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5.7. O carro utilizado pelo vendedor ambulante autorizado deve ser retirado do local.
5.8. Os vendedores ambulantes que comercializarem bebidas alcoólicas deverão afixar men-
sagem em local visível identificando a proibição da venda dessas bebidas para menores de 18
anos.
5.9. Os vendedores ambulantes deverão fazer constar identificação dos produtos comer-
cializados.
5.10. A instalação dos equipamentos dos vendedores ambulantes ocorrerá das 12:00h às
14:00h do dia do evento e a desmontagem até 22:00h do dia em que o vendedor ambulante
foi autorizado a trabalhar, no local demarcado, conforme croqui e box informado no Termo
de Autorização;
5.11. Os vendedores ambulantes não poderão fixar qualquer equipamento nas árvores pre-
sentes no local demarcado.
5.12. Não será permitida qualquer propaganda nos equipamentos utilizados pelo vendedor
ambulante.
5.13. Os casos omissos neste edital e seus anexos serão resolvidos pela Gerência de Feiras
Livres e Ambulantes.
5.14. Os anexos e croqui informados neste Edital estarão disponíveis no seguinte link:
http//www.cidades.df.gov.br/portarias html", se for esse o caso, devendo atentar-se para a
legalidade dos instrumentos em questão.

JOSIANE MARIA COELHO DE FREITAS
Secretária Adjunta - Substituta

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N° 01/2018,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.

PROCESSO: 138.000.376/2017; DAS PARTES: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEI-
LANDIA X ISRAEL CONSTRUTORA EIRELI ME LTDA; FUNDAMENTO LEGAL:
Com base nos termos da TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018-CPL/RA- IX (Arquivo SEI nº
11004036); da Proposta (Arquivo SEI nº 12014601, 12014755, 12014963, 12015139,
12016006 e 12016171), constantes nos autos e da Lei nº 8.666 de 21/06/93, OBJE TO :
EXECUÇÃO DE OBRA DE COBERTURA DO PÁTIO E REVITALIZAÇÃO DO PAR-
QUE INFANTIL DA ESCOLA CLASSE 61, EM CEILÂNDIA - DF; VALOR: O total do
Contrato é de R$ 460.956,68 (Quatrocentos e sessenta mil, novecentos e cinquenta e seis
reais e sessenta e oito centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O: 59.111; Programa de
Trabalho: 12.361.6206.1745.9592; Natureza da Despesa: 44.90.51; Fonte de Recurso: 100;
Modalidade Global; Empenhos nº: 2018NE00293, EMITIDA EM 06/09/2018; VIGÊNCIA:
O contrato terá vigência de 225 (Duzentos e vinte e cinco) dias; SIGNATÁRIOS: Pelo DF,
VILSON JOSÉ DE OLIVEIRA, na qualidade de Administrador Regional e pela Contratada,
CLEITON NUNES MAROCCOLO, representante legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS N° 02/2018,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.

PROCESSO: 138.000.416/2017; DAS PARTES: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEI-
LANDIA X PARKA CONSTRUÇÕES LTDA; FUNDAMENTO LEGAL: Com base nos
termos da TOMADA DE PREÇO Nº 02/2018-CPL/RA- IX (Arquivo SEI nº 11004722); da
Proposta (Arquivo SEI nº 12120558, 12120625, 12120712, 12120802, 12121146, 12121252,
12121452, 12123668, 12123936 e 12124715), constantes nos autos e da Lei nº 8.666 de
21/06/93, OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA DE PRÉDIO PRÓPRIO, DESTA RE-
GIONAL, ATUALMENTE OCUPADO PELA FEIRA DO P NORTE. SITUADO A QUA-
DRA: QNN 37 - ÁREA ESPECIAL Nº 01, EM CEILÂNDIA; VALOR: O total do Contrato
é de R$ 636.420,62 (Seiscentos e trinta e seis mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e dois
centavos); DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: U.O: 59.111; Programa de Trabalho:
15.451.6207.3247.9241; Natureza da Despesa: 44.90.51; Fonte de Recurso: 100; Modalidade
Global; Empenhos nº: 2018NE00305, EMITIDA EM 11/09/2018; VIGÊNCIA: O contrato
terá vigência de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias; SIGNATÁRIOS: Pelo DF, VILSON
JOSÉ DE OLIVEIRA, na qualidade de Administrador Regional e pela Contratada, LUIZ
CARLOS DE OLIVEIRA, representante legal.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 03/2018

A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA, por meio da Comissão de Licitação,
designada pela ordem de serviço nº 72 de 20/06/2018, publicada no DODF nº 118 de
22/06/2018, TORNA PÚBLICO que realizará no dia 27 de setembro de 2018 no auditório do
Edifício Sede, às 09:00h, a Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 03/2018-CPL/RA
IX, processo SEI nº 0138-000316/2017, sob o regime de execução de Empreitada por Preço
global, do tipo Menor Preço, a forma de execução indireta, objetivando selecionar e contratar
empresa de engenharia para execução de obra de reforma das instalações elétricas de baixa
tensão do próprio desta Administração Regional, atualmente ocupado pela Feira da Gua-
riroba, situada a quadra QNN 38/40 - Área Especial 01, em Ceilândia - DF, com prazo de até
60 (sessenta) dias para execução; os recursos financeiros correrão por conta do Programa de
Trabalho: 15.451.6207.3247.9241 Reforma de Feiras - Reforma de Diversas Feiras em
Ceilândia; Natureza 44.90.51, Unidade Orçamentária 59111, fonte de recursos 100, no valor
estimado de R$ 659.911,88 (seiscentos e cinquenta e nove mil, novecentos e onze reais e
oitenta e oito centavos). O Edital e seus anexos poderão ser obtidos em nossa página na
internet em www.ceilandia.df.gov.br ou diretamente na sala de Licitações do Edifício Sede da
Administração Regional de Ceilândia, na QNM 13 Md. "B" Ceilândia Sul, nos horários de
8:30hs às 11:00hs e das 14:30hs às 17:00hs de segunda à sexta-feira, devendo os interessados
apresentarem um pen drive para armazenamento dos dados. A autenticação de documentos
não será realizada no dia do certame, devendo por tanto as licitantes comparecerem, com
antecedência, a esta Administração Regional. Contato nos telefones (61) 3471-9808 ou 9843
ou através do e-mail: cpl@ceilandia.df.gov.br ou licitacao.raix@gmail.com.

VILSON JOSÉ DE OLIVEIRA
Administrador Regional

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2018
Processo: 195.000.017/2017 - SIGGO nº 035091 - DAS PARTES: Jardim Botânico de
Brasília, na qualidade de Contratante e Orbitel Telecomunicações e Informática Ltda.-EPP, na
qualidade de Contratada; DO OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência do contrato inicial por
mais 60 (sessenta) dias, a partir de 13/08/2018; DA ASSINATURA: 13/08/2018; DOS
SIGNATÁRIOS: Pelo Contratante: Jardim Botânico de Brasília, Samuel John O. Holcomb
Pinheiro Guimarães, na qualidade de Diretor Executivo Substituto, e pelo Contratado: Orbitel
Telecomunicações e Informática Ltda.-EPP, Adalto César Rodrigues Silva, na qualidade de
procurador da empresa.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06, DE 30 DE AGOSTO DE 2018
O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA / D F,
vinculado administrativamente à Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Ado-
lescentes e Juventude do Distrito Federal, observada sua composição paritária, conforme
dispõe o Art. 88 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 e suas alterações, Estatuto da
Criança e do Adolescente - ECA, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Distrital n°
5.244, de 16 de dezembro de 2013 e suas alterações, na Resolução Normativa n° 70/2014 e
suas alterações (Regimento Interno) e com observância no disposto na Resolução n° 105, de
15 de junho de 2005 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente -
CONANDA, TORNA PÚBLICO O EDITAL DE CONVOCAÇÃO para eleição das or-
ganizações representativas da sociedade civil com atuação na área da criança e do ado-
lescente no Distrito Federal, neste Conselho, aprovado na 286a Reunião Plenária Ordinária
no dia 28 agosto de 2018, para o mandato de Dezembro de 2018 à Dezembro de 2020.
1. DA CONVOCAÇÃO.
1.1 O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - C D C A / D F,
composto por 30 (trinta) membros titulares e respectivos primeiro e segundo suplentes, sendo
15 (quinze) representantes do Poder Executivo e 15 (quinze) representantes de entidades da
sociedade civil legalmente constituídas, CONVOCA: organizações da sociedade civil le-
galmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano no Distrito Federal que
atuem no atendimento do direto à criança e ao adolescente, com registro regular no CD-
CA/DF; organizações sindicais, entidades ou associações de classe com atuação na área da
infância e da adolescência; e entidades de estudo, pesquisa e defesa de direitos, com registro
regular no CDCA/DF, para as eleições da sociedade civil no CDCA/DF, referente ao mandato
de 2018 a 2020.
1.2 O processo de eleição será disciplinado pelo disposto no Regimento Interno do CD-
CA/DF (Resolução Normativa n° 70/2014 do CDCA/ DF e alterações posteriores), dis-
ponível no endereço eletrônico www.conselho.crianca.df.gov.br.
1.3 O processo de eleição deve ser conduzido pela Comissão Temática de Legislação,
deliberado em Plenária, no prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias antes do término do
mandato.
2. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS.
2.1 O CDCA/DF é composto por 15 (quinze) organizações representativas da sociedade civil,
legalmente constituídas, cujas vagas são destinadas às seguintes categorias, sendo pelo menos
3 (três) vagas para cada uma delas:
2.1.1 entidades com registro no CDCA/DF que atuem na área de atendimento direto à
infância e adolescência no Distrito Federal há pelo menos um ano;
2.1.2 organizações sindicais, entidades ou associações de classe com atuação na área da
criança e do adolescente em funcionamento há pelo menos um ano no Distrito Federal;
2.1.3 entidades de estudo, pesquisa e defesa de direitos, com registro no CDCA/DF, que
atuem no Distrito Federal há pelo menos um ano.
2.2 As vagas não ocupadas de acordo com a distribuição do item 2.1 serão preenchidas pelas
organizações representativas da sociedade civil mais votadas, em ordem sucessiva, mesmo
que de categorias diversas. Sendo a escolha das organizações representativas da sociedade
civil definida com base em resolução deste Conselho.
3. DA HABILITAÇÃO.
3.1 Poderão participar do processo de eleição, como candidato/eleitor a integrar o CDCA/DF,
as organizações representativas da sociedade civil listadas no item 2.1 deste Edital, com
registro regular no CDCA/DF, que apresentarem os seguintes documentos:
3.1.1 Formulário específico de inscrição (anexo) impresso e assinado pelo representante legal
da organização:
3.1.2 Cópia do Estatuto Social;
3.1.3 Cópia da ata de eleição da atual diretoria.
3.2 Poderão participar do processo de eleição, na qualidade de eleitora, as o rg a n i z a ç õ e s
representativas da sociedade civil, com registro regular no CDCA/DF, e deverão apresentar
os seguintes documentos:
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3.2.1 Formulário específico de inscrição (anexo), impresso e assinado pelo representante
legal da organização:
3.2.2 Cópia do Estatuto Social;
3.2.3 Cópia da ata de eleição da atual diretoria.
3.3 As organizações que estejam em processo de renovação de registro junto ao CDCA/DF
poderão participar do processo de eleição tanto como eleitoras como candidatas.
3.4 Não deverão compor o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito
Federal, no âmbito do seu funcionamento:
3.4.1 conselhos de políticas públicas;
3.4.2 órgãos de outras esferas governamentais;
3.4.3 ocupantes de cargo de confiança e/ou função comissionada e/ou cargo efetivo do poder
público, na qualidade de representante de organização da sociedade civil;
3.4.4 conselheiros tutelares no exercício da função.
3.4.5 autoridades judiciárias, legislativas e os representantes do Ministério Público e da
Defensoria Pública, com atuação no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou em
exercício no Distrito Federal.
3.5 O pedido de habilitação, formulário e documentos, deverá ser entregue na Secretaria
Executiva do CDCA/DF, situada no SAAN Quadra 01 Lote C Comércio Local, Térreo -
CEP: 70.632-100, a contar da data da publicação do Edital no Diário oficial do Distrito
Federal - D.O.D.F até o prazo de 05/10/2018, no horário de 9h às 17h.
3.6 A organização que tiver sua solicitação de habilitação deferida pelo Plenário do CD-
CA/DF estará automaticamente habilitada a participar do processo de eleição. A relação das
organizações habilitadas como eleitoras e/ou como candidatas ao Conselho será afixada no
CDCA/DF, na data provável de 15 de outubro de 2018, disponibilizada no endereço ele-
trônico www.conselho.crianca.df.gov.br e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal -
D . O . D . F.
3.7 A organização que tiver sua solicitação de habilitação indeferida pelo Plenário do
CDCA/DF pode interpor recurso, de forma escrita e fundamentada à Presidência da mesa
dirigente da Assembleia, até 30 (trinta) minutos após sua instalação.
3.7.1 A mesa apreciará o recurso em 30 (trinta) minutos e o submeterá para decisão da
Assembleia, com parecer.
4. DA ASSEMBLEIA.
4.1 A Assembleia de Eleição reunir-se-á no dia 25 de outubro de 2018, na Promotoria de
Justiça de Defesa da Infância e da Juventude, situada SEPN 711/911, Lote B - Asa Norte,
Brasília-DF, com início às 13h30 e encerramento da votação às 17h, seguida da apuração dos
votos.
Parágrafo único. O credenciamento ocorrerá em primeira chamada às 13h30 e em última
chamada ás 15h, iniciando a abertura do processo de eleição.
4.2 Na impossibilidade de comparecimento do delegado da organização eleitora ou candidata
e eleitora na Assembleia, seu representante deverá apresentar procuração assinada pelo
representante legal da entidade.
4.3 A Assembleia Eleitoral será instalada pelo presidente do CDCA/DF que proporá a
constituição de uma Mesa Dirigente dos trabalhos, composta por 3 (três) membros re-
presentantes das organizações da sociedade civil, escolhidos dentre os presentes, desde que
não sejam registrados como candidatos e não tenham apresentado recurso contra o in-
deferimento de habilitação.
4.3.1 Os membros da Mesa indicados decidirão sobre a presidência dos trabalhos da As-
sembleia.
4.3.2 Cada Entidade candidata terá 03 (três) minutos para apresentar sua Entidade e expor os
motivos pelos quais pretende ser eleita.
4.4 Iniciado o processo eletivo, cada organização habilitada receberá uma cédula rubricada
pelos membros da mesa, na qual registrará por escrito, o nome de até 15 (quinze) or-
ganizações inscritas como candidatas e presentes à Assembleia Eleitoral.
4.4.1 Os votos serão registrados na cédula pelo delegado da organização eleitora ou can-
didata/eleitora, seja ele representante legal ou procurador constituído na forma do subitem
4.2, sendo vedada a representação de mais de uma organização pelo mesmo delegado ou
mais de um delegado para a mesma organização.
4.4.2 A votação será secreta e em seguida serão apurados os votos.
4.5 Caso todas as entidades habilitadas tenham votado antes do horário de encerramento
previsto no item 4.1, a Assembleia poderá autorizar a imediata apuração dos votos.
4.6 Em caso de empate na votação, tomará assento no CDCA/DF a entidade que tiver a data
mais antiga de fundação.
5. DO RESULTADO
5.1 Proclamar-se-á o resultado dos representantes eleitos ao final da apuração pela As-
sembleia, que será publicado em Diário Oficial do Distrito Federal - D.O.D.F no prazo de até
15 dias.
6. DA POSSE
6.1 Os representantes titulares e suplentes das organizações eleitas tomam posse, cole-
tivamente, no primeiro dia útil após o término do mandato anterior, em reunião Plenária a ser
convocada.

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
7.1 O processo de eleição será conduzido pela Comissão de Legislação, deliberada pelo
Plenário, no prazo de 90 (noventa) dias antes do término do mandato, por meio do edital
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal - D.O.D.F.
7.2 As organizações representativas da sociedade civil com assento no CDCA/DF têm
mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.
7.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Mesa Dirigente e referendados pela Assembleia
e deliberados pelo Plenário.

ANDRECINDA ROCHA DE MORAIS PINA
Presidente do Conselho

ANEXO
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Com fundamento no art. 12 do Regimento Interno do CDCA/DF (Resolução Normativa N°
70/2014, de 11 de dezembro de 2014) e atendendo ao Edital de Convocação n° 06 de 30 de
Agosto de 2018, venho solicitar HABILITAÇÃO AO PROCESSO ELEITORAL DA SO-
CIEDADE CIVIL NO CDCA/DF, mandato 2018/2020.

DADOS DA ORGANIZAÇÃO.
1-ENTIDADE:
2- DIRIGENTE/PRESIDENTE:
3- CNPJ:
4- ENDEREÇO COMPLETO:
5-TELEFONE:
6- E-MAIL:
7- REFERÊNCIA PARA CONTATOS (nome e cargo):
8- DATA DA FUNDAÇÃO:
9- DATA DE VALIDADE DO REGISTRO NO CDCA/DF:
10- FINALIDADE ESTATUTÁRIA:
11- CATEGORIA:
( ) entidades com registro no CDCA/DF que atuem na área de atendimento direto à infância e
adolescência no Distrito Federal há pelo menos um ano;
( ) organizações sindicais, entidades ou associações de classe com atuação na área da criança e do
adolescente em funcionamento há pelo menos um ano no Distrito Federal;
( ) entidades de estudo, pesquisa e defesa de direitos, com registro no CDCA/DF, que atuem no Distrito
Federal há pelo menos um ano.
INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE PARA ATUAR COMO CONSELHEIRO NO
CDCA/DF
TITULAR:
1° SUPLENTE:
2° SUPLENTE:
- CONDIÇÃO:
( ) Eleitor ( ) Candidato/Eleitor.
1- INDICAÇÃO DE DELEGADO PARA REPRESENTAR A ENTIDADE NA ASSEMBLEIA GE-
RAL DE ELEIÇÃO*
DELEGADO NOMEADO:
RG N°:
CPF:
*No caso de entidade candidata, o delegado nomeado, preferencialmente, deve ser indicado como
representante ao CDCA/DF).
DECLARO, para fins de direito, que não há os impedimentos constantes no item 3.4 do EDITAL DE
CONVOCAÇÃO N° 06, de 30 de agosto de 2018 do CDCA/DF.
Brasília, de de 2018.
(assinatura do(a) Presidente ou seu Representante legal)

EDITAL Nº 07, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018
Dispõe sobre a publicação da lista provisória de adolescentes candidatos habilitados e
inabilitados a participar da Assembleia de Eleição do Processo de Escolha de Representantes
do Comitê Consultivo de Adolescentes do Conselho dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente do Distrito Federal - CDCA/DF.
Em cumprimento à Lei nº 5.244, de 16 de dezembro de 2013, que criou em seu artigo 6º o
Comitê Consultivo de Adolescentes, à Resolução Normativa nº 68, de 25 de junho de 2014,
do CDCA/DF, que dispõe sobre a composição e funcionamento do Comitê Consultivo de
Adolescentes, e conforme os Editais n° 01/2018 - CDCA/DF e n° 04/2018 - CDCA/DF de
setembro de 2018, o CDCA/DF torna pública a lista provisória de adolescentes habilitados e
inabilitados para participar da Assembleia de Eleição da representação no Comitê Consultivo
de Adolescentes do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal,
para o biênio 2018/2020.
I. Candidatos Habilitados: Esthefany da Silva Cunha; Nágylla Nayhara Brito Ferreira; José
Carlos Alves Barbosa; Samuel Alves Bezerra; Maria Clara do Nascimento; João Vitor Silva
Brito; Gustavo Araújo Costa; Fernanda Lauane da Silva Santos; Izabelle Cristina Souza
Azevedo; Gabriel Brito; Maria Eduarda da Silva Nunes; Esdras Oliveira de Araújo; Gabriel
Pereira França; Luana Souza de Moraes; Daniel Rodrigues Fernandes; Elaine Carvalho de
Oliveira; Barbara Zanatta; Ana Claudia da Silva Rocha; Matheus Kaique da Silva de Oli-
veira; Wisley Souza Marinho; Dalila Oliveira; Txai Staerke Rezende Scarponi Cruz; Sarah
Oliveira; Igor Gonçalves Duarte; Beatriz Oliveira; Lais de Jesus Teixeira; Uriel Lobo;
Ronald Vinícios Cândida; Luan de Paula Batista Oliveira; Lucas Rodrigues.
II. Candidatos Inabilitados: Luis Gustavo Rodrigues de Sousa; Maria Clara Gomes do
Nascimento de Sousa; Arthur Daniel Soares dos Santos; Emeli Cristiane Gomes Ribeiro;
Jonathan Railu; Gabriella Julia Soares dos Santos.
III. O candidato que tiver sua solicitação inabilitada poderá interpor recurso no prazo a
contar da data da publicação deste Edital até 19 (dezenove) de setembro, junto à Secretaria
Executiva do CDCA/DF, localizada no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte
(SAAN) Quadra 01, Lote C - Edifício Comércio, Brasília -DF.

ANDRECINDA ROCHA DE MORAIS PINA
Presidente do Conselho
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