
SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTE E MOBILIDADE

EXTRATO AO CONTRATO Nº 041371/2020
Processo: 00090-00011308/2020-15. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL e a CEB DISTRIBUIÇÃO 
S.A. DA MODALIDADE: Inexigibilidade de licitação. DO OBJETO: O presente 
Contrato tem por objetivo prestação e utilização do serviço público de energia elétrica 
entre a distribuidora e o consumidor, de acordo com as Condições Gerais de Fornecimento 
de Energia Elétrica e demais regulamentos expedidos pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL, sob as identificações CEB (44529995), da Cláusula Primeira do 
Objeto, que consta do Termo de Referência (44155255), que passa a ser parte do presente 
Contrato. DA VIGÊNCIA: Será de 60 (sessenta) meses, a partir do dia 03/08/2020, em 
conformidade com o Art. 57, Inciso 11 da Lei n. 8.666/1993. DO VALOR: O valor total 
do contrato para um período de 60 meses, na importância global estimada será dê: R$ 
15.870.000,00 (quinze milhões oitocentos e setenta mil reais). DATA DA 
ASSINATURA: 03/08/2020. Signatários: Pela SEMOB – VALTER CASIMIRO 
SILVEIRA, na qualidade de Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade; pela CEB 
S.A – SELMA BATISTA DO RÊGO LEAL, na qualidade de Gerente de Grandes 
Clientes.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO Nº 07/2018

Processo: 00090-00018746/2017-09. Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviço nº 007/2018 - SEMOB-DF. Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL e a TECNOLTA 
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva: 
I. Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por mais 30 (trinta) dias, com base no inciso 
IV, art. 57 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, pelo período compreendido de 30/07/2020 a 
30/08/2020; Prazo de Vigência: O presente Termo Aditivo entra em vigência na data de 
sua assinatura. Data de assinatura: 30/07/2020. Signatários: Pelo Distrito Federal – 
VALTER CASIMIRO SILVEIRA; pela Tecnolta Equipamentos Eletrônicos Ltda – 
GUILHERME OLIVIERI CAIXETA BORGES.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 084/2019
Processo: 00113-00009820/2018-36; Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 084/2019; 
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.070.532/0001-03, CONTRATADA: HL 
TERRAPLENAGEM EIRELI., CNPJ:10.739.793/0001-19; Objeto: Prorrogar o prazo de 
execução do contrato nº 084/2019, por 30 (trinta) dias, a partir de 06/08/2020 expirando 
em 05/09/2020; EMBASAMENTO LEGAL: no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/1.993; 
GARANTIA: A contratada deverá apresentar garantia estendida de acordo com o prazo de 
vigência; DATA DE ASSINATURA: 05/08/2020; DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: 
Correrão sob a responsabilidade do DER/DF; Pela CONTRATANTE: Eng. FAUZI 
NACFUR JÚNIOR; Pela CONTRATADA: JOÃO LUÍS ROCHA GOMES.

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as 
competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e 
demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente 
as Resoluções 299/2008 e 619/2016, tendo em vista que os autos de infração foram 
considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II, 
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou 
infratores dos veículos relacionados no edital de publicação nº 31/2020, podendo ser 
interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a data indicada no mesmo edital, junto a Sede 
do DER/DF, no setor de Multas (GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor 
Complementares – CEP 70.620-030, Brasília/DF, devendo, para tanto, apresentar 
requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado, no 
mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, ou 
de documento que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da 
CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do 
requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) 
procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV; A defesa deverá ter somente um auto de 
infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 1) Caso o 
proprietário do veículo não seja o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá 
identificá-lo ao DER/DF até a data limite abaixo indicada. Para tanto deverá preencher 
formulário próprio (disponível em www.der.df.gov.br) acompanhado dos seguintes 
documentos: a) Cópia reprográfica legível do documento de habilitação quando habilitado 
e/ou documento de identificação oficial. b) Para condutor estrangeiro, além dos 
documentos previstos no item anterior, anexar comprovante da data de entrada no Brasil. 
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO: c) Cópia reprográfica legível do documento de 
identificação oficial com fotografia e assinatura; d) Cópia do CRLV; e) Se o proprietário 
ou o condutor infrator possuir um representante legal, este deverá juntar o documento que 
comprove a representação (contrato social, procuração etc) e documento oficial de

identificação com assinatura e foto; f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não tenha 
sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos 
nos itens anteriores, deverá ser anexado ao formulário cópia de documento em que conste 
cláusula de responsabilidade por infrações cometidas pelo condutor e comprovante da 
posse do veículo no momento do cometimento da infração; g) Se o proprietário é Órgão 
ou Entidade Pública, e não tenha sido possível a coleta da assinatura do condutor infrator, 
além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado ao formulário o 
ofício do representante legal do órgão ou entidade identificando o condutor infrator, 
acompanhado de cópia de documento que comprove a condução do veículo no momento 
da infração. 2) Tratando-se de veículo de propriedade de pessoa jurídica ou leasing, será 
obrigatória a identificação do condutor infrator, sob pena de, não o fazendo, incorrer nas 
consequências definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro CTB. 3) 
A indicação do condutor infrator somente será acatada e produzirá efeitos legais se: o 
formulário estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com as assinaturas originais do 
condutor e proprietário do veículo; não estiver faltando os documentos solicitados; o 
requerente tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. O requerente é responsável 
penal, cível e administrativamente pela veracidade das informações e dos documentos 
fornecidos. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão ser retirados na 
Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e poderão ser entregues, no prazo acima 
estabelecido, via remessa postal para o endereço da Sede do DER/DF (endereços e 
telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df.gov.br). INFRAÇÕES: A lista de autos 
de infração está disponível em www.der.df.gov.br. O padrão de sequência de identificação 
dos dados das infrações encontrados no sítio da DER/DF é: placa, número do auto de 
infração, data da infração, código da infração/desdobramento, data de vencimento da 
notificação (data limite).

ELCY OZÓRIO DOS SANTOS
Superintendente

SECRETARIA DE ESTADO 
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00630
Processo: 00400-00029465/2020-19. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE 
JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X AUT LED COMÉRCIO DE MATERIAL 
ELÉTRICO EIRELI. DO OBJETO: Aquisição de material (ITEM 1 - CABO ELÉTRICO 
COBRE, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, TIPO: P P, REVESMENTO: CAPA 
PLÁSCA ANCHAMA, QUANDADE CONDUTORES: 2, SEÇÃO NOMINAL 
CONDUTOR: 1,50 MM² - UNIDADE: METRO. AUTORIZAÇÃO SEI 43803334. M 
1,18 59,00 002 000100; ITEM 3 - CABO ELÉTRICO COBRE, MATERIAL 
CONDUTOR: COBRE, TIPO: FLEXÍVEL, REVESMENTO: CAPA PLÁTISCA 
ANTICHAMA, QUANDADE CONDUTORES: 2, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR: 
2,50 MM², COR: VARIADAS, CARACTERÍSCAS ADICIONAIS: PARALELO - 
UNIDADE: METRO. AUTORIZAÇÃO SEI 43803334,). DO VALOR DO CONTRATO: 
R$ 204,00 (duzentos e quatro reais), procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos 
termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DA NOTA DE EMPENHO: Unidade 
Orçamentária: 44.101, Nota de Empenho: 2020NE00630, sob o Programa de Trabalho 
14.122.8211.8517.7250, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30. DATA 
DO EMPENHO: 21/07/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 15 dias. Pela: SEJUS/DF: 
ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA.

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

 
EDITAL Nº 01, DE 05 DE AGOSTO DE 2020

PROCESSO ELEITORAL DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF, 
vinculado administrativamente à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania 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 
Edital de Convocação para eleição das organizações representativas da sociedade civil 
com atuação na área da criança e do adolescente no Distrito Federal, neste Conselho, 
aprovado na 305ª Reunião Plenária Ordinária, realizada no dia 28 de julho de 2020, para o 
mandato de 15 dezembro de 2020 a 14 dezembro de 2022.
1. DA CONVOCAÇÃO
1.1 O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF 
convoca para as eleições da sociedade civil no CDCA/DF - mandato de 2020 a 2022, as:
1.1.1 organizações da sociedade civil legalmente 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 CDCA/DF.
1.1.2 organizações sindicais, entidades ou associações de classe com atuação na área da 
infância e da adolescência.
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1.1.3 entidades de estudo, pesquisa e defesa de direitos, com registro regular no 
CDCA/DF.

1.2 O processo de eleição será disciplinado pelo disposto no Regimento Interno do 
CDCA/DF (Resolução Normativa n° 70/2014 do CDCA/ DF e alterações posteriores), 
disponível no endereço eletrônico www.conselho.crianca.df.gov.br/eleicao2020, e pelo 
presente Edital.

1.3 O processo de eleição deve ser conduzido pela Comissão Temática de Legislação.

1.4 O presente edital poderá ser impugnado, no prazo de 5 dias úteis, a partir de sua 
publicação, e o Plenário do CDCA decidirá sobre o pedido de impugnação.

2. DO PREENCHIMENTO DAS VAGAS

2.1 O CDCA/DF é composto por 15 organizações representativas da sociedade civil 
legalmente constituídas, sendo destinadas pelo menos 3 vagas para cada uma das 
seguintes categorias:

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 preenchidas de acordo com a distribuição do item 2.1 serão ocupadas 
pelas organizações representativas da sociedade civil mais votadas, em ordem sucessiva, 
mesmo que de categoria diversa.

3. DA HABILITAÇÃO

3.1 As organizações representativas da sociedade civil, listadas no item 2.1 deste Edital, 
podem participar do processo de eleição como candidatas ou eleitoras, devendo apresentar 
para habilitação os seguintes documentos:

3.1.1 Formulário específico de inscrição em meio eletrônico, disponível no endereço 
eletrônico www.conselho.crianca.df.gov.br/eleicao2020.

3.1.2 Cópia do Estatuto Social.

3.1.3 Cópia da ata de eleição da atual diretoria.
3.2 As organizações que estejam em processo de renovação de registro junto ao 
CDCA/DF podem participar do processo de eleição tanto como eleitoras quanto como 
candidatas, mediante apresentação de declaração de tramitação do processo.
3.3 Não podem compor o CDCA/DF no âmbito do seu funcionamento:
3.3.1 conselhos de políticas públicas.
3.3.2 órgãos de outras esferas governamentais.
3.3.3 ocupantes de cargo de confiança ou função comissionada, na qualidade de 
representante de organização da sociedade civil.
3.3.4 conselheiros tutelares no exercício da função.
3.3.5 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.
3.4 Recebido o pedido de habilitação no prazo previsto no Anexo deste Edital, a Comissão 
de Legislação verificará se a organização representativa da sociedade civil preenche os 
requisitos de capacidade eleitoral e encaminhará o relatório de habilitação para 
deliberação pelo Plenário do CDCA/DF.
3.5 A organização que tiver sua solicitação de habilitação deferida pelo Plenário do 
CDCA/DF estará automaticamente habilitada a participar do processo de eleição.
3.6 A relação das organizações habilitadas como eleitoras ou candidatas ao Conselho será 
disponibilizada, na data provável de 15 de outubro de 2020, no endereço eletrônico 
www.conselho.crianca.df.gov.br/eleicao2020 e publicada no Diário Oficial do Distrito 
Federal – DODF.
3.7 A organização que tiver sua solicitação de habilitação indeferia pelo Plenário do 
CDCA/DF pode interpor recurso, de forma escrita e fundamentada à presidência da Mesa 
Dirigente da assembleia, até 30 minutos após sua instalação.
3.7.1 A Mesa apreciará o recurso em 30 minutos e o submeterá para decisão da 
assembleia, com o respectivo parecer.
4. DA ASSEMBLEIA
4.1 A assembleia de eleição reunir-se-á no dia 22 de outubro de 2020, na Promotoria de 
Justiça de Defesa da Infância e da Juventude, situada SEPN 711/911, Lote B - Asa Norte, 
Brasília-DF, ou, excepcionalmente, por meio plataforma virtual, caso permaneça a 
determinação de isolamento social, na data da assembleia.
4.1.1 No caso excepcional de votação realizada virtualmente, se persistir o cenário de 
determinação de isolamento social, as orientações para votação neste formato serão 
apresentadas com antecedência de, no mínimo, 5 dias úteis da data da assembleia.
4.1.2 A assembleia de eleição iniciará às 13h30, e a votação será encerrada às 17h, 
seguida da apuração dos votos.
4.1.3 O credenciamento ocorrerá em primeira chamada às 13h30 e em última chamada às 
15h, iniciando a abertura do processo de eleição.
4.2 Na impossibilidade de comparecimento do delegado da organização eleitora ou 
candidata 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 três membros 
representantes das organizações da sociedade civil, escolhidos dentre os presentes, desde 
que não sejam registrados como candidatos e não tenham apresentado recurso contra o 
indeferimento de habilitação.
4.3.1 Os membros da mesa dirigente indicados decidirão sobre a presidência dos trabalhos 
da assembleia.

4.3.2 Cada entidade candidata terá 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 
organizações inscritas como candidatas e presentes à Assembleia Eleitoral.
4.4.1 Os votos serão registrados na cédula pelo delegado da organização eleitora ou 
candidata, 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 E DA INDICAÇÃO DE REPRESENTANTES
5.1 O resultado da eleição será proclamado ao final da apuração pela Assembleia e 
publicado no DODF em até 15 dias.
5.2 Depois de publicado o resultado, as organizações representativas da sociedade civil 
têm o prazo de 15 dias para encaminhar, por ofício dirigido ao presidente do CDCA/DF, a 
indicação dos representantes, titular e suplentes, a serem designados conselheiros, com a 
respectiva documentação comprobatória.
5.3 É obrigatória a indicação de no mínimo uma mulher como representante da 
organização da sociedade civil, conforme a Lei nº 6.154/2018.
6. DA POSSE
6.1 Os representantes titulares e suplentes das organizações eleitas tomam posse, 
coletivamente, no primeiro dia útil após o término do mandato anterior, em reunião 
Plenária prevista para 15 de dezembro.

CORACY COELHO CHAVANTE
Presidente do CDCA

 
ANEXO – Cronograma

Atividade Data prevista

Impugnação do Edital
até 5 dias úteis a partir de sua 
publicação

Período de habilitação das organizações 
representativas da sociedade civil

de 21 de setembro a 9 de 
outubro de 2020

Publicação da relação das organizações habilitadas 15 de outubro de 2020

Período de recurso contra inabilitação de 16 a 21 de outubro de 2020

Assembleia de eleição 22 de outubro de 2020

Publicação do resultado final da eleição até 6 de novembro de 2020
Prazo para indicação dos representantes da 
organização

até 20 de novembro de 2020

Cerimônia de posse dos novos conselheiros 15 de dezembro de 2020
 

SECRETARIA DE ESTADO DE 
OBRAS E INFRAESTRUTURA

EXTRATO DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 1/2020
Processo:00110-00003326/2019-23. Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E 
INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL e a COMPANHIA URBANIZADORA 
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. Objeto: Cessão de Uso de Bens 
Móveis, conforme especificado no ANEXO I do referido instrumento. VIGÊNCIA: 48 
(quarenta e oito) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
mediante Termo Aditivo, a critério das partes, por igual ou inferior período. DATA DE 
ASSINATURA: 21/07/2020. SIGNATÁRIOS: pela CEDENTE, Luciano Carvalho de 
Oliveira, na qualidade de Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito 
Federal - SODF e pela CESSIONÁRIA, Fernando Rodrigues Ferreira Leite, na qualidade 
de Diretor-Presidente e Elzo Bertoldo Gomes, na qualidade de Diretor-Administrativo da 
Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 0112-004863/2016. Com fulcro no Artigo 86, do Decreto nº 32.598 de 
15/12/2010, que estabelece as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, 
Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, com as alterações promovidas pelo 
Decreto nº 39.014, de 26 de abril de 2018, e ainda, consoante às justificativas 
apresentadas nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de 
R$ 32.867,06 (trinta e dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e seis centavos) em favor 
da empresa SIGMA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA, CNPJ nº 
20.103.987/0001-87, referente à Liberação de Retenção da 1ª Medição do Contrato nº 
022/2016 - SODF, cujo objeto é a execução de serviços de pavimentação asfáltica, 
drenagem pluvial e sinalização do corredor de transporte público Eixo Oeste do DF – 
Taguatinga/Ceilândia (Via de Ligação da Avenida Hélio Prates a Avenida Principal do 
Sol Nascente), no período de 01/11/2016 à 30/11/2016. A despesa correrá à conta do 
Programa de Trabalho 15.782.6216.3119.0004 - (*) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR 
DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE) - REGIÃO
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