com 3 (três) orçamentos em papel timbrado emitidos por diferentes forne-
cedores e/ou prestadores de serviço;
m) comprovante de abertura de conta no BRB, com extrato bancário (após aprovação do projeto);
n) atestado da promotoria de justiça de fundações e entidades de interesse social aprovando a 
prestação de contas do exercício anterior, ou a declaração de andamento do respectivo processo;
o) certidão negativa da procuradoria-geral da fazenda nacional;
p) certidão negativa de débitos de tributos e contribuições previdenciárias;
q) certidão negativa de débitos com o distrito federal;
r) certificado de regularidade perante o instituto nacional de seguridade social - INSS;
s) certidão negativa de débitos trabalhistas (lei 12.440/2011); 
t) alvará de funcionamento, laudo técnico de engenheiro civil, laudo da vigilância sanitária ou 
laudo do CBM-DF.
3.4 os projetos entregues ao CDCA/DF serão analisados por comissão especial criada para a 
avaliação dos projetos e os selecionados serão submetidos à aprovação do plenário do CDCA/DF.
3.5 os projetos enviados por outros meios ou com documentação incompleta não serão recebidos. 
4. DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 
4.1 poderão apresentar projetos às instituições sem fins lucrativos.
4.2 os projetos devem conter as informações dispostas no presente Edital e Anexos I e II, jun-
tamente com:
a) razões que justifiquem a celebração do convênio;
b) descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente;
c) declaração de capacidade técnica para executar projeto
4.3 É de inteira responsabilidade da instituição interessada à apresentação, no momento da 
liberação do recurso, novos documentos e certidões que perderem a validade no decorrer da 
análise preliminar dos projetos. 
4.4 A instituição deverá dispor de infraestrutura (instalações, equipamentos e recursos humanos) 
que torne possível a realização do projeto apresentado. O projeto deve estar de acordo com as orien-
tações do CDCA/DF e não poderá contrariar as normas e princípios estabelecidos pelo FDCA/DF. 
5. DAS OBRIGAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS
5.1Os beneficiários deverão manter as informações contábeis e financeiras em dia e disponíveis 
aos executores e demais interessados.
5.2 Os beneficiários deverão zelar pelo fiel cumprimento do convênio.
5.3 Além das obrigações acima deverão os beneficiários:
5.3.1 Executar integralmente o projeto aprovado pelo Conselho de Direito da Criança e do 
Adolescente do Distrito Federal;
5.3.2 Aplicar os recursos concedidos pelo FDCA/DF exclusivamente na realização do projeto apoiado;
5.3.3 Manter, obrigatória e exclusivamente, os recursos financeiros para realização do convênio 
depositados em conta aberta no Banco de Brasília, com aplicação dos recursos no período de 
sua não utilização;
5.3.4 Facilitar ao executor incumbido do controle e supervisão do convênio o acesso ao local de 
realização do projeto, bem como à respectiva documentação contábil;
5.3.5 Recolher à conta do FDCA/DF os eventuais saldos correspondentes a recursos transferidos 
e não aplicados;
5.3.6 Apresentar relatórios da execução do convênio sempre que solicitado;
5.3.7 Divulgar que o projeto aprovado é patrocinado pelo Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Distrito Federal e inserir as logomarcas do CDCA/DF e da Secretaria de Estado 
da Criança nos produtos relativos ao projeto;
5.3.8 Cumprir integralmente a contrapartida oferecida.
6. DOS REQUISITOS E IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
6.1 Os projetos que estiverem em desacordo com o presente Edital serão indeferidos.
6.2 Não serão aceitos projetos apresentados por conselhos tutelares nem por órgãos governa-
mentais em nome de entidades ou organizações não governamentais – ONGs;
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6.3 Cada instituição poderá concorrer à obtenção de financiamento para até 2 (dois) projetos, 
respeitado o limite total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais);
6.4 Poderão inscrever-se no processo de seleção as instituições que possuam registro no CDCA/DF. 
7. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE PROJETO
7.1 A Comissão responsável pela avaliação dos projetos utilizará os seguintes critérios:
a) estar em consonância com a legislação relacionada à criança e ao adolescente, em especial ao 
estatuto da criança e ao adolescente e a resolução normativa nº 61 do CDCA/DF;
b) coerência entre a justificativa e os objetivos propostos no projeto e resultados esperados;
c) fundamentação da metodologia e conteúdos propostos;
d) especificação de monitoramento e sistema de avaliação;
e) adequação do orçamento: coerência entre os valores solicitados;
f) recursos necessários e meta de atendimento;
g) capacidade de continuidade das ações após o término do convênio;
h) qualificação dos recursos humanos adequados ao objeto do projeto;
i) declaração do apoio de parcerias institucionais e sociais para a viabilização do projeto;
j) envolvimento da entidade com a comunidade na execução do projeto;
k) envolvimento das famílias das crianças e adolescentes nos projetos de atendimento;
l) infraestrutura física adequada para a execução do projeto;
m) viabilidade do cronograma do projeto.
8. DOS REQUISITOS PARA O APOIO FINANCEIRO
8.1 Somente estará apta a receber recursos do FDCA/DF a instituição que apresente:
a) situação de adimplência perante o Distrito Federal;
b) prestações de contas de recursos anteriormente recebidos do FDCA/DF devidamente aprovadas 
pelo CDCA/DF e pelo Conselho de Administração do FDCA/DF;
c) recursos complementares necessários à realização integral do projeto se for o caso.
8.2 Após aprovação do projeto a Instituição terá o prazo de 30 (trinta) dias para comprovar o atendi-
mento aos requisitos descritos no item anterior, sob pena de decair do direito de celebrar o convênio.
8.3 A critério da comissão especial criada para a avaliação dos projetos, o valor de cada projeto 
apresentado poderá ser recusado total ou parcialmente, principalmente em casos de despesa que 
esteja em desacordo com a legislação pertinente ou na hipótese de a soma total dos projetos 
ultrapassarem o valor disponível no FDCA/DF. 
9. DAS VEDAÇÕES
9.1 Ficamos expressamente proibidas à utilização do recurso no pagamento de salário a qualquer 
titulo, encargos sociais, despesas de viagem, festas, hospedagens, gratificações, tíquetes-refeição 
e vales-transportes.
9.2 É vedada a utilização dos recursos do FDCA/DF com despesas que não se identifiquem 
diretamente com a realização de seus objetivos, exceto em situações emergenciais ou de calami-
dade pública previstas em lei, casos em que é necessária aprovação pelo Plenário do CDCA/DF.
9.3 Além das vedações estabelecidas no item anterior, não devem ser utilizados recursos do 
FDCA/DF para:
a) transferências sem a deliberação do CDCA/DF;
b) manutenção e funcionamento do CDCA/DF;
c) pagamento, manutenção e funcionamento de Conselho Tutelar;
d) financiamento das políticas públicas sociais básicas, em caráter continuado, que disponham 
de fundo específico, nos termos definidos pela legislação pertinente; 
e) investimentos em aquisição, aluguel ou obras de imóveis, públicos ou privados, ainda que de 
uso exclusivo na política da infância e da adolescência;
f) financiamento de atividades de cunho comercial.
10. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
10.1 A prestação de contas deve ser encaminhada ao Presidente do Conselho de Direitos da 
Criança e Adolescente por ofício.
10.2 A apresentação da prestação de contas terá o prazo de 30 (trinta) dias a contar do término 
da vigência do instrumento ou da conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro.
10.3 Caso a prestação de contas não seja encaminhada no prazo estabelecido, fica definido um 
prazo máximo de 15 (quinze) dias para sua apresentação ou recolhimento dos recursos atualizados 
monetariamente e acrescidos de juros de mora na forma da lei.
10.4 Caso a convenente não apresente a prestação de contas ou não recolha os recursos ao FDCA/
DF no prazo estabelecido no item anterior será instaurada tomada de contas especial e serão ado-
tadas outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.
11. DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
11.1 O presente edital e seus anexos ficarão à disposição dos interessados no sítio eletrônico da 
Secretaria Estado da Criança: www.crianca.df.gov.br.
11.2 Mais esclarecimentos serão obtidos na Secretaria Executiva do CDCA/DF, pelo telefone: 
3905-4726 ou por correio eletrônico cdcadf@ymail.com.
11.3 Os casos omissos no presente Edital serão dirimidos pelo CDCA/DF. 

REJANE PITANGA
Presidente - CDCA/DF

ANEXO I
PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS
Órgão/Entidade Proponente: CNPJ:

Endereço:

Cidade: UF: CEP: DDD/Telefone:

Conta Corrente:
(uso exclusivo do projeto) Banco: Agência: Praça de Pagamento:

Nome do Responsável: CPF:

CI/Órgão Expedidor: Cargo: Função: Matrícula:

Endereço: CEP:

2. OUTROS PARTÍCIPES (SE HOUVER)

Órgão/Entidade: CNPJ/CPF:

Nome do Responsável: Função: CPF:

CI/Órgão Expedidor: Cargo: Matrícula:

Endereço: Cidade: CEP:

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto: Período de Execução:

Início: Término:
       /         /

Identificação do Objeto:

(Descrição completa do objeto a ser executado)

Justificativa da Proposição:

(Caracterizar o problema que deu origem ao projeto, identificando causas e consequências; 
descrever a proposta da entidade para enfrentar o(s) problema(s), especificando a assistência 
financeira pretendida neste projeto; calcular o valor da assistência com base em unidades de 
serviços efetivamente prestados ou postos a disposição dos interessados)
Objetivos:

(Descrever os resultados a serem alcançados após a conclusão do projeto)
Metas:

(Quantificar os resultados pretendidos)
4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase).
Meta Etapa/Fase Especificação Indicador Físico Duração/Mês

Unid. Quant. Início Término

5. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00).
5.1 Subvenção Social (despesas de custeio)
Natureza da Despesa Quant. Valor Unit. Total
Código Especificação

Bens de consumo
Serviços de terceiros PF
Serviços de terceiros PJ
Auxílio à pessoa física

 Total Geral:
5.2 Auxílio Investimento (despesas de capital)

Natureza da Despesa Quant. Valor Unit. Total
Código Especificação

Bens permanentes
Obras e instalações

 Total Geral:
5.3 Contrapartida (se houver)

Natureza da Despesa Quant. Valor Unit. Total
Código Especificação

 Total Geral:

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (Concedente)
META MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS 
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 * Registrar valor mensal a ser transferido pelo órgão concedente.
Proponente (se houver contrapartida)

META MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS

* Registrar valor mensal a ser transferido pelo órgão convenente

7. DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto ao 
CDCA/DF, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou 
situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da 
Administração Pública do Distrito Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de 
dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho. 
Pede deferimento,

Brasília, DF, de 20  ______________________________
 (Nome)
 (cargo)

8. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE
Aprovado

Brasília, DF, de de 20
 ______________________________

 (Nome)
 (cargo)

ANEXO II
TERMO SIMPLIFICADO DE CONVÊNIO
1. Título do programa/ação n. do convênio
2. Concedente Código CNPJ
3. Convenente Código CNPJ
4. Executor Código CNPJ
5. Objeto
Valor R$ Vigência

6. Empenhos Unidade Orça-
mentária

Programa de 
Trabalho

Natureza da 
Despesa

Fonte de 
Recurso

Número Data Valor

Condições Especiais:
I – Integra este convênio, independentemente de transição, o Anexo I cujos dados ali contidos 
acatam as partes e se comprometem a cumprir, sujeitando-se as normas da Lei n. 8.666/93, no 
que couber, as Normas de Execução Orçamentária e Financeira do Distrito Federal.
II – O convenente se compromete:
a) promover a execução do objeto do convênio na forma e prazos estabelecidos no Anexo I;
b)aplicar os recursos discriminados exclusivamente na consecução do objeto;
c) assegurar o provimento tempestivo dos recursos complementares necessários à execução do objeto;
d) garantir a conclusão do objeto deste convênio no prazo assinalado;
e) permitir e facilitar ao Órgão concedente o acesso a toda documentação, dependência e locais 
do projeto;
f) comprovar o bom e regular emprego dos recursos recebidos, bem como os resultados al-
cançados;
g) assumir todas as obrigações legais decorrentes de contratações necessárias à consecução 
do objeto;
h) manter o órgão concedente informado sobre quaisquer eventos que dificultem ou interrompam 
o curso normal de execução do convênio;
i) não substabelecer as obrigações assumidas sem anuência expressa dos concedente;
j) prestar contas de cada parcela tempestivamente até 30 dias da data fixada para a sua aplicação, 
bem assim do total recebido, de acordo com esta Instrução Normativa (IN 1/2005);
k) devolver o saldo não aplicado mediante depósito na conta bancária indicada pelo concedente 
ou ao Tesouro do Distrito Federal, conforme o caso, até a data prevista; e
l) quanto aos bens adquiridos, produzidos ou constituídos com os recursos deste convênio, deverá 
ser observado o disposto nesta Instrução Normativa ou o que for pactuado entre os partícipes;
III – Para solução das pendências é eleito o foro de Brasília/DF.

 
 Brasília, DF, de de 20

 ___________________________________
Concedente

CPF

 ____________________________
Convenente

CPF

INEDITORIAIS

SINEECON/DF - SINDICATO DOS
 EMPREGADOS EM EMPRESAS DE 

CONTABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO
Será realizada eleição no dia 05 de Outubro de 2.012, na sede provisória desta entidade situada 
no SCS Qd. 02 Bloco C nº 99 Sala 303 - Edifício São Paulo – Brasília/DF, inscrito no CNPJ nº 
03.657.210/0001-45, para composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Representantes junto à 
Federação, de acordo com o disposto na Portaria Ministerial nº 3.150, de 30/08/1986, devendo 
o registro de Chapas ser apresentado á Secretaria no horário de 08:00 hs ás 18:00 hs, no período 
de 20(vinte) dias, a contar da publicação deste Aviso. Edital de Convocação de Eleição encontra-
-se afixado na sede provisória desta entidade. Brasília/DF, 05 de Setembro de 2.012. Raimundo 
Pereira do Nascimento, Diretor Presidente.
DAR-1.078/2012.

SENAI - SERVIÇO NACIONAL 
DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL/DF

CFPT - CENTRO DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DE TAGUATINGA

RELAÇÃO DE CONCLUINTES DOS CURSOS TÉCNICO
 Recredenciado pela Portaria nº 66, de 25/03/2010–SEDF: TÉCNICO EM ADMINISTRA-
ÇÃO, Livro nº 03, Dulce Gomes da Costa Santos, 1550, 292; Evelaine Bispo Alves Dias, 
1551, 293; Jordana de Jesus Mesquita, 1552, 293; Júlio Cézar Domingos Ramos, 1553, 
293; Maylon Fabrício Santana, 1554, 294; Sirlene Soares de Almeida, 1555, 294; Vinícius 
Barbosa Caldas, 1556, 294; Yasmin Dias Cardoso Rabelo, 1557, 295; TÉCNICO EM 
AUTOMOBILÍSTICA, Albelon Borges Botélho, 1517, 281; Andressa de Oliveira Duarte 
da Mota, 1518, 282; Érick Loures de Jesus, 1519, 282; Felipe Ribeiro Coelho, 1520, 282; 
Hallys Albert Alves de Araújo, 1521, 283; Ian Fernandes Faria, 1522, 283; João Marcos 
Guedes Braz, 1523, 283; Newton Valeriano da Fonseca Júnior, 1524, 284; Rafael Bento 
de Souza, 1525, 284; Renato Silva Moreira, 1526, 284; Rogerio Henrique Messias Oli-
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