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informações poderão ser obtidas nos telefones 3213-0149 ou 3213-0179, no horário de 9h às 
12h e das 14h às 17h.

Brasília/DF, 19 de setembro de 2013.
CARLA PATRÍCIA B. RAMOS ANDRADE

Pregoeira

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/ 2013 

A Pregoeira do Serviço de Limpeza de Urbana do Distrito Federal comunica o resultado 
do Pregão supracitado, processo nº 094.000.950/2013, que tem por objeto a aquisição 
e instalação de 03 (três) balanças rodoviárias eletrônicas, com as respectivas im-
pressoras de aferição de pesagem, para atender a demanda do novo Aterro Sanitário 
Oeste e do Núcleo Regional de Limpeza de Brazlândia, nas condições estabelecidas 
no referido Edital. Vencedora: K.C.R. Comércio de Equipamentos Ltda – ME, CNPJ 
09.251.627/0001-90, no valor total de R$ 148.500,00 (cento e quarenta e oito mil e 
quinhentos reais). A ata da reunião encontra-se disponível no endereço eletrônico www.
slu.df.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas nos telefones: 3213-0149 ou 
3213-0179, no horário de 9h às 12h e das 14h às 17h.

Brasília/DF, 19 de setembro de 2013.
CARLA PATRÍCIA B. RAMOS ANDRADE

Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 309/2013.

A PREGOEIRA comunica aos interessados que o pregão supra será adiado sine die, 
tendo em vista a necessidade de adequação do Termo de Referência, Anexo I do edital. 
Processo nº 063.000.046/2013.

Brasília/DF, 20 de setembro de 2013.
CLEONICE NERI DOS SANTOS

ERRATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 316/2013.

Objeto: Serviços de Telefonia Móvel pessoal – SMP, na modalidade local (VC1). Comunicamos 
aos interessados, que em função de erro material, fica alterada a redação do Interessado e 
do Objeto do pregão em epígrafe da seguinte forma: Onde se lê: “ INTERESSADO: Se-
cretaria de Estado de Administração Geral, Leia-se: INTERESSADO: Secretaria de Estado 
de Esporte do Distrito Federal. Onde se lê: Objeto... Secretaria de Estado de Secretaria 
de Estado de Transportes, Leia-se: Objeto...Secretaria de Estado de Esporte do Distrito 
Federal. Em função de não haver alteração no escopo do certame, ficam mantidas as datas 
publicadas no DODF Nº 196, página 46, do dia 20/09/2013.

Brasília/DF, 20 de setembro de 2013.
AUGUSTO CÉSAR PIRES ARANHA

AVISOS DOS RESULTADOS DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 310/2013 – UASG 925041. 

A PREGOEIRA comunica aos interessados que o Resultado do Julgamento do Pregão acima 
citado, Processo nº 002.000.641/2012, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: 
www.comprasnet.gov.br. Informações através do telefone: 0xx(61) 3312.5037. 

Brasília/DF, 20 de setembro de 2013.
NÚBIANE BRAGA LOURENÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 292/2013.
A PREGOEIRA comunica aos interessados que o resultado do julgamento do Pregão supra, 
Processo nº 411.000.008/2013 - SULIC, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: 
www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.

Brasília/DF, 20 de setembro de 2013.
VERÔNICA DE FRANÇA BAHIA

COORDENAÇÃO DE REGISTRO E PESQUISA DE PREÇOS

CONVOCAÇÃO
O COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE REGISTRO E PESQUISA DE PREÇOS, tendo 
em vista a homologação do Pregão Eletrônico n.º 282/2013, para aquisição de ferramentas, objeto 
do processo n.º 411.000.012/2013, CONVOCA as empresas classificadas em primeiro lugar a 
comparecerem à Coordenação de Registro e Pesquisa de Preços da Subsecretaria de Licitações 
e Compras, localizada no SBS Qd. 02 Bloco “L” - Ed. Lino Martins Pinto - 6.º andar - Brasília 

- DF, no período de 23 a 25 de setembro de 2013, no horário de 8h30 às 12h e das 14h30 às 
17h30, para assinatura da Ata de Registro de Preços.

MAURICIO SHOJI HATAKA

SECRETARIA DE ESTADO CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 290.000.177/2013. Interessado: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação - SECTI. Assunto: Contratação de Serviço. OBJETO: contratação de serviços técnicos 
especializados para realização de concurso para seleção de candidatos ao Programa Brasília sem 
Fronteiras 2013. Valor: R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). DESPACHO: Nos termos 
do art. 26, da Lei nº 8.666/93, RATIFICO a dispensa de licitação em favor da FUNDAÇÃO 
UNIVERSA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.218.102/0001-76, com fundamento no art. 24, 
inciso II, da referida Lei e na Nota Técnica nº 14/2013 da Assessoria Jurídico-Legislativa da 
SECTI, cujas razões passam a integrar o presente despacho. Publique-se no Diário Oficial do 
Distrito Federal, para que adquira a necessária eficácia. Brasília/DF, 18 de setembro de 2013. 
Glauco Rojas Ivo - Secretário de Estado.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2013.

Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de viagens e inter-
câmbio, regularmente estabelecida no país, para prestação dos serviços de emissão passagens 
aéreas nacionais e internacionais, seguro viagem e atendimento dos selecionados pelo Programa 
Brasília Sem Fronteiras, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital. Processo: 
290.000.157/2013. UASG: 926266 Valor Total Estimado: R$ R$ 1.134.219,83 (um milhão, 
cento e trinta e quatro mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e três centavos). Enquadramen-
to: Programa de Trabalho nº 19.571.6205.9083.5116, Natureza da Despesa 33.90.39, Fonte de 
Recursos 300. Entrega das Propostas: a partir do dia 23/09/2013, às 8h. Abertura das Propostas: 
04/10/2013 às 9h, no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Cópia do Edital poderá 
ser retirada no site www.comprasnet.gov.br e no endereço SCS Quadra 08, Bloco B-50, Edifício 
Venâncio 2000, 6º andar, CEP 70333-300, Brasília/DF. 

Brasília/DF, 20 de setembro de 2013.
JOSÉ CARLOS DE MENEZES

Ordenador de Despesas 

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1/2013
APROVAÇÃO DE PROJETOS E CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA

 CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O FUNDO DOS DIREITOS 
DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – FDCA-DF

Abre inscrições de projetos para captação de recursos através do FUNDO DOS DIREITOS DA 
CRIANCA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – FDCA-DF – para instituições da 
sociedade civil e programas governamentais de atendimento exclusivo a crianças e adolescentes 
registrados no CDCA-DF, estabelece calendário e dá outras providências.
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 Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, regido pela Lei 
distrital 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 
151, de 30 de dezembro de 1998 e na Resolução 137, de 21 de janeiro de 2010, do Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e com fundamento na Resolução Normativa 
61, de 1º de agosto de 2012, do 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 
federal 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente –, aplicando-se ainda, 
no que couber, os dispositivos da Lei federal 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei distrital 
4.049, de 4 de dezembro de 2007, e da Instrução Normativa nº 01/2005, da Corregedoria Geral 
do Distrito Federal, por deliberação da 235ª Reunião Plenária Ordinária, de 19 de setembro 
de 2013, torna pública a presente Chamada Pública e convoca as instituições interessadas a 
apresentarem projetos nos termos e condições estabelecidos neste Edital.
1. DO OBJETO
1.1. O presente Edital tem por objeto a análise e aprovação de projetos a serem autorizados à 
captação de recursos financeiros mediante retenção obrigatória ao Fundo dos Direitos da Criança 
e do Adolescente do Distrito Federal - FDCA-DF, na modalidade chancela.
1.2. As organizações governamentais e instituições da sociedade civil deverão apresentar seus 
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projetos para análise, apreciação e deliberação pelo CDCA-DF antes de iniciarem a captação de 
recursos, seja a mencionada captação sob a forma de renúncia fiscal ou não.
1.3. A captação de recursos ao FDCA-DF referida no subitem anterior será de responsabilidade 
exclusiva da instituição proponente e o seu objetivo será o financiamento do respectivo projeto, 
seja com despesas de custeio, capital, ou ambas.
2. DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
2.1. A captação de recursos financeiros será executada pela entidade proponente, conforme as 
estratégias a serem empregadas na arrecadação.
2.2. Os recursos captados pela entidade serão depositados pelo contribuinte diretamente na 
conta do FDCA-DF – Banco 070, BRB, Agência 100, Conta Corrente 044 149-8, Fundo dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, CNPJ 15.558.339/0001-85 –, devendo 
esta apresentar comprovante de depósito à Secretaria Executiva do CDCA-DF, no prazo de 60 
(sessenta) dias, para emissão de recibo.
2.3. O projeto autorizado terá prazo de um ano para captação de recursos, a contar da data da 
emissão do certificado de captação.
2.4. O nome do doador ao FDCA-DF só poderá ser divulgado mediante sua autorização expressa, 
respeitadas as disposições do Código Tributário Nacional.
3. DAS LINHAS DE AÇÃO
3.1. Os projetos deverão prever ações voltadas à promoção, proteção e garantia dos direitos 
humanos da criança e do adolescente, tais como:
3.1.1. situação de rua;
3.1.2. usuários de substâncias psicoativas;
3.1.3. situação de trabalho infantil e qualificação profissional de adolescentes;
3.1.4. deficiência específica;
3.1.5. vítimas de violência sexual, física ou psicológica;
3.1.6. em acolhimento institucional;
3.1.7. adolescentes egressos do sistema socioeducativo;
3.1.8. filhos de catadores de materiais recicláveis;
3.2. ações de fortalecimento da execução de medidas socioeducativas;
3.3. ações de incentivo ao protagonismo juvenil;
3.4. ações de defesa e promoção do direito à saúde;
3.5. fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, 
com ênfase na mobilização social, formação, pesquisa e articulação para a defesa dos direitos 
da criança e do adolescente;
3.6. ações que promovam a convivência familiar e comunitária;
3.7. ações ligadas à promoção do esporte, cultura e lazer que tenham como foco a inclusão social, 
o direito ao brincar e ao descanso;
3.8. ações de fortalecimento dos fóruns de promoção e defesa dos direitos da criança 
e do adolescente;
3.9. apoio ao desenvolvimento sociocognitivo da criança e do adolescente em tratamento 
médico hospitalar;
3.10. fortalecimento institucional;
3.11. ações que visam à qualificação e à capacitação dos operadores do Sistema de Garantia
 dos Direitos da Criança e do Adolescente;
3.12. ações voltadas ao desenvolvimento da cultura das comunidades tradicionais e indígenas;
3.13. ações para a redução das desigualdades étnicas e o combate à discriminação e às demais 
formas de intolerância étnica e de gênero.
4. DA PROPOSTA E DO PROJETO
4.1. A proposta deverá ser apresentada por ofício dirigido à Presidência do CDCA-DF, solicitando 
autorização para captação de recursos, acompanhado do projeto contendo plano de trabalho, em 
duas vias impressas, rubricadas e assinadas.
4.2. O projeto deverá ser elaborado de acordo com as orientações do CDCA-DF, em papel 
timbrado da instituição, contendo obrigatoriamente os itens do ANEXO I deste edital e modelo 
disponível na página do CDCA-DF na internet http://www.conselho.crianca.df.gov.br.
4.3. Os projetos que visem elaborar cartilhas, gibis, folders, peças teatrais e produtos 
semelhantes, devem apresentar o conteúdo com a proposta e, antes da impressão, sub-
meter à aprovação do CDCA-DF.
4.4. Cada entidade poderá apresentar apenas um projeto.
4.5. Fica estabelecido o valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o projeto.
4.6. O prazo de execução dos projetos deverá ser de até um ano.
4.7. Quando se tratar de auxílios será obrigatória a contrapartida pelo proponente de no mínimo 
10% (dez por cento) do valor do objeto.
4.8. O percentual máximo para custeio de recursos humanos é de 60% (sessenta por cento) sobre 
o valor total do projeto (devendo ser informadas as funções desempenhadas por cada profissional 
e demais agentes do projeto).
5. DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA AO PROCESSO SELETIVO
5.1. A proposta deverá ser apresentada de 7 a 18 de outubro de 2013 na sede do CDCA-DF, 
Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), Quadra 1, Ed. Comércio Local, Loja 
“C”, Brasília, DF, CEP 70632-100.
5.2. Não será considerada proposta encaminhada por correio ou meio eletrônico, assim como 
a intempestiva.
5.3. A proposta deverá ser apresentada em envelope identificado com os dizeres “CDCA-DF 
– EDITAL 2013 para Captação de Recursos do FDCA-DF”, contendo os documentos mencio-
nados no item 4. Não será necessário apresentar, nesse momento, a documentação institucional 

constituída no item 9.7.
5.4. A apresentação da proposta implica prévia e integral concordância com as normas deste Edital.
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. O julgamento das propostas será realizado pela Comissão Especial de Análise de Proje-
tos composta por Conselheiros do Conselho de Administração do FDCA-DF e assessores da 
Secretaria-executiva do CDCA-DF e submetido à aprovação da Plenária do Conselho.
6.2. A proposta apresentada por instituição inadimplente com o Distrito Federal ou com pendência 
em relação a projetos anteriormente executados pelo FDCA-DF não será analisada.
6.3. O projeto que não atender às exigências contidas no item 4 e ANEXO I deste edital será 
reprovado sem análise do conteúdo da proposta.
7. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
7.1. A Comissão Especial atribuirá pontuação de 0 a 2 a cada um dos 12 critérios de seleção, no 
total de 24 pontos, conforme disposto no ANEXO III deste edital. Serão considerados tecnica-
mente habilitados os projetos que obtiverem pontuação igual ou superior a 12 pontos.
7.2. Após o exame das propostas selecionadas, o Conselho de Administração do FDCA-DF 
apresentará à Plenária, para referendo, os projetos aptos a receberem o certificado de autorização 
para a captação de recursos.
7.3. Os resultados da seleção, após referendo, serão publicados por meio de resolução no Diário 
Oficial do Distrito Federal e no endereço eletrônico http://www.conselho.crianca.df.gov.br.
7.4. O proponente que tiver projeto não habilitado poderá interpor recurso direcionado à Presi-
dência do CDCA-DF, no prazo decadencial de 10 (dez) dias corridos após a publicação.
8. DAS VEDAÇÕES
8.1. A apresentação de projetos no âmbito do presente edital está sujeita às vedações constantes 
da Resolução Normativa 61/2012 do CDCA-DF, sem prejuízo do disposto no presente edital.
8.2. É vedada a utilização de recursos do FDCA-DF para despesas que não se identifiquem 
diretamente com a realização dos objetivos do Fundo, assim como:
I – transferências sem deliberação do CDCA-DF;
II – manutenção e funcionamento do CDCA-DF;
III – pagamento, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar;
IV – financiamento das políticas públicas sociais básicas, em caráter continuado, e que disponham 
de fundo específico, nos termos definidos pela legislação pertinente;
V – investimentos em aquisição de imóveis, públicos ou privados, ainda que de uso exclusivo 
na política da infância e da adolescência.
VI – realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
VII – pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público integrante do quadro de 
pessoal de órgão ou entidade da administração direta ou indireta do Distrito Federal, por serviços 
de consultoria ou de assistência social;
VIII – aditamento com alteração do objeto;
XI – utilização, mesmo em caráter emergencial, dos recursos em finalidades diversas da esta-
belecida no instrumento;
X – realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive, 
referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
XI – transferência de recursos para associação de servidores ou de quaisquer entidades congêneres;
XII – despesas de viagem, hospedagens e gratificações;
XIII – realização de despesas com propaganda e publicidade estranhas ao objeto do edital.
8.3. Em atenção aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da isonomia, o conselheiro 
do CDCA-DF, durante o exercício do mandato, deve declarar-se impedido de analisar, emitir 
parecer, votar e participar de diligências em processos apresentados por suas instituições, visando 
o recebimento de recursos oriundos do FDCA-DF.
9. DA CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO
9.1. A autorização para captação do recurso não obriga a celebração do convênio pelo FDCA-DF 
caso não tenha sido captado valor suficiente.
9.2. Vencido o prazo de captação, a entidade poderá adequar o projeto ao valor captado, mantidas 
as diretrizes norteadoras, submetendo-o a nova análise pelo CDCA-DF.
9.3. Caso a entidade capte o recurso mencionado no projeto antes do vencimento do prazo de 
captação, poderá solicitar ao CDCA-DF a execução do projeto.
9.4. Dos recursos captados 20% (vinte por cento) serão retidos no FDCA-DF, para aplicar em 
programas, projetos e ações observando as diretrizes aprovadas em Plenária.
9.5. De acordo no disposto no plano de aplicação dos recursos do FDCA-DF serão sempre 
observados os princípios de moralidade, publicidade, legalidade, impessoalidade e eficiência.
9.6. Para celebração do convênio a proponente deverá apresentar documentação institucional que 
cumulativamente comprove o preenchimento dos requisitos constante no ANEXO II.
9.7. Não será celebrado convênio com instituição que não atender ao disposto no presente Edital.
9.8. A celebração do convênio fica a cargo da Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal, 
e somente será realizada com a instituição que estiver com documentação e situação regulari-
zada junto aos órgãos competentes, caso contrário os recursos captados ficarão integralmente 
disponíveis para o FDCA-DF.
10. DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
10.1. A liberação de recursos financeiros em decorrência de convênio deve obedecer ao crono-
grama de desembolso do plano de trabalho do projeto e guardar consonância com as fases ou 
etapas de execução do objeto do convênio.
10.2. Ficará suspensa a liberação das parcelas do convênio quando verificado desvio de finalidade 
na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases progra-
madas, práticas atentatórias a princípios da administração pública nas contratações e demais atos 
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praticados na execução do convênio.
11. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
11.1. A prestação de contas deve obedecer às normas do FDCA-DF, e o termo de convênio 
firmado entre as partes e demais normas pertinentes, devendo ser apresentado ao CDCA-DF e 
à UNGEF relatório contendo exposição da execução das atividades.
11.2. A prestação de contas deverá ser apresentada por parcela (parcial e final, conforme esti-
pulado no termo de convênio).
11.3. Caso a liberação dos recursos seja efetuada em mais de uma parcela, a parcela subsequente 
ficará condicionada à aprovação da prestação de contas da parcela anterior.
11.4. A não apresentação da prestação de contas final no prazo previsto e/ou a existência de 
prestação de contas com pendências não solucionadas em tempo hábil, impedirá que a instituição 
receba novos repasses de recursos, mesmo que para projetos diferentes.
12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1. O presente edital ficará à disposição dos interessados no CDCA-DF e no endereço eletrônico 
http://www.conselho.crianca.df.gov.br.
12.2. A partir da publicação deste edital, a Secretaria Executiva do CDCA-DF estará à disposição 
para prestar esclarecimentos na sede do CDCA-DF, como também poderão ser obtidos por meio 
dos telefones (61) 3361 5366 e 3233 7910 ou pelo e-mail cdcabrasiliadf@gmail.com.
12.3. Todo material produzido no âmbito dos projetos deverá conter logomarca do CDCA-DF, 
não havendo vedação para inserção das logomarcas de outros parceiros e colaboradores direta-
mente envolvidos no projeto.
12.3. Os casos omissos serão dirimidos pelo Conselho de Administração do FDCA-DF e refe-
rendados pela Plenária do CDCA-DF.

Calendário Edital
Publicação Até 25 de setembro
Divulgação 25 de setembro a 4 de outubro
Recebimento dos projetos 7 a 18 de outubro
Análise dos projetos 21 de outubro a 5 de novembro
Resultado da análise 6 de novembro
Recurso 7 a 18 de novembro
Resultado do recurso 20 de novembro
Reunião CDCA-DF (Referendo) 21 de novembro
Recebimento certificado de captação 29 de novembro

Brasília, 19 de setembro de 2013.
CLEMILSON GRACIANO

Presidente do CDCA-DF
ANEXO I (3 folhas)

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS
Órgão/Entidade Proponente: CNPJ:

Endereço:

Cidade: UF: CEP: DDD/Telefone: E.A:

Conta Corrente: 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: E.A

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)
Metodologia/Estratégia de ação:
Linha de ação:

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 custeio0

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:
Contrapartida (se houver)

Natureza da Despesa Quant. Valor Unit. Total
Código Especificação

 Total Geral:

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (Concedente)
META MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

META MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

 * Registrar valor mensal a ser transferido pelo órgão concedente

Proponente (se houver contrapartida)
META MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06

META MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

* Registrar valor mensal a ser transferido pelo órgão convenente
7. DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto 
à.............., para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou si-
tuação 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 de 20  ______________________________
 (Nome)
 (cargo)

8. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE
Aprovado

Brasília, DF, de de 20  ______________________________
 (Nome)
 (cargo)
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ANEXO II
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA (Relação dos documentos apresentados ao concedente)
ESPECIFICAÇÃO
1) Ofício dirigido a Presidência do CDCA/DF;
2) Plano de Trabalho (Anexo I)
3) Comprovante de inscrição no CNPJ;
4) Comprovante de inscrição no CAS/DF(quando couber);
5) Comprovante de inscrição no CNAS (quando couber);
6) Estatuto devidamente registrado em cartório;
7) Ata de eleição da atual Diretoria devidamente registrada em cartório;
8) Registro junto ao CDCA/DF
9) Atestado de Regular Funcionamento, conforme art. 90 do Estatuto da Criança e do 
adolescente;
10) Declaração de Utilidade Pública no DF, Federal ou OSCIP
11) Relatório das Atividades, devidamente assinado pelo Representante legal da Entidade;
12) Pesquisa de Preços com 3 (três) orçamentos em papel timbrado emitidos por diferentes 
fornecedores e/ou prestadores de serviço;
13) Comprovante de abertura de conta no BRB, com extrato bancário;
14) 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;
15) Comprovante de posse, Alvará de Funcionamento;ou laudo técnico que comprove higiene, 
salubridade e segurança. No caso de obra de reparo pode ser substituído por comprovante de 
propriedade do imóvel, escritura ou documento equivalente;
16) Certidão Negativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
17) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Cont. Previdenciárias;
18) Certidão Negativa de Débitos com o DF;
19) Certificado de Regularidade do FGTS;
20) Laudo Técnico de Engenheiro Civil, em casos de mudanças estruturais e/ou implantação.

ANEXO III (2 folhas)
DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS A SEREM ATRIBUÍDOS AOS PROJETOS 
Para a avaliação das propostas, se levará em conta os critérios abaixo: 
1. Consonância do projeto com a legislação relacionada à promoção dos direitos da criança e do 
adolescente, em especial ao Estatuto da Criança e do Adolescente e às Resoluções do CDCA-
-DF e do CONANDA. 
2. Capacidade técnica e administrativa e operacional da instituição para execução do projeto, 
principalmente ao tema proposto.
3. Contextualização do problema que atinge diretamente as crianças e adolescentes, apontando 
suas causas e consequências e sua coerência com os objetivos e resultados propostos no Projeto. 
4. Apresentação de dados e/ou de indicadores sociais (IDEB, Mortalidade Infantil, IDH dentre 
outros) que justifique a intervenção sobre a realidade da criança e/ou do adolescente na região 
(quadra, setor, núcleo...) na qual o projeto será desenvolvido. 
5. Promoção da participação de crianças e adolescentes quando couber, bem como estimulem 
a redução das desigualdades, a equidade de raça, de etnia, de gênero, de orientação sexual, de 
inclusão de pessoas com deficiência.
6. Envolvimento das famílias das crianças e adolescentes no projeto como mais uma estratégia 
para o alcance de objetivos e resultados. 
7. Impacto da ação e viabilidade: o projeto promove resultados concretos, em termos quantita-
tivos e qualitativos, que objetivem melhorias significativas nas condições de vida das crianças 
e adolescentes.
8. Detalhamento da metodologia e adequação da abordagem sociopedagógica em relação ao 
público destinatário, equipe do projeto e atividades a serem desenvolvidas. 
9. Proposta de monitoramento e avaliação do projeto.
10. Recursos Humanos envolvidos no projeto com qualificação adequada nas áreas das especi-
ficidades necessárias para a realização do projeto.
11. Trabalho em rede e articulação e mobilização comunitária e/ou de políticas públicas como 
mais um instrumento para o alcance dos objetivos e resultados propostos.
12. Coerência do orçamento entre os valores explicitados, recursos necessários e atividades/
ações propostas.
Observação 1 - Cada item receberá valor de 0 a 02 pontos, onde os projetos serão hierarquizados 
pelo maior número de pontos, mediante parecer da Comissão.

MATRIZ DE PONTUAÇÃO
Distribuição de pontos aos projetos

Legenda: 
(0): Não está especificado no projeto. 
(1): Especificado, mas de maneira insatisfatória, havendo lacunas nas informações. 
(2): Está bem especificado no projeto e de maneira satisfatória.

CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO

0
(VERMELHO)

1
(AMARELO)

2
(VERDE)

1) Proposta de acordo com a legislação relacionada à 
criança e ao adolescente, em especial ao Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) e as Resoluções do CDCA-DF e 
do CONANDA.
2) Capacidade técnica e administrativa e operacional da 
instituição para execução do projeto, principalmente ao 
tema proposto.
3) A proposta apresenta o problema que atinge diretamente 
as crianças e adolescentes apontando as possíveis causas e 
consequências, justificando as estratégias elaboradas para 
executar o projeto.
4) Apresentação de dados e/ou de indicadores sociais 
(IDEB, Mortalidade Infantil, IDH dentre outros) que 
justifique a intervenção sobre a realidade da criança e/ou 
do adolescente na região (quadra, setor, núcleo...) na qual o 
projeto será desenvolvido.
5) A proposta promove a participação de crianças e 
adolescentes, bem como a sensibilização /mobilização da 
redução das desigualdades, a equidade de raça, de etnia, 
de gênero, de orientação sexual, de inclusão de crianças e 
adolescentes com deficiência.
6) Apresentação do trabalho/envolvimento da família como 
mais uma estratégia para o alcance de objetivos e resultados.
7) A proposta apresenta resultados concretos, em termos 
quantitativos e qualitativos, que promovam melhorias 
significativas nas condições de vida das crianças e 
adolescentes.
8) Detalhamento da Metodologia e Adequação da abordagem 
sociopedagógica em relação ao público-beneficiário, equipe 
do projeto e atividades a serem desenvolvidas;
9) Proposta de monitoramento e avaliação do projeto.
10) Recursos Humanos envolvidos no projeto com 
qualificação adequada nas áreas das especificidades 
necessárias para a realização do projeto.
11) Apresenta estratégias de trabalho em rede e/ou 
articulação de políticas públicas como mais um mecanismo 
para o alcance dos objetivos e resultados propostos.
12) Coerência no Orçamento, entre os valores solicitados e 
recursos necessários com as atividades e ações propostas.
Sub-Total

Total Final

SECRETARIA DE ESTADO 
EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014

COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

EXTRATOS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Ata  d e  R e g i s t r o  d e  P r e ç o  n º  5 6 / 2 0 1 3 .  A s s i n a t u r a  1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 .  P r o c e s s o 
427.000.060/2013. Órgão Gerenciador: Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 
2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS. Fornece-
dor: COMPEX TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Aquisição de leitor óptico de código 
de barras. Valor global: R$ 5.610,00 (cinco mil seiscentos e dez reais). Assinantes: 
Compex Tecnologia Ltda, Peter Yaw Sian Lee, representante legal. Pela Secretaria 
de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das 
Ações Sociais, Gerêncio Nelcyr de Bem – Coordenador.

Ata de Registro de Preço nº 63/2013. Assinatura 13/09/2013. Processo 427.000.026/2013. 
Órgão Gerenciador: Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Co-
ordenadoria de Integração das Ações Sociais. Fornecedor: Habib Calçados de Itajubá 
Ltda. Objeto: aquisição de agulhas para máquinas de costura industrial. Valor global: 
R$ 3.551,30 (três mil quinhentos e cinquenta e um reais e trinta centavos). Assinantes: 
Pela: Habib Calçados de Itajubá Ltda: Antoun El Moallen, Sócio Gerente. Pela Secretaria 
de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de Integração das 
Ações Sociais – CIAS: Gerêncio Nelcyr de Bem – Coordenador. 

Ata de Registro de Preço nº 64/2013. Assinatura 17/09/2013. Processo 427.000.026/2013. Órgão 
Gerenciador: Secretaria de Estado Extraordinária da Copa 2014 – SECOPA/Coordenadoria de 
Integração das Ações Sociais – CIAS. Fornecedor: Vip Comércio de Máquinas de Costura Ltda. 
Objeto: aquisição de óleo para lubrificação de máquinas industrial. Valor global: R$ 5.814,00 
(cinco mil oitocentos e quatorze reais). Assinantes: Pela Vip Comércio de Máquinas de Costura 
Ltda: Fábio Domingues Lens, Sócio administrador. Pela Secretaria de Estado Extraordinária 


