
valor total com subvenção social e auxílio investimento da primeira parcela, porém sem alterar o
valor total da parcela: total com subvenção social da primeira parcela foi de R$ 172.282,41
(cento e setenta e dois mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos) para R$
167.469,41 (cento e sessenta e sete mil quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta e um
centavos) e o total com auxílio investimento foi de R$ 371.249,18 (trezentos e setenta e um mil
duzentos e quarenta e nove reais e dezoito centavos) para R$ 376.062,18 (trezentos e setenta e
seis mil sessenta e dois reais e dezoito centavos).DAS ALTERAÇÕES DA PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA: Devido a variações dos preços e de mudança da necessidade das
aquisições, foram alterados preços e quantidades de diversos itens anteriormente previstos.
Foram acrescentados os seguintes itens na Planilha Orçamentária:

Item Quantidade Valor Unitário Valor Total

Cone chapéu chinês demarcatório 19 cm diâmetro cores 10,0 R$ 6,90 R$ 69,00

Cone plástico 23 cm cores 10,0 R$ 13,90 R$ 139,00

Rede transporte 15 bolas 2,0 R$ 49,90 R$ 99,80

Escada de agilidade 10 deg fita 5m 2,0 R$ 129,90 R$ 259,80

Bomba dupla ação 1,0 R$ 39,90 R$ 39,90

Bol sal - dimensão 62-64 cm - peso 400 - 440gr 2,0 R$ 99,90 R$ 199,80

Bol sal - dimensão 55 -58 cm - peso 350 - 380gr 4,0 R$ 109,90 R$ 439,60

Bol sal - dimensão 52 - 55 cm - peso 300 - 330gr 2,0 R$ 99,90 R$ 199,80

Bol iniciação - dimensão 48 - 50 cm - peso 180 - 200gr 3,0 R$ 46,00 R$ 138,00

Bol cpo - 68 -70 cm - peso 410 - 450gr 4,0 R$ 69,99 R$ 279,96

anti-vírus 12,0 R$ 20,00 R$ 240,00

ar condicionado 18000 btus 1,0 R$ 2.400,00 R$ 2.400,00

ar condicionado 9000 btus 1,0 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00

Instalação do aparelho de ar condicionado 3,0 R$ 350,00 R$ 1.050,00

Quadro escolar branco liso 200x 120 2,0 R$ 450,00 R$ 900,00

Assessoria Administrativa 1,0 R$ 24.000,00 R$ 24.000,00

- Alteração no total com subvenção social de R$ 647.837,70 (seiscentos e quarenta e sete
mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta centavos) para R$ 643.024,70 (seiscentos e
quarenta e três mil vinte e quatro reais e setenta centavos). - Alteração no total com auxílio
investimento de R$ 371.249,18 (trezentos e setenta e um mil duzentos e quarenta e nove
reais e dezoito centavos) para R$ 376.062,18 (trezentos e setenta e seis mil sessenta e dois
reais e dezoito centavos). CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR GLOBAL DA PARCERIA
E DOTAÇÃO O item 2.2 da Cláusula Segunda do referido Termo de Fomento passa a viger
com a seguinte redação: 2.2 O valor global dos recursos públicos da parceria é de R$
1.019.086,88 (um milhão, dezenove mil oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), sendo
R$ 643.024,70 (seiscentos e quarenta e três mil vinte e quatro reais e setenta centavos) a
título de Subvenção Social, e R$ 376.062,18 (trezentos e setenta e seis mil sessenta e dois
reais e dezoito centavos), a título de Auxílio Investimento, sendo que o restante do repasse
dependerá de disponibilidade orçamentária a conta do exercício subsequente. CLÁUSULA
TERCEIRA- EFICÁCIA A eficácia deste instrumento fica condicionada à publicação do
seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, a ser providenciada pela
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA até 20 (vinte) dias após a assinatura. CLÁUSULA
QUARTA - DEMAIS CONDIÇÕES DA PARCERIA: Ficam mantidas as demais
condições pactuadas no instrumento cuja vigência é prorrogada por meio deste Aditivo.
CLÁUSULA QUINTA - CUMPRIMENTO AO DECRETO DISTRITAL nº 34.031/2012
Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate
à Corrupção, no telefone 0800.6449060 (Decreto nº 34.031/2012). DATA DE
ASSINATURA: 12/07/2022. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME
SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário de Estado da Secretaria de Estado de
Justiça e Cidadania e pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC:
HONORINA FRANÇA DA SILVA FRANÇA, na qualidade de Presidente.

EXTRATO DO 10° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 37/2013 - SECRIA - SIGGO N° 28248

PROCESSO: 0417-001615/2013. PARTES: O Distrito Federal, por meio da Secretaria de
Estado de Justiça e Cidadania X SANDRA MARIA DE ALBUQUERQUE COSTA e AÉCIO
FLÁVIO COSTA. OBJETO: Prorrogar o Contrato, por mais 12 (doze) meses, com base no art.
62, § 3º e art. 57 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; arts. 51 a 57 da Lei nº 8.245, de 18 de
outubro de 1991; Decisão TCU 828/2000 - Plenário; e Orientação Normativa nº 6, de 1º de abril
de 2009; Reajustar o valor do contrato no percentual de 11,30% (onze vírgula trinta por cento),
conforme solicitado pelo contratado, aplicando-se variação acumulada nos últimos 12 (doze)
meses (04/2021 a 03/2022) do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
passando este de R$ 3.310,33 (três mil trezentos e dez reais e trinta e três centavos), para R$
3.684,38 (três mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e oito centavos). VALOR: O valor
mensal do presente Termo Aditivo é de R$ 3.684,38 (três mil seiscentos e oitenta e quatro reais
e trinta e oito centavos), perfazendo a importância anual de R$ 44.212,56 (quarenta e quatro mil
duzentos e doze reais e cinquenta e seis centavos), procedentes do Orçamento do Distrito
Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente da lei orçamentária anual.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação

Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 44101; II – Programa de Trabalho:
14.243.6211.2579.0020-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO -
OCA - SEJUS/DF; III – Natureza da Despesa: 33.90.36; IV – Fonte de Recursos: 100;
V – A Nota de Empenho nº 2022NE00036, emitida em 18/01/2022, sob o evento nº
400091, na modalidade Estimativo, reforçada conforme Nota de Empenho nº
2022NE00736, emitida em 07/06/2022, sob o Evento nº 400092, na modalidade
Estimativo. VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência de 12 (doze) meses,
compreendendo o período de 30 de setembro de 2022 a 30 de setembro de 2023.
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se
refere o presente Termo Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 05/07/2022.
SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: JAIME SANTANA DE SOUSA, na
qualidade de Secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Pela
CONTRATADA: SANDRA MARIA DE ALBUQUERQUE COSTA e AÉCIO
FLÁVIO COSTA, na qualidade de Proprietários.

EXTRATO DO 8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 23/2014-SECRIA - SIGGO Nº 30580

PROCESSO: 0417-002128/2013. PARTES: O Distrito Federal, por meio da Secretaria de
Estado de Justiça e Cidadania X HELEN MARIA FERNANDES. OBJETO: Prorrogar o
Contrato por mais 12 (doze) meses, com base no art. 62, § 3º e art. 57 da Lei nº 8.666, de
1993; arts. 51 a 57 da Lei nº 8.245, de 1991; Decisão TCU 828/2000 - Plenário; e
Orientação Normativa nº 6, de 1º de abril de 2009. Reajustar o valor do contrato no
percentual de 8,34%, (oito vírgula trinta e quatro por cento) conforme proposto pelo
representante da contratada, aplicando-se variação inferior ao acumulado nos últimos 12
meses do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), passando este de R$
5.515,14 (cinco mil quinhentos e quinze reais e quatorze centavos), para R$ 5.975,48,
(cinco mil novecentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). VALOR: O valor
mensal do aluguel é de R$ 5.975,48, (cinco mil novecentos e setenta e cinco reais e
quarenta e oito centavos), perfazendo o valor anual de R$ 71.705,76, (setenta e um mil
setecentos e cinco reais e setenta e seis centavos), 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:
14.243.6211.2579.0020-MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CONSELHO-DF-
OCA; III – Natureza da Despesa: 33.90.36; IV – Fonte de Recursos: 100; V – A Nota de
Empenho nº 2022NE00035, emitida em 18/01/2022, reforçada pela Nota de Empenho nº
2022NE00793, emitida em 29/06/2022, sob o evento nº 400092, na modalidade Estimativo.
VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência de 12 (doze) meses, compreendendo o
período de 02 de julho de 2022 a 02 de julho de 2023. RATIFICAÇÃO: Permanecem
inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.
DATA DE ASSINATURA: 30/06/2022. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL:
JAIME SANTANA DE SOUSA, na qualidade de Secretário de Estado de Justiça e
Cidadania do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: CLAUDIA BATISTA DA SILVA,
na qualidade de representante da Proprietária.

CONSELHO DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 

EDITAL Nº 06, DE 11 DE JULHO DE 2022

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 nº 68, de 25
de junho de 2014, do CDCA/DF, que dispõe sobre a composição e funcionamento do
Comitê Consultivo de Adolescentes, e à deliberação na 326ª Plenária Ordinária do
CDCA/DF, de 28 de junho de 2022, 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 2023/2024.

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 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, que instituiu o Estatuto da Criança
e do Adolescente.

1.2. O mandato do eleito no Comitê Consultivo de Adolescentes é de dois anos, ainda que o
adolescente complete 18 anos durante o exercício do mandato.

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.
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3. DA COMPOSIÇÃO

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

a) acolhimento institucional;

b) comunidades tradicionais;

c) camponeses(as);

d) estrangeiros(as);

e) medidas socioeducativas de internação;

f)medidas socioeducativas em meio aberto;

g) medidas socioeducativas de semiliberdade;

h) negros (as);

i) orientação sexual e identidade de gênero;

j) pessoas em situação de rua;

k) pessoas com deficiência e transtornos;

l) povos indígenas.

3.2. As representações que não forem 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 e o seu Regimento Interno, 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;

e) participar de eventos relacionados aos direitos da criança e do adolescente e das
mobilizações em campanhas e conferências existentes para a defesa e garantia dos direitos
de crianças e adolescentes;

f) opinar sobre o Plano de Aplicação do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente
(FDCA) do Distrito Federal;

g) participar da organização das conferências regionais e distrital dos direitos das crianças e
adolescentes enquanto integrantes da comissão organizadora;

h) apresentar manifestação pública a respeito de temas relevantes em que os adolescentes
estejam engajados politicamente, quando oportuno e conveniente;

i)participar do processo de escolha dos membros do mandato subsequente do Comitê
Consultivo de Adolescentes;

j) participar do Comitê de Participação Adolescente (CPA) do Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda;

k) cumprir o Regimento Interno do Comitê Consultivo de Adolescentes.

5. DOS CANDIDATOS

5.1. Poderão participar como candidatos os adolescentes que realizarem a inscrição no site
do CDCA/ DF, no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG-bU
nwj5j1bDVW8KaJu1KhnFj5N5gDfyboLQxLcUx5baVUA/viewform
?vc=0&c=0&w=1&flr=0, e prazo constantes no cronograma do Anexo Único.

5.2. No ato da inscrição, deverão ser anexados os seguintes documentos:

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 apresentada no ato da posse.

5.4. A relação preliminar dos adolescentes habilitados e inabilitados a participar como
candidatos à representação no Comitê Consultivo será publicada no Diário Oficial do
Distrito Federal e 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.

5.6. A relação definitiva dos adolescentes habilitados será publicada no Diário Oficial do
Distrito Federal e 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 Carteira de
Identidade ou Certidão de Nascimento originais no ato da Assembleia de Eleição.

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 e será realizada durante a Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescentes -
Região Oeste, dia 5 de novembro de 2022, 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. Durante a Assembleia de Eleição, os candidatos terão até três minutos para apresentar a
sua candidatura à vaga no Comitê Consultivo de Adolescentes.
8.4. Os candidatos poderão escolher qualquer uma das representações previstas no item 3.1
que, porventura, identifiquem-se, sendo vedada a criação de novas representações.
8.5. 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
residente em região que tenha menos adolescentes selecionados.
8.8. Persistindo o empate, a classificação será decidida mediante sorteio.
8.9. Terminado o processo de eleição, as vagas não preenchidas serão ocupadas conforme
item 3.2.
8.10. 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 25 de novembro de 2022, durante a
Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Região Central, com horário
a ser indicado no site do CDCA/DF, conforme especificado no Anexo Único.
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 e o Regimento Interno do Comitê
Consultivo de Adolescentes.

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, eventualmente em caráter itinerante, e 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 à voz.
10.5. A impugnação do edital poderá ser feita em até cinco dias corridos a contar da
publicação do edital.
10.6. As alterações de data, local e horário, se houverem, serão previamente comunicadas no
site do CDCA/DF.
10.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Acompanhamento do Comitê
Consultivo de Adolescentes.

JOÃO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
Presidente do CDCA

Anexo Único - Cronograma

Data

impugnação
até 5 dias da publicação do edital

Período de

inscrição
de 1º de agosto a 1º de outubro de 2022

Local de

inscrição

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScG-

bUnwj5j1bDVW8KaJu1KhnFj5N5gDfyboLQxLcUx5baVUA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Relação

preliminar dos

candidatos

07 de outubro de 2022

Prazo de

recurso
de 07 a 14 de outubro de 2022

Publicação

relação

definitiva dos

candidatos

21 de outubro de 2022

Assembleia da

eleição

05 de novembro de 2022, durante a Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente -

Região Oeste

Publicação dos

candidatos

eleitos

Até 16 de novembro 2022

Posse dos

eleitos

25 de novembro de 2022, durante a Conferência Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente

- Região Central
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