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Secretaria de Estado da Criança x AZ TECNOLOGIA LTDA-EPP. Objeto: contratação de empresa 
especializada no fornecimento de equipamentos e softwares para instalação do sistema de moni-
toramento por vídeo (CMV), nas Unidades de Internação do Recanto das Emas, Unidade de Saída 
Sistemática, Unidade do CESAMI, e Núcleo de Atendimento Inicial da Secretaria de Estado da 
Criança, conforme o do Termo de Referência (fls. 03/43). Valor: O valor total do contrato é de R$ 
4.760.625,76 (quatro milhões, setecentos e sessenta mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta 
e seis centavos), sendo que a importância de R$ 2.819.522,00 (dois milhões, oitocentos e deze-
nove mil, quinhentos e vinte e dois reais) deverá ser atendida à conta de dotações orçamentárias 
consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 5.289/2013, e o restante da despesa 
de R$ 1.941.103,76 (hum milhão, novecentos e quarenta e um mil, cento e três reais e setenta e 
seis centavos) deverá ser consignado no próximo Orçamento, sendo o empenho inicial é de R$ 
1.999.315,90 (um milhão, novecentos e noventa e nove mil, trezentos e quinze reais e noventa 
centavos), conforme Nota de Empenho nº 2014NE00624, emitida em 01/08/2014, sob o evento 
nº 400091, na modalidade estimativo e de R$ 819.264,90 (oitocentos e dezenove mil, duzentos 
e sessenta e quatro reais e noventa centavos), conforme Nota de Empenho nº 2014NE00625, 
emitida em emitida em 01/08/2014, sob o evento nº 400091, na modalidade estimativo. Dotação 
Orçamentária: A despesa correrá à conta das seguintes Dotações Orçamentárias: a) I – Unidade 
Orçamentária: 51101; II – Programa de Trabalho: 14.421.6223.1825.0001; III – Natureza da 
Despesa: 449052; IV – Fonte de Recursos: 100000000. b) I – Unidade Orçamentária: 51101; II 
– Programa de Trabalho: 14.243.6223.4217.0001; III – Natureza da Despesa: 339039; IV – Fonte 
de Recursos: 100000000. DA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura. 
Data de Assinatura: 05/08/2014. Signatários: Pelo DISTRITO FEDERAL: Eliane Aparecida da 
Cruz, na qualidade de Secretária de Estado da Criança do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: 
Charles Dickens Ázara Amaral, na qualidade de Representante Legal.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 417.001.827/2013. Interessado: RITA IPPOLITO. Assunto: DISPENSA do Processo 
LICITATÓRIO. Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
a dispensa de licitação em favor do RITA IPPOLITO, no valor total de R$ 7.980,00 (sete mil, 
novecentos e oitenta reais), especificada na Nota de Empenho nº 2014NE00627, para fazer face 
às despesas com a prestação de consultoria para realização do Projeto de Implantação do Guia 
Escolar, no âmbito do Distrito Federal, conforme previsto no Projeto Básico (fls. 18/21), e a 
Proposta (fls. 59/64). A dispensa foi fundamentada no artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, 
tendo em vista a documentação constante do processo. Brasília/DF, 01 de agosto de 2014. Eliane 
Aparecida da Cruz, Secretária de Estado da Criança.

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 5/2014.
O CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FE-
DERAL, torna público a RETIFICAÇÃO dos subitens 1.2, 1.3, 5.3 e 8.2 e itens 9, 11 e 14 do 
Anexo I e Anexo II do EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 4/2014 do Fundo dos Direitos 
da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – FDCA-DF, publicado no Diário Oficial nº130, 
de 1º de julho de 2014, página 65/68, conforme a seguir especificado, permanecendo inalterados 
os demais itens e subitens do edital e anexos. [...]
1.2 Os projetos serão financiados com os recursos do FDCA-DF no valor máximo de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta 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.
1.3 As despesas para Auxílio Investimento não deverão ultrapassar o valor de R$ 100.000,00 
(cem mil reais) de financiamento pelo FDCA-DF.
[...]
5.3. A instituição poderá apresentar mais de um projeto, desde que a soma dos projetos financiados 
pelo FDCA/DF não ultrapasse R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e não desrespeite, 
também, o valor estabelecido no subitem 1.3 deste edital.
[...]
8.2. O presente edital obedecerá à seguinte previsão de cronograma:

Publicação 1º de julho de 2014
Impugnação 2 a 4 de julho de 2014
Recebimento dos projetos 7 de julho a 25 de agosto de 2014
Análise dos projetos 26 de agosto a 5 de setembro de 2014
Plenária CDCA-DF (Referendo) 9 de setembro de 2014
Publicação do resultado 10 de setembro de 2014
Recurso 11 a 15 de setembro de 2014
Publicação do resultado final 26 de setembro de 2014

[...]
ANEXO I

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DEVERÃO 
SER APRESENTADOS COM A PROPOSTA

1. Ofício dirigido à Presidência do CDCA-DF;
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;
9. Declaração de Regular Funcionamento nos últimos 3 (três) anos, fornecida por autoridade pública;
10. Declaração de Utilidade Pública do Distrito Federal ou Federal, Entidade Filantrópica ou OSCIP;
11. Alvará de funcionamento, laudo técnico de Engenheiro Civil, laudo da Vigilância Sanitária 
ou laudo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;
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. Declaração de compromisso de abertura de conta no BRB, devendo ser apresentado o extrato 
bancário com o número da conta no ato da celebração do convênio;
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;
20. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, fornecida pela 
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 
Pública do Distrito Federal;
23. Declaração se sujeitando à fiscalização dos órgãos de controle do Poder Público durante o 
período de aplicação dos recursos recebidos;
24. Declaração garantindo acesso gratuito do usuário a serviços, programas, projetos, benefícios 
e à defesa de direitos previstos no PNAS, sendo vedada a cobrança de qualquer espécie;
25. Certidão de Quitação de Débitos Trabalhistas;
26. Comprovação de regularidade perante o PIS/PASEP.

ANEXO II
PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS
Órgão/Entidade Proponente: CNPJ:
Endereço:
Cidade: UF: CEP: Telefone:
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
3.1.Título do Projeto: Período de Execução:

Início: Término:
3.2.Linha de ação do edital: (Transcrever a linha que o projeto atende no edital)
3.3.Identificação do Objeto: (Descrição completa do objeto a ser executado).
3.4.Justificativa da Proposição:
(Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um problema ou necessidade 
identificados de maneira objetiva. Deve haver ênfase em aspectos qualitativos e quantitativos, 
evitando-se dissertações genéricas sobre o tema. Apontar indicadores da cidade ou Região Admi-
nistrativa –população, número de crianças e adolescentes, dados do atendimento realizado pela 
instituição proponente (quantidade, perfil do público atendido, quantidade de equipamentos).
3.5.Objetivos: (Descrever os resultados a serem alcançados após a conclusão do projeto).
3.6.Metas: (Indicar e quantificar metas, produtos e resultados esperados de modo a permitir a 
verificação de seu cumprimento, além da identificação dos beneficiários diretos e indiretos do 
projeto. As metas devem dar noção da abrangência da ação a ser realizada).

Nº DA META META RESULTADO

4.METODOLOGIA
(Explicar de forma detalhada todas as ações a serem desenvolvidas no projeto. Explicar o tipo 
de trabalho, o instrumental a ser utilizado [questionário, entrevista etc], o público beneficiário, 
número de participantes, tempo previsto, a equipe e a divisão do trabalho, tudo aquilo que será 
utilizado para a execução do projeto).
* Em caso de capacitação, informar tema, conteúdo, objetivos pretendidos, duração e local de 
realização.

Tema Conteúdo Objetivo Duração/Carga Horária Palestrante Local

iris.amaral
Realce
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* Em caso de contratação de recursos humanos, informar o perfil de cada profissional, jornada 
de trabalho diária e semanal, nome do cargo e detalhamento das atribuições, período de con-
tratação, 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 Profissio-
nais Local

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Meta, Etapa ou Fase (Detalhar a duração, fixando as datas estimadas para início e término das 
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 Especificação 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 Especificação

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

Total:
6.2.Auxílio Investimento (despesas de capital)

Natureza da Despesa Quant. Valor Unit. Total
Código Especificação

Bens permanentes
Total:

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

Código Especificação
Bens de Consumo
Bens permanentes

Total:
Valor total do projeto:

7.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
7.1.CONCEDENTE

Ação Recurso Data inicial Data final 
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 Data final 
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 
previstos, mas que acontecerem durante o decorrer do projeto. São resultados parciais, não finais;
- avaliação final ou de impacto: avaliação que acontece algum tempo após o término do projeto, 
quando as atividades foram concluídas. Mede os resultados de longo prazo que atingiram a 
população-alvo e a sociedade.

9.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 2014. ______________________________
(Nome) (cargo)

CLEMILSON GRACIANO DA SILVA
Presidente do CDCA-DF

SECRETARIA DE ESTADO DA MICRO E PEQUENA  
EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2014.
Partes: SEMPES - Secretaria de Estado da Micro e Pequena Empresa e Economia Solidária 
do Distrito Federal e a Gráfica e Editora Qualidade LTDA, Processo: 418-000.014/2014. Ob-
jeto: Contratação de Serviços Gráficos, consoante especificada o Edital Pregão nº 019/2013, 
Valor: R$ 204.775,33 (duzentos e quatro mil, setecentos e setenta e cinco reais e trinta e três 
centavos).Unidade Gestora: 530101, Unidade Orçamentária: 53101, Programa de Traba-
lho: 04.122.6001.8517.9696, Natureza da Despesa: 339039, Fonte de Recurso: 100, NE Nº 
2014NE00096. Data da Assinatura: 06/08/2014. Vigência: 01 (um) ano, a contar da data de 
sua assinatura. Signatários: Pela SEMPES- Secretaria de Estado da Micro e Pequena Empresa 
e Economia Solidária, Antonio Augusto Carvalho de Moraes, Secretário de Estado Interino. 
Pela Gráfica e Editora Qualidade LTDA, Tales Ranieri de Araujo Freire, Representante Legal.

SECRETARIA DE ESTADO  
DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2014.
Processo: 423.000.023/2014 PARTES: SEDEC-DF X COMPANHIA DE SANEAMENTO 
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. OBJETO: O Contrato tem por objeto a prestação, de 
forma contínua, dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário para as 
dependências da sede administrativa e operacional da Secretaria de Estado de Proteção e Defesa 
Civil do Distrito Federal. DO PROCEDIMENTO: O presente Contrato obedece às condições de 
Inexigibilidade de Licitação (Fls. 116 a 119), conforme artigo 25 da Lei nº 8.666, de 21/06/93. 
VALOR: O valor total do Contrato é de R$ 125.937,46 (cento e vinte e cinco mil novecentos e 
trinta e sete reais e quarenta e seis centavos), devendo a importância total ser atendida à conta 
de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária Anual nº 
5.289/2013, de 30 de dezembro de 2013 (LOA 2014). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 52.101; 
Programa de Trabalho: 06.122.6008.8517.9693. Natureza da Despesa: 33.90.39-44; Fonte de 
Recursos: 100000000; – O empenho inicial é de R$ 45.920,00 (quarenta e cinco mil novecentos 
e vinte reais), conforme Nota de Empenho nº 2014NE00125, emitida em 08/07/2014, sob o 
evento nº 400091, na modalidade: Estimativo. DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 
(doze) meses, a contar da data de assinatura do termo. DATA DE ASSINATURA: 21/07/2014. 
SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA, na qua-
lidade de Secretário de Estado de Proteção e Defesa Civil do Distrito Federal, Pela Empresa: 
OTO SILVÉRIO GUIMARÃES JUNIOR, Presidente e CARLOS ANTONIO FERREIRA, 
Superintendente de Atendimento Comercial.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2014.
Processo: 423.000.022/2014 PARTES: SEDEC-DF x CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. OBJETO: 
O Contrato tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para as dependências da sede 
administrativa e operacional da Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil do Distrito 
Federal. DO PROCEDIMENTO: O presente Contrato obedece às condições de Inexigibilidade 
de Licitação (Fls. 116 a 119), conforme artigo 25 da Lei nº 8.666, de 21.06.93. VALOR: O 
valor total do Contrato é de R$ 125.937,46 (cento e vinte e cinco mil novecentos e trinta e sete 
reais e quarenta e seis centavos), devendo a importância total ser atendida à conta de dotações 
orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária Anual nº 5.289/2013, de 
30 de dezembro de 2013 (LOA 2014). DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à 
conta da seguinte Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 52.101; Programa de Trabalho: 
06.122.6008.8517.9693. Natureza da Despesa: 33.90.39-43; Fonte de Recursos: 100000000; – O 
empenho inicial é de R$ 60.170,20 (sessenta mil cento e setenta reais e vinte centavos), con-
forme Nota de Empenho nº 2014NE00124, emitida em 08/07/2014, sob o evento nº 400091, na 
modalidade: Estimativo. DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar 
da data de assinatura do termo. DATA DE ASSINATURA: 21/07/2014. SIGNATÁRIOS: Pelo 
DISTRITO FEDERAL: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA, na qualidade de Secretário de 
Estado de Proteção e Defesa Civil do Distrito Federal, Pela Empresa: ALMERINDA LOPES 
PINTO VASCONCELOS, Superintendente de Atendimento e DANIEL BOONE DIAS DE 
SOUZA, Gerente de Grandes Clientes Substituto.


