
SECRETARIA DE ESTADO 
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA
 

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2017- SEJUS - SIGGO Nº 
034379

Processo: 0400-000671/2015. Partes: Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito 
Federal X ATP TECNOLOGIAS E PRODUTOS S/A. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência 
do Contrato por mais 6 (seis) meses, de 22 de agosto de 2020 a 22 de fevereiro de 2021, com 
base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93; repactuar os valores do Contrato, em referência 
exclusiva aos Postos de Trabalho, conforme Acordo Coletivo de Trabalho 2020/2021 (Id. 
43559013), no percentual de 1.784% (um inteiro e setecentos e oitenta e quatro centésimos 
por cento). VALOR: O valor do Contrato passa a ser de R$ 977.231,19 (novecentos e setenta 
e sete mil, duzentos e trinta e um reais e dezenove centavos) mensais, e R$ 5.863.387,17 
(cinco milhões, oitocentos e sessenta e três mil trezentos e oitenta e sete reais e dezessete 
centavos) semestrais, procedentes do Orçamento do Distrito Federal para o corrente 
exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – 
Unidade Orçamentária: 44101; II – Programa de Trabalho: 14.122.6211.2989.0004 -
MANUTENÇÃO DO NA HORA; III – Natureza da Despesa: 33.90.39; IV – Fonte de 
Recursos: 100; V – A Nota de Empenho nº 2020NE00189 será reforçada quantas vezes 
necessário para o cumprimento do Contrato. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá 
vigência de 06 (seis) meses, compreendendo o período de 22 de agosto de 2020 a 22 de 
fevereiro de 2021. RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do 
Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 21/08/2020. 
SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: MAURÍCIO ANTÔNIO DO AMARAL 
CARVALHO, na qualidade de Secretário Executivo de Estado de Justiça e Cidadania do 
Distrito Federal. Pela CONTRATADA: DURAIS VOGADO BARRETO, na qualidade de 
Diretor de Administração, Finanças e Controle, e WELLINGTON RIBEIRO GUIMARÃES, 
na qualidade de Gerente de Finanças e Controle.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00757
Processo: 00400-00035289/2020-54. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE 
JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI. DO 
OBJETO: Aquisição de material de consumo (PASTA SUSPENSA, MATERIAL: 
PAPEL CARTOLINA, COMPRIMENTO: 425 MM, LARGURA: 320 MM, TIPO 
FIXAÇÃO: COM GRAMPO TRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 
PONTEIRA PLÁSTICA FIXA, COM VISOR PLÁSTICO TRANSPARENTE E 
ETIQUETA, GRAMATURA:180 G/ M²; PRANCHETA, MATERIAL: MADEIRA, 
MATERIAL PRENDEDOR: METALICO, FORMATO: OFICIO). DO VALOR DO 
CONTRATO: R$ 635,57 (seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), 
procedentes do Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei 
Orçamentária Anual. DA NOTA DE EMPENHO: Unidade Orçamentária: 44.101, Nota 
de Empenho: 2020NE00757, sob o Programa de Trabalho 14.122.8211.8517.7250, 
Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 33.90.30. DATA DO EMPENHO: 
28/08/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 15 dias. Pela: SEJUS/DF: ANTONIO 
CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00734
Processo: 00400-00014047/2019-93. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE 
JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X N B DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE 
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME. DO OBJETO: Aquisição de material 
(APARELHO DE MICROONDAS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA: 
MÍNIMA DE 800 WATTS, CAPACIDADE: 30 LITROS, ALIMENTAÇÃO: 220V OU 
BIVOLT, COR: BRANCO OU CINZA). DO VALOR DO CONTRATO: R$ 1.305,00 
(um mil trezentos e cinco 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: 2020NE00734, sob o Programa de Trabalho 
14.122.6211.2989.0004, Fonte de Recurso: 100, Natureza da Despesa: 44.90.52. DATA 
DO EMPENHO: 26/08/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 30 dias. Pela: SEJUS/DF: 
ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE00735
Processo: 00400-00014047/2019-93. DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE 
JUSTIÇA E CIDADANIA DO DF X NICO & BE COMERCIO E SERVICOS LTDA. DO 
OBJETO: Aquisição de material de consumo (FOGÃO DOMÉSTICO, MATERIAL: MESA 
EM AÇO INOX, QUANTIDADE BOCAS: 04, COR: BRANCO, TIPO: PISO, 
CARACTERÍSCAS ADICIONAIS: ACENDIMENTO AUTOMÁCO, FORNO 
AUTOLIMPANTE, ILUMINAÇÃO INTERNA, PRATELEIRA DESLIZANTE). DO 
VALOR DO CONTRATO: R$ 2.205,00 (dois mil duzentos e cinco 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: 2020NE00735, 
sob o Programa de Trabalho 14.122.6211.2989.0004, Fonte de Recurso: 100, Natureza da 
Despesa: 44.90.52. DATA DO EMPENHO: 26/08/2020. DO PRAZO PARA ENTREGA: 
30 dias. Pela: SEJUS/DF: ANTONIO CARLOS ELTETO DE OLIVEIRA.

CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE

 

EDITAL Nº 03, DE 28 DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre a convocação da Assembleia de Eleição de Representantes do Comitê 
Consultivo de Adolescentes do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Distrito Federal - CDCA/DF. Em cumprimento ao artigo 6º da Lei nº 5.244, de 16 de 
dezembro de 2013, que criou 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 Adolescente - Conanda, à Resolução Normativa 
CDCA/DF nº 68, de 25 de junho de 2014, que dispõe sobre a composição e 
funcionamento do Comitê Consultivo de Adolescentes, e à deliberação na 306ª Plenária 
Ordinária do CDCA/DF, de 25 de agosto de 2020, fica convocada a Assembleia de 
Eleição de representação no Comitê Consultivo de Adolescentes do Conselho dos Direitos 
da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, para o biênio 2021/2022.

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, 
composto por 32 adolescentes, 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, que instituiu o Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

1.2. O mandato do eleito no Comitê Consultivo de Adolescentes é de dois anos.

2. DOS REQUISITOS PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES

2.1. Somente poderão exercer as atribuições de membro do Comitê Consultivo os 
adolescentes 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 CDCA/DF.

d) possuam na data da posse a idade mínima de 12 e a máxima de 16 anos.

2.2 Caso o adolescente eleito complete 18 anos de idade antes do fim do mandato, será 
chamado o suplente de sua representação, observado o item 3.1.

3. DA COMPOSIÇÃO

3.1. O Comitê Consultivo de Adolescentes será composto por 32 adolescentes, 
assegurada, no mínimo, duas vagas para cada uma das seguintes representações, 
respeitada a paridade de gênero:

a) negros(as);

b) povos indígenas;

c) comunidades tradicionais;

d) camponeses(as);

e) estrangeiros(as);

f) orientação sexual e identidade de gênero;

g) pessoas com deficiência e transtornos

h) pessoas em situação de rua;

i) acolhimento institucional;

j) medidas socioeducativas de internação;

k) medidas socioeducativas em meio aberto;

3.2. As representações que não foram preenchidas poderão ser ocupadas pelos candidatos 
que não foram eleitos, respeitando-se o quantitativo de votos recebidos, sendo garantidas 
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, pelo link https://forms.gle/wwSNH5f1stHC8vKM7, no prazo constantes no 
cronograma do Anexo Único.
5.2. Após a inscrição deverá ser anexado pelo link os seguintes documentos:
a) formulário de Inscrição com a autorização dos pais ou responsável legal.
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 de próprio 
punho, devidamente assinada pelo responsável legal.
5.3. A documentação original deverá ser entregue no ato da posse.
5.4. A relação preliminar dos adolescentes habilitados e inabilitados a participar como 
candidatos a representação no Comitê Consultivo será publicada no Diário Oficial do 
Distrito Federal, no site do CDCA/DF, conforme cronograma constante no Anexo Único.
5.5. O candidato que tiver sua solicitação inabilitada pela Comissão Eleitoral poderá 
interpor recurso na data especificada no Anexo Único.
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5.6. A relação definitiva dos adolescentes habilitados será publicada no Diário 
Oficial do Distrito Federal, no site do CDCA/DF, conforme cronograma constante no 
Anexo Único.
5.7. Não caberá recurso da relação definitiva dos adolescentes habilitados.
6. DOS ELEITORES
6.1. Poderão participar como eleitores os adolescentes que apresentarem no ato da 
Assembleia de Eleição Carteira de Identidade ou Certidão de Nascimento.
7. DA COMISSÃO ELEITORAL
7.1. 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.
8. DA ELEIÇÃO
8.1. A Assembleia de Eleição reunir-se-á em data, local e horário que constará no 
site do CDCA/DF para proceder à apuração dos votos, conforme especificado no 
Anexo Único.
8.2. A Assembleia de Eleição será conduzida pelo presidente do CDCA/DF, ou, em 
sua ausência, pelo vice-presidente do Conselho.
8.3. Os candidatos poderão escolher qualquer uma das representações previstas no 
item 3.1 que, porventura, identifiquem-se, sendo vedada a criação de novas 
representações.
8.4. O voto será direto, por segmento, durante o decorrer da Assembleia.
8.5. Os votos serão registrados e computados pela Comissão Eleitoral.
8.6. Em caso de empate na votação, tomará assento no Comitê Consultivo o 
adolescente residente em região que tenha menos adolescentes selecionados;
8.7. Persistindo o empate, a classificação será decidida mediante sorteio;
8.8. Terminado o processo de eleição, as vagas não preenchidas serão ocupadas 
conforme item 3.2.
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, conforme especificado no Anexo Único, designada pela 
Comissão Eleitoral.
9.2. No ato da posse, o adolescente eleito deverá assumir o compromisso de:
a) participar, contínua e efetivamente, das discussões do Comitê Consultivo de 
Adolescentes;
b) participar das formações realizadas pelo CDCA/DF ou em parceria voltadas aos 
membros do Comitê Consultivo de Adolescentes;
c) 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 remunerada por projetos financiados pelo 
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - FDCA e requer compromisso com 
a missão institucional 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 membros.
10.3. A atuação dos adolescentes escolhidos para compor o Comitê Consultivo de 
Adolescentes não acarretará prejuízo à participação de outros adolescentes, no 
exercício de sua cidadania.
10.4. O Comitê Consultivo de Adolescentes deverá escolher até quatro adolescentes 
membros para representá-lo nas reuniões plenárias do CDCA/DF, com direito a voz.
10.5 A impugnação do edital poderá ser feita em até cinco dias corridos a contar da 
publicação do edital.
10.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Acompanhamento do 
Comitê Consultivo de Adolescentes.

CORACY COELHO CHAVANTE
Presidente do Conselho

 
ANEXO ÚNICO - CRONOGRAMA

EVENTO DATA PROVÁVEL

Data impugnação até 5 dias da publicação do edital

Período de inscrição de 8 de setembro a 7 de outubro

Relação preliminar dos candidatos 14 de outubro

Prazo de recurso de 14 a 21 de outubro

Publicação relação definitiva dos candidatos 28 de outubro

Assembleia da eleição 14 de novembro, das 14h às 17h30

Publicação dos candidatos eleitos 20 de novembro

Posse dos eleitos 15 de dezembro

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2020 - CDCA-DF/SEJUS-DF 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO 

COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

PROCESSO: 00400-00049296/2019-08

O DISTRITO FEDERAL, por meio do CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – CDCA/DF e da SECRETARIA 
DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL - 
SEJUS/DF, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 
08.685.528/0001-53, com sede no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte 
(SAAN) Quadra 01, Lote C- Edifício Comércio Local - CEP: 70.632-100, doravante 
denominados ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,

Considerando que o CDCA-DF é o órgão deliberativo da política de promoção dos 
direitos da criança e do adolescente, controlador das ações de implementação dessa 
política e responsável por fixar critérios de utilização e planos de aplicação do Fundo 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA-DF;

Considerando a missão institucional do Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Distrito Federal - CDCA/DF e sua atuação conforme as diretrizes do 
Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do Distrito Federal;

Considerando que é competência do CDCA/DF gerir o FDCA/DF, definindo a 
política de captação, administração e aplicação dos seus recursos financeiros;

Considerando que o FDCA-DF tem por objetivo prover de recursos financeiros e 
meios capazes de garantir, de forma ágil, o financiamento de programas, projetos e 
serviços voltados para a política de promoção, proteção, garantia e defesa dos 
direitos da criança e do adolescente;

Considerando que as Organizações da Sociedade Civil desempenham o papel de 
ofertar serviços de interesse público sem fins lucrativos, e sua atuação é essencial 
para o fortalecimento e qualificação das políticas públicas de cunho social;

Considerando que a cooperação entre a Administração Pública e as Organizações da 
Sociedade Civil tem por objetivo a consecução de finalidades de interesse público; e

Considerando que o Edital de Chamamento Público é o principal instrumento por 
meio do qual a Administração Pública seleciona, de maneira isonômica, 
Organizações da Sociedade Civil para firmar parcerias no intuito de desenvolver 
ações de interesse público,

Torna público o presente Edital de Chamamento Público visando a análise e a 
seleção de projetos que poderão ser financiados integral ou parcialmente com 
recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – 
FDCA/DF, e apresentados por organizações da sociedade civil interessadas em 
celebrar TERMO DE FOMENTO com iniciativa da Administração Pública, regendo-
se pelo disposto na Lei Nacional Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei 
Complementar Distrital nº 151, de 30 de dezembro de 1998, combinada com o 
Art.269-A da Lei Orgânica do Distrito Federal 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, na Resolução 
Normativa nº 61, de 1º de agosto de 2012, na Resolução nº 76, de 16 de novembro de 
2015 do CDCA/DF, na Resolução Normativa nº 84, de 07 de novembro de 2018 , nas 
leis orçamentárias do Distrito Federal, na Lei Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 
2014, no Decreto Distrital nº 37.843, de 13 de dezembro de 2016 e nos demais atos 
normativos do CDCA/DF, conforme condições e procedimentos a seguir descritos:

PARTE I - CARACTERÍSTICAS DA PARCERIA

1. DO OBJETO
1.1 Constitui objeto do presente Edital a seleção de projetos para financiamento com 
recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA/DF, a serem 
executados por meio de parcerias a serem celebradas entre a Secretaria de Estado de 
Justiça e Cidadania do Distrito Federal, o Conselho de Direitos da Criança e do 
Adolescente do Distrito Federal e as Organizações da Sociedade Civil (OSC).
1.1.1 Para os fins deste Edital, entende-se por projeto o conjunto de ações que sejam 
inovadoras e/ou complementares das políticas públicas no Distrito Federal voltadas 
para a promoção, proteção, defesa e garantia dos direitos de crianças e adolescentes e 
que atendam as linhas de ação constantes no item 2 deste Edital, aprovada por este 
CDCA/DF, com período de duração de até 24 (vinte e quatro) meses consecutivos.
1.2 A parceria será formalizada mediante assinatura de TERMO DE FOMENTO, 
cuja minuta se encontra no Anexo VIII deste Edital, e regida pelo disposto na Lei 
nº13.019 de 31 de julho de 2014, e no Decreto Distrital nº 37.843, de 13 de dezembro 
de 2016 e suas alterações.
2. DAS LINHAS DE AÇÃO
2.1 Formação e Capacitação
2.1.1 De profissionais que atuam diretamente com crianças e adolescentes;
2.1.2 De organizações da sociedade civil que atuam ou almejam atuar na garantia dos 
direitos de crianças e adolescentes;
2.1.3 De adolescentes e jovens para atuarem na garantia dos direitos de crianças e 
adolescentes.
2.1.4 De famílias proponentes a se habilitarem como famílias acolhedoras para 
atendimento de crianças e adolescente na perspectiva de desinstitucionalização;
2.2 Fortalecimento Institucional por meio de Construção, reforma e aquisição de bens 
permanentes
2.2.1 Ampliação e ou construção de estruturas que viabilizem a complementação do 
atendimento de crianças e adolescentes;
2.2.2 Ampliação e ou construção de estruturas que proporcionem o aumento do 
atendimento de crianças de 0 a 5 anos, inclusive vagas de creches.
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