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AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E

SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2014
Processo SEI: 0197-000614/2014. Partes: Adasa e a empresa Stefanini Consultoria e As-
sessoria em Informática S.A. Objeto: prorrogação do Contrato nº 43/2014 que visa a con-
tratação de serviços técnicos especializados de atendimento remoto (primeiro nível) e pre-
sencial (segundo nível) de tecnologia da informação e comunicação da Adasa. Valor: o valor
global deste Contrato é de R$ 240.286,08 (duzentos e quarenta mil duzentos e oitenta e seis
reais e oito centavos). Prazo/vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04 de novembro de 2018
até 03 de novembro de 2019, não podendo ser mais prorrogado. Dotação orçamentária: PT
04.126.6001.2557.2606; ND 3.3.90.39; Fonte 151. Nota de Empenho: 2018NE00838, de
01/11/2018, no valor de R$ 38.045,29 (trinta e oito mil quarenta e cinco reais e vinte e nove
centavos). Data de Assinatura: 29 de outubro de 2018. Signatários: pela Adasa, Israel
Pinheiro Torres, Diretor-Presidente Substituto; pela Stefanini, Bruna Marcucci Pedro, Re-
presentante Legal.

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA (ERRATA)
O Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília
Ambiental - IBRAM/DF - informa que no Aviso de Audiência Pública para apresentação e
discussão do Relatório de Impacto de Vizinhança - RIVI da área do Condomínio Parque dos
Pinheiros, publicado em 29/10/2018, página 53, ONDE LÊ-SE: Data da realização:
25/11/2018. Horário: 9:00, LEIA-SE: Data da realização: 28/11/2018. Horário: 19:00.

Brasília/DF, 31 de outubro de 2018
ALDO CÉSAR VIEIRA FERNANDES

Presidente
DAR-1.235/2018

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL Nº 12, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2018
Dispõe sobre a abertura do Processo de Escolha de Representantes do Comitê Consultivo de
Adolescentes do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal -
CDCA/DF para o provimento de 02 (duas) vagas remanescentes, referente a Assembleia de
Eleição da representação no Comitê Consultivo de Adolescentes do Conselho dos Direitos da
Criança e do Adolescente do Distrito Federal, biênio 2018/2020, realizada no dia 30 de
outubro de 2018 a qual não houve quórum para preenchimento total das vagas. Em cum-
primento à Lei nº 5.244, de 16 de dezembro de 2013, que criou em seu artigo 6º o Comitê
Consultivo de Adolescentes, à Resolução Nº 191, de 07 de Junho de 2017, que dispõe sobre
a participação de adolescentes no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente - CONANDA, à Resolução Normativa nº 68, de 25 de junho de 2014, do CDCA / D F,
que dispõe sobre a composição e funcionamento do Comitê Consultivo de Adolescentes, os
Editais nº 01/ 2018 e nº 04/2018, a Ata da Assembleia de Eleição, publicada no DODF em
11 de outubro de 2018 e conforme à deliberação na 288ª Plenária Ordinária do CD-
C A / D F.
1. DO COMITÊ CONSULTIVO DE ADOLESCENTES DO CONSELHO DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL
1.1 O Comitê Consultivo de Adolescentes, órgão consultivo, vinculado ao CDCA/DF, com-
posto por 32 adolescentes membros, tem por finalidade garantir a opinião, a expressão e a
participação na vida política à criança e ao adolescente, conforme preceituado no artigo 16,
incisos II e IV da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Ado-
lescente.
1.2 O mandato do Comitê Consultivo de Adolescentes deverá persistir por 2 (dois) anos.
2. DOS REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES
2.1 Somente poderão exercer as atribuições de membro do Comitê Consultivo, os ado-
lescentes que:
a) Estejam regularmente matriculados e frequentes na rede de ensino pública ou privada, do
Distrito Federal;
b) Tenham autorização dos pais e/ou responsáveis legais;
c) Tenham disponibilidade para participar das formações conduzidas pelo CD C A / D F.
d) Possuam na data da posse a idade mínima de 12(doze) e a máxima de 16 (dezesseis)
anos.
2.2 Os casos excepcionais serão tratados no âmbito do CDCA/DF.

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA

CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

3. DA COMPOSIÇÃO
3.1 O Comitê Consultivo de Adolescentes será composto por 32 (trinta e dois) adolescentes,
sendo garantidas 2 (duas) representações, respeitada a paridade de gênero, dos seguintes
segmentos diversificados de lutas por direitos de crianças e adolescentes:
a) Adolescência Negra;
b) Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais;
c) Mulher e equidade de gênero;
d) Orientação Sexual e Identidade de Gênero;
e) Movimentos Culturais;
f) Pessoas com Deficiência;
g) Saúde;
h) Educação e Movimentos Estudantis;
i) Educação Profissional e Aprendizagem;
j) Adolescência Rural;
k) População em Situação de Rua;
l) Acolhimento Institucional;
m) Medidas Socioeducativas em Internação;
n) Medidas Socioeducativas em Meio Aberto;
o) Assistência Social e Direitos Humanos;
p) Migrantes, refugiados e apatriados.
3.2 Fica estabelecido que a idade máxima até o término do mandato seja de 17(dezessete)
anos e doze meses incompletos.
3.3 Os segmentos que não foram preenchidos poderão ser ocupados pelos candidatos que não
foram eleitos, respeitando-se o quantitativo de votos recebidos, sendo garantidas 2 (duas)
representações com paridade de gênero.
4. DAS COMPETÊNCIAS DO COMITÊ DE ADOLESCENTES
4.1 Ao Comitê Consultivo de Adolescentes, conforme dispõe a Resolução Normativa nº
68/2014, que disciplina a sua composição e funcionamento, compete:
a) Manifestar-se sobre os mais variados temas que se relacionem com os direitos das crianças
e adolescentes;
b) Propor temas e assuntos, relacionados aos direitos da criança e do adolescente a serem
discutidos pelo CDCA/DF;
c) Acompanhar e avaliar as ações, os projetos e os programas governamentais voltados à
criança e ao adolescente do Distrito Federal;
d) Fomentar estratégias e mecanismos que facilitem a participação organizada, individual ou
coletiva e a expressão livre de crianças e adolescentes nos espaços de convivência e de
construção da cidadania, inclusive nos processos de formulação, deliberação, monitoramento
e avaliação das políticas públicas.
5. DOS CANDIDATOS
5.1 Poderão participar como candidatos, os adolescentes que realizarem a inscrição no site do
CDCA/ DF, com link e prazo constantes no cronograma do Anexo II.
5.2 Após a inscrição deverá ser anexado pelo link (endereço eletrônico e prazo constantes no
cronograma do Anexo II), os seguintes documentos:
a) Formulário de Inscrição com a Autorização dos pais ou responsável legal (Anexo I).
b) Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento;
c) Declaração de escolaridade.
d) Comprovante de residência, ou declaração para este fim, que pode ser escrita a próprio
punho, devidamente assinada pelo responsável legal;
5.3 A documentação original deverá ser entregue no ato da posse.
5.4 Os candidatos na condição de migrantes, refugiados e apatriados deverão apresentar
documentação com legalidade nacional atestada por órgão responsável.
5.5 A inscrição como candidato dar-se-á pelo preenchimento dos dados no link do CDCA/DF
(Anexo II), sendo a validação para habilitação condicionada aos documentos listados no item
5.2 estarem anexados na plataforma online, conforme cronograma constante no Anexo II.
5.6 A relação preliminar dos adolescentes habilitados e inabilitados a participar como can-
didatos a representação no Comitê Consultivo será publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal, no site do CDCA/DF e da SECRIANÇA/DF, conforme cronograma constante no
Anexo II.
5.7 O candidato que tiver sua solicitação inabilitada pela Comissão Eleitoral poderá interpor
recurso à Secretaria Executiva do CDCA/DF na data especificada no Anexo II.
5.8 A relação dos candidatos que tiverem seu recurso deferido será divulgada no site do
CDCA/DF e da SECRIANÇA/DF.
5.9 O resultado final da eleição será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, no site
do CDCA/DF e da SECRIANÇA/DF, conforme cronograma constante no Anexo II.
6. DOS ELEITORES
6.1 Poderão participar como eleitores, os adolescentes que apresentarem no ato da As-
sembleia de Eleição:
a) Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento.
7. DA COMISSÃO ELEITORAL
7.1 Conforme deliberado na 281ª Plenária Ordinária do CDCA/DF, de 30 de janeiro de 2018
será formada uma Comissão com representantes do CDCA/DF para a organização e acom-
panhamento do processo de escolha do Comitê Consultivo de Adolescentes. A Comissão
Eleitoral será formada pelos seguintes membros:
a) Presidente do CDCA/DF;
b) Vice-Presidente do CDCA/DF
c) Comissão de Acompanhamento do Comitê Consultivo de Adolescentes;
d) Membros do Comitê Consultivo de Adolescentes.
7.2 A coordenação da mesa de Assembleia de eleição será presidida pelo presidente do
C D C A / D F.
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8. DA ELEIÇÃO
8.1 A Assembleia de Eleição reunir-se-á em data, local e horário que constará no site do
CDCA/DF e SECRIANÇA para proceder à apuração dos votos, conforme especificado no
Anexo II.
8.2 A Assembleia de Eleição será conduzida pelo Presidente do CDCA/DF, em sua ausência
pelo Vice-Presidente do Conselho.
8.3 A eleição para o preenchimento das 02 (duas) vagas remanescentes respeitará es-
pecificado no item 3.1 deste Edital.
8.4 Os candidatos poderão escolher qualquer um dos segmentos previstos no item 3.1, que
porventura se identifiquem, sendo vetada a criação de novos segmentos.
8.5 O voto será direto, por segmento, durante o decorrer da Assembleia.
8.6 Os votos serão registrados e computados pela Comissão Eleitoral.
8.7 Em caso de empate na votação, tomará assento no Comitê Consultivo o adolescente:
a) Residente em região que tenha menos adolescentes selecionados;
b) Persistindo o empate, a classificação será decidida mediante sorteio;
8.8 Terminado o processo de eleição, as vagas não preenchidas serão ocupadas conforme
item 3.3.
8.9 Terminada a apuração, a Mesa Dirigente proclamará o resultado, lavrará a ata, devendo
a Presidência do CDCA/DF encaminhá-la para publicação no Diário Oficial do Distrito
Federal.
9. DA POSSE
9.1 A posse dos representantes eleitos dar-se-á em data, local e horário que constará no site
do CDCA/DF e SECRIANÇA/DF, conforme especificado no Anexo II, designada pela
Comissão Eleitoral.
9.2 No ato da posse o adolescente eleito deverá assumir o compromisso de:
9.2.1 Participar, contínua e efetivamente, das discussões do Comitê Consultivo de Ado-
lescentes;
9.2.2 Participar das formações realizadas pelo CDCA/DF ou em parceria voltadas aos
membros do Comitê Consultivo de Adolescentes;
9.2.3 Respeitar as missões institucionais do CDCA/DF;
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 A participação dos adolescentes no Comitê Consultivo tem caráter de serviço público
relevante, transitório, podendo ser remunerado por projetos financiados pelo Fundo dos
Direitos da Criança e do Adolescente - FDCA e requer compromisso com a missão ins-
titucional do CDCA/DF.
10.2 As reuniões do Comitê Consultivo de Adolescentes acontecerão com o apoio do
CDCA/DF, em caráter itinerante, de acordo com calendário a ser definido por seus mem-
bros.
10.3 A atuação dos adolescentes escolhidos para compor o Comitê Consultivo de Ado-
lescentes não acarretará prejuízo à participação de outros adolescentes, no exercício de sua
cidadania.
10.4 O Comitê Consultivo de Adolescentes deverá escolher até 04 (quatro) adolescentes
membros, para representá-lo, em reuniões plenárias do CDCA/DF, com direito a voz.
10.5 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Acompanhamento do Comitê
Consultivo de Adolescentes.
10.6 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

ANTONIO CARLOS DE CARVALHO FILHO
Vice - Presidente do Conselho

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Atendendo ao Edital de Convocação nº12 de 05 de novembro de 2018 venho por meio deste,
solicitar habilitação como candidato ao Processo Eleitoral do Comitê Consultivo de Ado-
lescentes, para o mandato de 2018/2020.
NOME COMPLETO:..........................................................................................................
CPF:....................................
RG:...........................Data de Nascimento:...../....../......
ENDEREÇO COMPLE-
TO : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...............................................................................
GÊNERO: ( ) MASCULINO ( ) FEMININO
TELEFONE:.....................................................E-
MAIL:.....................................................................................................................
NOME DA MÃE: ...............................................................................................................
NOME DO PAI:...................................................................................................................
INSTITUIÇÃO DE ENSINO OU DE ATENDIMENTO QUE FREQUEN-
TA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEGMENTO QUE DESEJA CONCORRER (MARCAR 01(UMA) OP-
ÇÃO):.............................................................
AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEL
Eu,....................,RG:............,CPF:...............,responsável legal do(a)............autorizo sua parti-
cipação no processo eleitoral e nos encontros e atividades realizadas no âmbito do Comitê
Consultivo de Adolescentes do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Distrito Federal, criado pela Lei Distrital 5.244 de 16 de Dezembro de 2013 e regulamentado
pela Resolução Normativa nº 68, de 25 de junho de 2014 CDCA/DF.
Brasília de de ________
__________________________________________________
Assinatura do Responsável

ANEXO II - CRONOGRAMA

E V E N TO D ATA LOCAL
Período de inscrição do candidato com o pre-
enchimento do formulário específico online, con-
forme itens 5.1 e 5.2.

06 a 09 de novem-
bro

Site do CDCA/DF e
SECRIANCA/DF

Período da análise das inscrições pela Comissão
Eleitoral.

12 a 14 novembro Secretaria Executiva
do CDCA/DF

Publicação da lista dos habilitados e inabilita-
dos.

19 de novembro
(Data provável)

Diário Oficial do
DF
Site do CDCA/DF e
SECRIANCA/DF

Prazo para o candidato que tiver sua solicitação
inabilitada interpor recurso.

19 a 21 de novem-
bro
(data provável)

Secretaria Executiva
do CDCA/DF

Publicação da lista dos habilitados e inabilitados
pós recurso.

23 de novembro
(Data provável)

Diário Oficial do
DF
Site do CDCA/DF e
SECRIANCA/DF

Assembleia de Eleição para votação e apuração
dos votos.

24 de novembro
(Data provável)

Site do CDCA/DF e
SECRIANCA/DF

Resultado dos candidatos eleitos. 27 de novembro
(Data provável)

Diário Oficial do
DF
Site do CDCA/DF e
SECRIANCA/DF

Posse dos eleitos 18 de dezembro
(Data provável)

Site do CDCA/DF e
SECRIANCA/DF

TERMO DE FOMENTO Nº 70/2018
PROCESSO: 150.00009918/2018-29. DAS PARTES: O DISTRITO FEDERAL, através da
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e a Organização da Sociedade Civil INS-
TITUTO LIVRE ACESSO, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL, inscrita no CNPJ sob o nº 12.487.717/0001-99, neste ato representada por LINDOM
JOHNSON RIBEIRO DA SILVA, que exerce a função de Presidente geral. CLÁUSULA
PRIMEIRA - DO OBJETO: Este instrumento tem por objeto a realização do projeto "Soul-
Ballet", na Região Administrativa de Ceilândia - DF, onde serão realizadas aulas de ballet
para crianças e adolescentes, contratação de professoras e monitoras, capacitação para o
corpo técnico, oficinas culturais, confraternizações e apresentação de recital, conforme de-
talhamento contido no Plano de Trabalho em anexo a este instrumento. CLÁUSULA SE-
GUNDA - VALOR GLOBAL DA PARCERIA E DOTAÇÃO: 2.1. Este instrumento envolve
transferência de recursos financeiros da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA para a ORGA-
NIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme cronograma de desembolso previsto no
Plano de Trabalho. 2.2. O valor global dos recursos públicos da parceria é de R$ 99.990,98
(noventa e nove mil, novecentos e noventa reais e noventa e oito centavos). 2.3. A despesa
correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 16101; II -
Programa de Trabalho: 13.392.6219.2831.0042; III - Natureza da Despesa: 335041; IV -
Fonte de Recursos: 100000000. 2.4 - O empenho é de R$ 99.990,98 (noventa e nove mil,
novecentos e noventa reais e noventa e oito centavos), conforme Nota de Empenho nº
2018NE01632, emitida em 01/11/2018, sob o evento nº 400091, na modalidade Global.
CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA: 3.1 - Este instrumento
terá vigência da data de sua assinatura até 05/05/2019. CLÁUSULA QUINTA - CON-
TRAPARTIDA: 5.1 - Não será exigida contrapartida da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GESTOR DA PARCERIA: GABRIEL ALVES
DE MIRANDA CARVALHO, Mat. 240.562-8, Analista de Atividades Culturais, e RI-
CARDO VIEIRA ROEHE, Mat. 240.599-7, Técnico de Atividades Culturais. DATA DA
ASSINATURA: 01 de novembro de 2018. SIGNATÁRIOS: p/SECRETARIA: LUIS GUI-
LHERME ALMEIDA REIS. p/ ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LINDOM
JOHNSON RIBEIRO DA SILVA

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS
PELO DISTRITO FEDERAL Nº10/2018,

NOS TERMOS DO PADRÃO 7/2002.
PROCESSO: 00150-00007475/2018-31

CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes: O DISTRITO FEDERAL, através da SECRETARIA
DE ESTADO DE CULTURA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº
03.658.028/0001-09, com sede no Setor Cultural Norte, Via N2, Anexo do Teatro Nacional
Cláudio Santoro, representada por LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, na qualidade de
Secretário de Estado de Cultura, conforme delegação de competência outorgada pelo Senhor
Governador mediante Decreto nº 32.598/2010 e nomeação através do Decreto de 01 de
janeiro de 2015, doravante denominada simplesmente SECRETARIA, e a empresa MULT-
FORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME - doravante
denominada Contratada, CNPJ n.º 14.402.647/0001-54, neste ato representada por MANOEL
DIAS DE ALMEIDA, na qualidade de procurador. CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objeto:
3.1 - O Contrato tem por objeto o registro de preços para a aquisição de Móveis, Ele-
trodomésticos e Equipamentos Médicos e Hospitalares, conforme condições e especificações
constantes no Edital do Pregão Eletrônico nº 04/2018-Prefeitura Municipal de Cajazeiras -
PB e seus Anexos, na Proposta de Preços e na Ata de Registro de Preços nº 10004/2018-
Prefeitura Municipal de Cajazeiras. 3.2 - Item contratado na ARP nº 10004/2018 - Item 43
- Quantidade: 5 - computador portátil (notebook) - especificação mínima: que esteja em linha
de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo
intel core 15 ou amd a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 gigabytes velocidade de
rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico cd, dvd rom; memória ram
de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo
sdram ddr4 2.133 mhz ou superior; tela lcd de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar
resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa,
inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02
(dois) botões integrados; mouse óptico com conexão usb e botão de rolagem (scroll);
interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e wifi padrão ieee 802.11 a/b/g/n;
sistema operacional windows 10 pro (64 bits); batería recarregável do tipo íon de lítion com
no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática compatível com o item; possuir
interfaces usb 2.0 e 3.0, 01 (uma) hdmi ou display port e 01 (uma) vga, leitor de cartão;
webcam full hd (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para trans-
porte e acondicionamento. CLÁUSULA QUINTA - Do Valor: 5.1 - O valor total do Contrato
é de R$14.074,95 (quatorze mil setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), devendo
a mesma importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no or-
çamento corrente - Lei Orçamentária nº 6.060 de 29/12/2017, enquanto a parcela rema-
nescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s) seguinte(s).
CLÁUSULA SEXTA - Da Dotação Orçamentária: 6.1 - A despesa correrá à conta da
seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 16101; II - Programa de Tra-
balho: 13.422.6002.2396.5284; III - Natureza de Despesa: 449052; IV - Fonte de Recursos:
100. 6.2 - O empenho é de R$14.074,95 (quatorze mil setenta e quatro reais e noventa e
cinco centavos), conforme Nota de Empenho nº 2018NE001505, emitida em 08/10/2018, sob
o evento n.º 400091, na modalidade global. CLÁUSULA OITAVA - Do Prazo de Vigência:
8.1 - O Contrato terá vigência de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua assinatura.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA


