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2. DOS RECURSOS 
2.1. O candidato ao cargo de educador social que desejar interpor recurso contra o resultado 

NORMATIVO Nº 01, DE 11 DE JUNHO DE 2014. 
2.2. O recurso deverá ser entregue na sede da Secretaria da Criança, SAAN Q.01 Lote C, pesso-

2.3. Não serão aceitos recursos via postal, via fax, via internet e(ou) via correio eletrônico, bem 

2.4. O recurso deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. As alegações consideradas 

neste edital serão indeferidos. 
2.5. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco recurso de recurso. 

decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais. 
ELIANE APARECIDA DA CRUZ

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 4/2014
O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FE-

À SELEÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-

Criança e do Adolescente do Distrito Federal – FDCA-DF –, em conformidade com o disposto 
na Lei Complementar Distrital nº 151, de 30 de dezembro de 1998, 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, e na Resolução Normativa nº 
61, de 1º de agosto de 2012, do CDCA-DF, aplicando-se ainda, no que couber, os dispositivos da 
Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Distrital nº 4.049, de 4 de dezembro de 2007 
e da Instrução Normativa nº 1/2005, da Corregedoria Geral do Distrito Federal, por deliberação 
da 243ª Reunião Plenária Ordinária, realizada em 25 de junho de 2014, pelo qual convoca as 

1. OBJETO

de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), sendo R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) a título 
de Subvenção Social e de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) a título de Auxílio Investimento.
1.2 Os projetos deverão ter o valor máximo de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).
1.3 As despesas para Auxílio Investimento não deverão ultrapassar o valor de R$ 100.000,00 
(cem mil reais).

inovadores ou complementares de promoção, proteção, garantia e defesa dos direitos da criança e 
do adolescente, inclusive para o serviço de acolhimento institucional e medidas socioeducativas a 
serem desenvolvidas em determinado período de tempo com recursos do FDCA-DF, tendo como 

2. JUSTIFICATIVA
2.1 As ações do CDCA-DF encontram fundamento no artigo 227 da Constituição Federal de 
1988; nos artigos 4º e 88 incisos I, II e IV da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, nos artigos 267, 268 e 269 da Lei Orgânica do Distrito Federal; no 
artigo 3º da Lei Complementar Distrital nº 151, de 30 de dezembro de 1998, e na Lei Distrital 
nº 5.244, de 17 de dezembro de 2013.
2.2 O Distrito Federal recebe diretamente da Constituição Federal “as competências legislativas 
reservadas aos Estados e Municípios” (CF, art. 32, § 1º) e, também, as competências comum, 
concorrente e suplementar (CF, arts. 23 e 24). Essa concentração de competências legislativas 

-
tuição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal, na garantia dos direitos da criança e do 
adolescente, as ações governamentais devem ser organizadas com base nas diretrizes de des-

de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os 
níveis (CF, arts. 227 e § 7º e 204 e incs. I e II; LODF, arts. 3º, 5º, 268 e 269), o que fundamenta 
a existência obrigatória do CDCA-DF como instância deliberativa.
2.3 Na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal adotam-se os princípios do 

-

além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão” (CF, art. 227; LODF, art. 267).

2.4 Na Lei Distrital nº 5.244, de 17 de dezembro de 2013, dispõe-se que o CDCA-DF é “órgão deli-
berativo e controlador das ações da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente” 
(art. 2º), constitui órgão de atuação fundamental no Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e 
do Adolescente do Distrito Federal e lhe confere, entre outras, competência para gerir o FDCA-DF.
2.5 Na Lei Complementar nº 151, de 30 de dezembro de 1998, que institui o FDCA-DF, esta-

de promoção, proteção, garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente” (art. 2º).
3. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
3.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar por escrito e fundamentadamente este edital em 

4. LINHAS DE AÇÃO

humanos da criança e do adolescente, priorizando as seguintes linhas de ação:
4.1.1. situação de rua;
4.1.2. usuários de substâncias psicoativas;
4.1.3. situação de trabalho infantil;

4.1.6. vítimas de violência sexual, física, psicológica ou doméstica;
4.1.7. situação de acolhimento institucional;
4.1.8. adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas e/ou egressos do 
sistema socioeducativo;

4.2. ações de fortalecimento da execução de medidas socioeducativas;
4.3. ações de desenvolvimento e disseminação de metodologia ou tecnologia de incentivo ao 
protagonismo juvenil na formação política e participação ativa da criança e do adolescente na 
defesa de seus direitos;

4.5. ações de 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;

4.8. ações de fortalecimento dos fóruns de promoção e defesa dos direitos da criança e do 
adolescente;
4.9. ações de apoio ao desenvolvimento sociocognitivo da criança e do adolescente em trata-
mento médico hospitalar;

Direitos da Criança e do Adolescente;
4.12. ações voltadas ao desenvolvimento da cultura das comunidades tradicionais e indígenas;
4.13. ações que visem acesso a cultura como parte integrante do desenvolvimento psicossocial 
de crianças e adolescentes;

formas de intolerância étnica e de gênero.
4.15.ações que visem a realização de campanhas informativas e educativas na perspectiva de 
promoção e garantia dos direitos da criança e do adolescente
5. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

vias, de acordo com as orientações do CDCA-DF, em papel timbrado da instituição, contendo 
obrigatoriamente os itens dos ANEXOS I (documentação) e II (Plano de Trabalho) deste edital 
e modelo disponível na página do CDCA-DF na internet: http://www.conselho.crianca.df.gov.br.
5.2. Os projetos que visem elaborar cartilhas, gibis, folders, peças teatrais e produtos semelhantes de-

5.3. A instituição poderá apresentar mais de um projeto, desde que não ultrapassem o valor de R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e que não desrespeite, também, o valor estabelecido 
no subitem 1.3 deste edital.
5.4. O prazo de vigência dos projetos não poderá ultrapassar 12 (doze) meses, obedecendo 
rigorosamente o estabelecido no subitem 10.3 deste edital.

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS

6.2. Não poderão participar:

vigentes com a Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal ou outro órgão da Adminis-

-
jetivos deste edital;

jairo.junior
Realce
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6.3. Não serão celebrados convênios decorrentes deste edital com entidades que:

6.3.2. estejam em mora, inadimplentes com outros convênios e demais instrumentos congê-
neres celebrados com a Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal ou outro órgão da 

6.3.3. estiverem registradas em situação de inadimplência no Sistema Integrado de Gestão 
Governamental – SIGGO;
6.3.4. apresentem projetos que incidam nas vedações constantes da Resolução Normativa nº 61/2012 
do CDCA-DF, e que estejam irregulares em quaisquer das exigências contidas na Lei Distrital nº 
4.049, de 4 de dezembro de 2007, e na Instrução Normativa nº 1/2005, da Corregedoria Geral do 

7. CONTRAPARTIDA
7.1. Ficam estabelecidos os seguintes percentuais mínimos de contrapartida para os convênios 

recursos do FDCA-DF:
7.1.1. 1% (um por cento) para transferências de recursos para Subvenção Social;
7.1.2. 10% (dez por cento) para transferências de recurso para Auxílio Investimento.
7.2. A contrapartida, a ser aportada pelas instituições, obedecerá os limites percentuais estabe-

oferecida por meio de bens ou serviços, desde que economicamente mensuráveis e que sua uti-

em conformidade com os valores praticados no mercado, comprovados mediante pesquisas de 
preços e orçamentos correspondentes.
8. PRAZOS

do CDCA-DF, Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte (SAAN), Quadra 1, Ed. Comércio 
Local, Loja “C”, Brasília, DF, CEP 70632-100. Não será aceita proposta enviada por meio eletrônico.

Publicação 1º de julho de 2014
Impugnação 2 a 4 de julho de 2014

Recebimento dos projetos 7 de julho a 20 de agosto de 2014
Análise dos projetos 21 a 29 de agosto de 2014

Plenária CDCA-DF (Referendo) 4 de setembro de 2014
Publicação do resultado 5 de setembro de 2014

Recurso 8 a 12 de setembro de 2014
17 de setembro de 2014

9. SELEÇÃO E CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS

9.2. O julgamento das propostas será realizado pelo Conselho de Administração do FDCA-DF 

9.3. Os projetos recebidos serão submetidos a análise documental, bem como da regularidade 

9.4. As certidões negativas cível e criminal (Certidões retiradas no Cartório Rui Barbosa) dos 
dirigentes da instituição, relacionadas no ANEXO I, poderão ser apresentadas no ato da celebração 
do convênio, mediante entrega de declaração, dando ciência do que estabelece os subitens 9.2 
e 9.3 deste edital, no ato da entrega da proposta.
9.5. O projeto não aprovado na análise prevista no subitem 9.3 deste edital será rejeitado sem 

9.6. O Conselho de Administração do FDCA-DF 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.

igual ou superior a 13 pontos.

para referendo, os projetos aptos a receberem recursos do FDCA-DF.

Federal e no endereço eletrônico http://www.conselho.crianca.df.gov.br.
9.10. A instituição que tiver projeto não habilitado poderá interpor recurso fundamentado e 

contar da publicação do resultado.
10. CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO
10.1. O convênio será celebrado pela Secretaria de Estado da Criança do Distrito Federal somente com 
a instituição que estiver com documentação e situação regularizada junto aos órgãos competentes.
10.2. Para celebração do convênio a instituição deverá apresentar as certidões negativas cíveis 
e criminais dos dirigentes da instituição que cumulativamente comprovem o preenchimento dos 
requisitos constante no ANEXO I.
10.3. É de inteira responsabilidade da instituição interessada a apresentação, no momento da 
celebração do convênio e da liberação de recursos, novos documentos que porventura, perderem 
a validade no decorrer do processo, como também, as certidões mencionadas no item 10.2, sob 
pena de arquivamento do processo.
11. DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

cronograma de desembolso fazendo relação com as atividades desenvolvidas no cronograma 

de execução, como também, guardar consonância com as fases ou etapas de execução do 
objeto do convênio.

obedecerá ao Plano de Trabalho previamente aprovado, tendo por base o cronograma de de-

11.3. Os recursos serão concedidos para utilização no prazo máximo de noventa (90) dias, 
a contar de seu ingresso em conta corrente a favor da entidade beneficiada e quando a 
liberação dos recursos ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas, a partir da terceira liberação 

parcela liberada.
11.4. Caso a liberação dos recursos seja efetuada em até duas parcelas, a apresentação da prestação 

exclusivamente do Banco de Brasília – BRB, e enquanto não executados, serão obrigatoriamente 
aplicados, na forma da Lei.

-

demais atos praticados na execução do convênio.
12. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

-
tuadas e a legislação pertinente, respondendo cada uma, no que lhe couber, pelas consequências 
de sua inexecução total ou parcial.

Gestão do Fundo – UNGEF relatório contendo exposição da execução das atividades, conforme 
estipulado no Termo de Convênio.

contados do término da vigência do convênio, conforme disposto no inciso III do artigo 7o da 
Instrução Normativa 1/2005.

-
tência 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.
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

http://www.conselho.crianca.df.gov.br.

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.
13.3. Todo material produzido no âmbito dos projetos deverá conter a logomarca do CDCA-
-DF, não havendo vedação para inserção das logomarcas de outros parceiros e colaboradores 
diretamente envolvidos no projeto.
13.4. Quando compreender aquisição de equipamentos e materiais permanentes será obrigatório 
prever no projeto o destino a ser dado aos bens remanescentes.
13.5. De acordo no disposto no Plano de Aplicação dos recursos do FDCA-DF serão sempre 
observados os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade 

13.6. Os casos omissos serão dirimidos pelo Conselho de Administração do FDCA-DF e refe-
rendados pela Plenária do CDCA-DF.

Brasília/DF, 27 de junho de 2014.
CLEMILSON GRACIANO DA SILVA

Presidente do CDCA-DF

ANEXO I

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DEVERÃO
 SER APRESENTADOS COM A PROPOSTA

2. Plano de Trabalho (Anexo II);
3. Comprovante de inscrição no CNPJ;
4. Comprovante de inscrição no CAS/DF ou CNAS (quando couber);
5. Certidão negativa na esferas cível e criminal das Justiças Federal e do Distrito Federal dos 
dirigentes da instituição (este item poderá ser apresentado na assinatura do convênio);
6. Estatuto devidamente registrado em cartório;
7. Ata de eleição da atual Diretoria devidamente registrada em cartório;
8. Registro no CDCA-DF, para entidade elencadas nos artigos 90 e 91 do ECA;

11. Declaração que atesta a existência da base física do local de onde será atendida a criança 
e o adolescente;
12. Relatório das Atividades, devidamente assinado pelo Representante legal da Entidade;
13. Pesquisa de Preços com 3 (três) orçamentos em papel timbrado emitidos por diferentes 
fornecedores e/ou prestadores de serviço;
14. Comprovante de abertura de conta no BRB, com extrato bancário;
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15. 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;
16. Cópia da documentação pessoal do representante legal da instituição;
17. Certidão Negativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
18. Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Previdenciárias Federais;
19. Certidão Negativa de Débitos com o Distrito Federal;

Caixa Econômica Federal nos termos da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990;
21. Declaração expressa, sob as penas da lei, de que a pessoa jurídica não emprega trabalhadores 
nas situações descritas no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;
22. Declaração expressa do proponente, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, de que 
não se encontra em mora e nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade da Administração 

período de aplicação dos recursos recebidos;
24. Declaração garantindo acesso gratuito do usuário a serviços, programas, projetos, benefícios 

25. Certidão de Quitação de Débitos Trabalhistas.
26. Comprovação de regularidade perante o PIS/PASEP;

ANEXO II
PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS
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:

Linha de ação do edital: (Transcrever a linha que o projeto atende no edital)

(Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um problema ou necessidade 

evitando-se dissertações genéricas sobre o tema. Apontar indicadores da cidade ou Região Admi-

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

projeto. As metas devem dar noção da abrangência da ação a ser realizada)

Meta Produto Resultado

4. METODOLOGIA
(Explicar de forma detalhada todas as ações a serem desenvolvidas no projeto. Explicar o tipo 

pretendidos, duração e local de realização.

Tema Objetivo
Duração/

Carga Horária
Palestrante Local

trabalho diária e semanal, nome do cargo e detalhamento das atribuições, período de contratação, 
remuneração mensal, natureza da relação de trabalho (se empregado, autônomo, etc), cronograma 
e descrição das atividades a serem desenvolvidas.
RECURSOS HUMANOS

Cargo Atribuições
Atividades a Serem 

Desenvolvidas
Duração/

Carga Horária 
Nº de Profes-

sores
Local

1. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

atividades. Desdobrar o objeto do projeto em realizações físicas, de acordo com unidade de 
medidas preestabelecidas. Deverá ser indicado o conjunto de elementos que compõem o objeto. 
Indicar cada uma das ações em que se divide uma meta e o prazo previsto para a implementação 
de cada meta, etapa ou fase com suas respectivas datas, tudo em consonância com o cronograma 
de desembolso.)

Meta Etapa/Fase Indicador Físico Duração/Mês
Unid. Quant. Início Término

6. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)
6.1. Subvenção Social (despesas de custeio)

Natureza da Despesa Quant. Valor Unit. Total
Código

Bens de consumo
Serviços de terceiros PF
Serviços de terceiros PJ

Total:
6.2. Auxílio Investimento (despesas de capital)

Natureza da Despesa Quant. Valor Unit. Total
Código

Bens permanentes
 Total:

6.3. Contrapartida
Natureza da Despesa Quant. Valor Unit. Total

Código
Bens de Consumo
Bens permanentes

Total:
Valor total do projeto:

7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
7.1. CONCEDENTE

Ação Recurso Data inicial 
Meta 1 
Etapa 1 
Etapa 2 
Meta 2 
Etapa 1 
Etapa 2 

(*) Registrar valor mensal a ser transferido pelo órgão concedente
7.2. PROPONENTE(contrapartida)

Meta/etapa Recurso Data inicial 
Meta 1 
Etapa 1 
Etapa 2 
Meta 2 
Etapa 1 
Etapa 2 
Meta 3
Etapa 1
Etapa 2

(*) Registrar valor mensal a ser transferido pelo órgão proponente
8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Indicar os mecanismos de acompanhamento e avaliação do projeto pelos órgãos envolvidos 
(entidade concedente, proponente e parcerias envolvidas na ação). Deve indicar o processo da 
ação continuada do projeto. Os processos de avaliação devem ser estabelecidos na:
- avaliação permanente ou de processo ou monitoramento, acompanhamento dos trabalhos em 
períodos curtos, a tempo de propor soluções alternativas aos problemas que vão surgindo;
- avaliação periódica de resultados: avaliação realizada na conclusão de determinadas fase; mede 
as conseqüências previstas nos objetivos e também aponta para resultados que não haviam sido 

quando as atividades foram concluídas. Mede os resultados de longo prazo que atingiram a 
população-alvo e a sociedade.
9. DECLARAÇÃO

situação de inadimplência com o Tesouro do Distrito Federal ou qualquer órgão ou entidade da 

dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma deste Plano de Trabalho. 
Pede deferimento,

Brasília, DF, ___ de __________ de 2014.
______________________________

(Nome)
(cargo)

ANEXO III
MATRIZ DE PONTUAÇÃO (Distribuição de pontos aos projetos)

Legenda:
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CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO
PONTUAÇÃO

0 1 2

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 exe-
cução do projeto, principalmente ao tema proposto.
3) A proposta apresenta o problema que atinge diretamente as crianças e 

estratégias elaboradas para executar o projeto.

4) Apresentação de dados e/ou de indicadores sociais (IDEB, Mortalidade 

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 

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 qua-

crianças e adolescentes.

8) Detalhamento da Metodologia e Adequação da abordagem sociopedagógica 

desenvolvidas;
9) Proposta de monitoramento e avaliação do projeto.

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.

Total Final

SECRETARIA DE ESTADO 
EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014

COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2014.
A Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS, por intermédio da sua Pregoeira, 

Federal em 27 de janeiro de 2014, comunica que no Pregão nº 35/2014 sagrou-se vencedora a 
empresa RODANA COMÉRCIO DEMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E MATE-
RIAIS CNPJ 13.483.816/0001-65 nos itens: 01, 03, 04, 18, 19, 20, 21 e 21 – no valor total de 
R$ 20.285,52 (Vinte mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), sagrou-
-se vencedora a empresa JOSÉ EXPEDITO CAVALCANTI – ME CNPJ 02.055.765/0001-54 
nos itens 02, 09, 12, 14, 16 e 17 - no valor total de R$ 6.810,58 (Seis mil oitocentos e dez reais 
e cinquenta e oito centavos), sagrou-se vencedora a empresa BRANCON MATERIAS DE 
CONSTRUÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URB CNPJ 08.353.470/0001-40 no item 10 - no 
valor total de R$ 602,40 (Seiscentos e dois reais e quarenta centavos), sagrou-se vencedora J.J. 
VITALLI – ME no item 06 – no valor de R$ 218,67 (Duzentos e dezoito reais e sessenta e sete 
centavos) e sagrou-se vencedora a empresa COMERCIAL J&P DUARTE LTDA - ME CNPJ: 
15.261.832/0001-39 nos itens 05 e 13 – no valor total de R$ 2.906,00 (Dois mil novecentos e 
seis reais). Total da licitação de R$ 30.823,17 (trinta mil oitocentos e vinte e três reais e dezessete 
centavos). Processo: 427-000049/2014. UASG 926251

TAÍS DE OLIVEIRA ALMEIDA
Pregoeira

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE COMUNICAÇÃO DE AUDIÊNCIA Nº 05/2014.
O SECRETÁRIO DE CONTROLE EXTERNO DA SECRETARIA DE CONTAS DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, na forma da lei, após esgotados, sem sucesso, os meios 
previstos no art. 23, I e II, da Lei Complementar do DF nº 1, de 9 de maio de 1994, FAZ SABER 
a todos quantos este edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramitam neste Tribunal os 
autos de nº 1.071/2001, tratando de tomada de contas anual, tendo o egrégio Plenário, na Sessão 
Ordinária nº 4693, de 03 de junho de 2014, determinado a audiência por edital do Senhor CARLOS 

ALBERTO HONORATO, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, o qual deverá, 
no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da primeira publicação deste Edital, e sob pena de revelia, 

-
-se que as decisões proferidas nos autos se encontram disponíveis no endereço eletrônico deste 
Tribunal de Contas (www.tc.df.gov.br), podendo o interessado cadastrar-se no “TCDF push” de 
forma a receber por e-mail informações sobre o andamento do processo de seu interesse.

localizada no Tribunal de Contas do Distrito Federal — Edifício Anexo, Praça do Buriti. Infor-
mações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (61) 3314-2188, no mesmo horário.

Brasília/DF, 24 de junho de 2014.
ADALTON CARDOSO FLORES

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 06/2014.
O SECRETÁRIO DE CONTROLE EXTERNO DA SECRETARIA DE CONTAS DO TRIBUNAL 
DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, na forma da lei, após esgotados, sem sucesso, os meios 
previstos no art. 23, I e II, da Lei Complementar do DF nº 1, de 9 de maio de 1994, FAZ SABER 
a todos quantos este edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramitam neste Tribunal os 
autos de nº 22.553/2011, tratando de tomada de contas especial, tendo o egrégio Plenário, na Ses-
são Ordinária nº 4695, de 10 de junho de 2014, determinado a citação por edital do Senhor LUIZ 
FERNANDO GOUVÊA CALHEIROS, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, o 
qual deverá, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da primeira publicação deste Edital, e sob pena de 
revelia, apresentar defesa quanto ao disposto no item II da Decisão nº 3951/2013. Registre-se que 
as decisões proferidas nos autos se encontram disponíveis no endereço eletrônico deste Tribunal 
de Contas (www.tc.df.gov.br), podendo o interessado cadastrar-se no “TCDF push” de forma a 
receber por e-mail informações sobre o andamento do processo de seu interesse.

-
zada no Tribunal de Contas do Distrito Federal — Edifício Anexo, Praça do Buriti. Informações 
adicionais podem ser obtidas pelo telefone (61) 3314-2188, no mesmo horário.

Brasília/DF, 24 de junho de 2014.
ADALTON CARDOSO FLORES

INEDITORIAIS

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA S/A
CNPJ/MF nº 00.736.546/0001-05 – NIRE 53.3.0001425-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
-

trias Rossi Eletromecânica S/A, a ser realizada em sua sede social, localizada em Águas Claras, 
Distrito Federal, na ADE, conjunto 5, lotes 29 e 30, CEP 71987-180, no dia 2 de abril de 2014, 

membro do Conselho de Administração, em substituição a Luca Cervato. Águas Claras/DF, 24 
de Junho de 2014. Andrea Marcellan, Presidente do Conselho de Administração. 
DAR-839/2014.

SINDICATO DOS SUPERMERCADOS DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O presidente do Sindicato dos Supermercados do Distrito Federal, no gozo de suas atribuições legais 

no dia 4 de julho de 2014, na sede da entidade, sito a SMAS Trecho 3 Edifício The Union Bloco 

as 17h30 com no mínimo dois terços do conselho para deliberar sobre o seguinte: a) aprovação 
das contas do ano de 2013. Brasília/h-DF, 27 de junho de 2014. Antônio Tadeu Peron, Presidente.
DAR-852/2014.

CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO 
DO DISTRITO FEDERAL S.A. – CENTRAD

NIRE 5330001017-0 – CNPJ/MF sob o nº 10.671.035/0001-06

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Dia, hora e local

Tower, Asa Sul, CEP 70.070-050. Publicações: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as 
demais Demonstrações Financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores 
Independentes Pricewaterhouse Coopers, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2013, foram previamente remetidos ao Acionista e publicados no Jornal Valor Econômico – Centro-

edição de 21 de março de 2014. Presenças: Acionista representando a totalidade do capital social, 
conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Presentes, ainda, 


