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AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 142/2018

O Pregoeiro da CAESB no uso de suas atribuições, torna público o resultado do pregão
supracitado, realizado em 08/08/2018 às 10 horas, no www.comprasnet.gov.br, UASG:
974200, cujo objeto é o registro de preços para aquisição de cabos de cobre. Todos os
Grupos/itens que compõem o objeto restaram fracassados, conforme registrado na ata da
sessão pública. Os documentos do Pregão encontram-se disponíveis no ComprasNet e site da
Caesb, em https://www.caesb.df.gov.br/licitacoes2/modalidades.html

Pregoeiro/Caesb: Silvio S. Gonçalves Soares

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL Nº 02, DE 09 DE AGOSTO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO

DE CADASTRO RESERVA PARA EMPREGOS DE
NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR

O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIO-
NAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, torna pública a re-
tificação ao Edital nº 1, publicado em 27 de julho de 2018 no Diário Oficial do Distrito
Federal, que regulamenta a realização de concurso público para provimento de 59 (cinquenta
e nove) vagas efetivas e 177 (cento e setenta e sete) para formação de cadastro de reserva
para empregos de nível médio e nível superior do quadro de Pessoal da CODHAB, conforme
a seguir:
a) retificação da nomenclatura dos empregos ANALISTA - ASSISTÊNCIA SOCIAL e
ANALISTA - ENGENHARIA;
b) retificação do subitem 3.2.6, requisitos do emprego ANALISTA - ENGENHARIA CI-
VIL;
c) retificação do subitem 1.10;
d) retificação do item 7 e retificação/inclusão de subitens;
e) retificação do subitem 16.2;
f) retificação do Anexo I - Conteúdo programático;
g) retificação do Anexo III - Modelo de requerimento para solicitação de isenção de taxa de
inscrição; e
h) retificação do Anexo VI - Cronograma estimado de fases.
Torna público, ainda, que os demais itens e subitens do referido edital permanecem inal-
terados.
1 DA RETIFICAÇÃO DA NOMENCLATURA DOS EMPREGOS ANALISTA - ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL e ANALISTA - ENGENHARIA
1.1 Alterar a nomenclatura dos empregos a seguir:
Onde se lê "ANALISTA - ASSISTÊNCIA SOCIAL" leia-se "ANALISTA - ASSISTENTE
SOCIAL"; onde se lê "ANALISTA - ENGENHARIA" leia-se "ANALISTA - ENGENHA-
RIA CIVIL".
2 DA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 3.2.6, REQUISITOS DO EMPREGO ANALISTA -
ENGENHARIA CIVIL
2.1 Retificação dos requisitos do emprego ANALISTA - ENGENHARIA CIVIL, referente ao
subitem 3.2.6, que passa a ter a seguinte redação:
Requisitos: diploma de conclusão de curso de nível superior em Engenharia Civil, em nível
de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da
Educação. Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).
3 DA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 1.10
3.1 Retificação da nomenclatura do Anexo III, que passa a ter a seguinte redação:
Modelo de requerimento para solicitação de isenção e redução de taxa de inscrição.
4 DA RETIFICAÇÃO DO ITEM 7 E RETIFICAÇÃO/INCLUSÃO DE SUBITENS
4.1 Retificação do item 7, que passa a ter a seguinte redação:
7 DAS CONDIÇÕES PARA ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
4.2 Retificação dos subitens 7.1, 7.1.1, 7.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.7.1, 7.7.2,
7.8 e 7.9, que passam a ter as seguintes redações:
7.1 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os
candidatos amparados pelo Decreto Federal nº 6.135/2007, pela Lei Distrital nº 4.949/2012,
pela Lei Distrital nº 5.818/2017 e pela Lei Distrital nº 5.968/2017.
7.1.1 Estará isento do pagamento da taxa de inscrição:
a) membros de família de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal (CadÚnico), nos termos do Decreto Federal nº 6.135/2007;
b) doadores de sangue a instituições públicas de saúde, nos termos da Lei Distrital nº
4.949/2012;
c) beneficiários de programa social de complementação ou suplementação de renda instituído
pelo Governo do Distrito Federal, nos termos da Lei Distrital nº 4.949/2012; e
d) eleitores convocados e nomeados para servir à Justiça Eleitoral do Distrito Federal, nos
termos da Lei Distrital nº 5.818/2017.
7.2 A isenção ou redução de taxa de inscrição deverá ser solicitada da seguinte forma:
a) acessar o endereço eletrônico http://isencao.quadrix.org.br, no período entre 10 horas do
dia 13 de agosto de 2018 e 18 horas do dia 17 de agosto de 2018, e optar pela solicitação
de isenção ou redução de taxa de inscrição, de acordo com as instruções contidas no sistema
e preencher corretamente os respectivos campos solicitados;
a) para doadores de sangue a instituições públicas de saúde, enviar, via upload por meio de
link específico, a imagem legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou de documento de
identidade oficial; a imagem legível da declaração constante do Anexo III deste Edital; e a
imagem legível de certificado, outorgado pela Fundação Hemocentro ou outra instituição
pública de saúde, que o qualifica como doador de sangue e que comprova no mínimo 3
doações de sangue realizadas nos últimos 12 meses anteriores ao período de inscrições deste
concurso público.
b) para beneficiários de programa social de complementação ou suplementação de
renda instituído pelo GDF, enviar, via upload por meio de link específico, a
imagem legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou de documento de identidade
oficial; a imagem legível da declaração constante do Anexo III deste Edital; e a
imagem legível de certidão, ou declaração equivalente, expedida pelo GDF no
presente ano que comprove recebimento de benefício de programa social de
complementação ou suplementação de renda instituído pelo GDF.
c) para inscritos no CadÚnico, enviar, via upload por meio de link específico, a imagem

legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou de documento de identidade oficial; a imagem
legível da declaração constante do Anexo III deste Edital; e a imagem legível de certidão, ou
declaração equivalente, expedida no presente ano pelo órgão competente, que comprove a
inscrição no CadÚnico.
d) para eleitores convocados e nomeados para servir à Justiça Eleitoral do Distrito Federal,
enviar, via upload por meio de link específico, a imagem legível do Cadastro de Pessoa
Física (CPF) ou de documento de identidade oficial; a imagem legível da declaração cons-
tante do Anexo III deste Edital; e a imagem legível de declaração ou diploma expedido pela
Justiça Eleitoral, contendo o nome completo do eleitor, a função desempenhada, o turno e a
data da eleição (mínimo de 2 eleições).
e) para cadastrados no banco de dados como possível doador de medula óssea, enviar, via
upload por meio de link específico, a imagem legível do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou
de documento de identidade oficial; a imagem legível da declaração constante do Anexo III
deste Edital; e a imagem legível de documento expedido pela entidade coletora ou pela
entidade responsável por cadastro de doador de medula óssea.
7.2.1 O candidato que não enviar a documentação por meio do link a que se refere o subitem
anterior ou que enviar a documentação incompleta ou sem assinar terá o seu pedido de
isenção ou redução indeferido.
7.2.2 A documentação indicada no subitem 7.2 deverá ser enviada em arquivos com extensão
".gif", ".png", ".jpeg" ou ".pdf" e com tamanho de até 100 KB. Será permitido o envio de
apenas 3 (três) arquivos. Após a conclusão do upload, não será permitida a exclusão de
arquivos já enviados ou a inclusão de novos arquivos.
7.3 A veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção/redução será de
inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, no caso
de serem prestadas informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra
a fé pública, o que acarreta eliminação do concurso público, aplicando?se, ainda, o disposto
no parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936/1979.
7.4 Não será concedida isenção ou redução de pagamento de taxa de inscrição ao candidato
que:
a) omitir informações e/ou torná?las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 7.2 deste Edital.
7.5 Não será aceito pedido de isenção ou redução de taxa de inscrição via postal, via
requerimento administrativo, via correio eletrônico ou fora do prazo.
7.6 Cada pedido de isenção e redução será analisado e julgado pelo INSTITUTO QUA-
DRIX.
7.7 O INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quad r i x . o rg . b r,
a listagem contendo o resultado preliminar das solicitações de isenção e redução de taxa de
inscrição na data provável de 21 de agosto de 2018.
7.7.1 Do resultado preliminar das solicitações de isenção e redução de taxa de inscrição
caberá recurso, conforme estabelecido no item 16 deste Edital.
7.7.2 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das solicitações de
isenção e redução de taxa de inscrição, o INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço
eletrônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado definitivo de tais so-
licitações, na data provável de 28 de agosto de 2018.
7.8 O deferimento do requerimento de isenção e redução da taxa da inscrição não representa
a inscrição no concurso público, mas apenas a garantia da concessão do benefício. Para
efetivar a inscrição no concurso público, faz-se necessário que o candidato se inscreva na
forma e prazo estabelecidos no item 6 deste Edital.
7.9 O candidato não contemplado com a isenção ou redução do pagamento de taxa de
inscrição, caso tenha interesse, poderá acessar o endereço eletrônico http : / / w w w. q u a -
drix.org.br, realizar a inscrição, no período estabelecido no subitem 6.1.1, imprimir o seu
boleto bancário e realizar o pagamento integral até o dia 19 de outubro de 2018.
4.3 Inclusão dos subitens 7.1.2, 7.2.7, 7.6.1, 7.7.1.1 e 7.10, com as seguintes redações:
7.1.2 Será concedida redução equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da taxa de
inscrição para os cadastrados no banco de dados como possível doador de medula óssea.
7.2.7 Será permita a solicitação de apenas uma das opções de isenção ou redução de taxa de
inscrição. Após a conclusão da solicitação não será permitida, em hipótese alguma, a troca
ou alteração.
7.6.1 O INSTITUTO QUADRIX consultará o órgão gestor do CadÚnico para confirmar a
veracidade das informações prestadas pelo candidato que se declarar amparado pelo Decreto
Federal nº 6.135/2007.
7.7.1.1 Não será permitida, após o envio da documentação comprobatória, no prazo e na
forma estabelecidos no subitem 7.2 deste Edital, a complementação de outros documentos.
7.10 O candidato contemplado com a redução do pagamento de taxa de inscrição deverá
efetuar o pagamento proporcional da taxa de inscrição até o dia 19 de outubro de 2018, após
efetivar a inscrição no concurso público, na forma e prazo estabelecidos no item 6 deste
Edital.
5 DA RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 16.2
5.1 Retificação do subitem 16.2, que passa a ter a seguinte redação:
16.2 O prazo de interposição de recurso contra o resultado preliminar das seguintes fases:
dos requerimentos de isenção e redução de taxa de inscrição, das solicitações para concorrer
às vagas reservadas às pessoas com deficiência, dos requerimentos de atendimento especial
e/ou perícia médica será de 3 (três) dias úteis, contados a partir do 1º dia útil subsequente à
data da divulgação ou do fato que lhe deu origem.
6 DA RETIFICAÇÃO DO ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
6.1 Retificação do subitem 1.3 LEGISLAÇÃO, conforme a seguir:
a) Incluir os itens 13 e 14, com as seguintes redações:
[...] 13 Lei Complementar nº 840/2011: Título I - Das Disposições Preliminares; Título II -
Dos cargos públicos e das funções de confiança; Título V - Capítulo Único - Dos Deveres;

Título VI - Do Regime Disciplinar e Título VII - Dos processos de apuração de infração
disciplinar. 14 Lei Complementar Federal nº 94/1998: Realidade étnica, social, histórica,
geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e da Região Integrada de
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE.
6.2 Retificação do subitem 2.1 NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO (exceto para o
emprego ANALISTA - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAÇÃO - CÓDIGO 304),
conforme a seguir:
a) Excluir os subitens "3.1.1 Lei nº 8.112/1990. 3.1.2 Disposições constitucionais aplicáveis.
3.2 Disposições doutrinárias. 3.2.1 Conceito. 3.2.2 Espécies. 3.2.3 Cargo, emprego e função
pública".
b) Incluir os subitens "3.1.1 Lei Complementar nº 840/2011: Título I - Das Disposições
Preliminares; Título II - Dos cargos públicos e das funções de confiança; Título V - Capítulo
Único - Dos Deveres; Título VI - Do Regime Disciplinar e Título VII - Dos processos de
apuração de infração disciplinar".
c) Alterar o item 10, onde se lê "Processo Administrativo Federal (Lei nº 26 9.784/1999)"
leia-se "Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784/1999)".
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6.3 Retificação do subitem 2.3 LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA (somente para o emprego
ANALISTA - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGISLAÇÃO - CÓDIGO 304), conforme a
seguir:
a) Alterar o subitem 1.5, onde se lê "Código de Obras e Edificação de Brasília (Lei nº
2.105/1998 e suas alterações)" leia-se "Código de Obras e Edificação de Brasília (Lei nº
6.138/2018)".
b) Incluir os subitens 1.8, 1.9 e 1.10, com as seguintes redações:
[...] 1.8 Lei das Estatais (Lei nº 13.303/2016). 1.9 Regularização Fundiária (Lei nº
13.465/2017). 1.10 Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da CODHAB
- RILC/CODHAB (disponível no site da CODHAB).
6.4 Retificação do subitem 3.2.2 ANALISTA - ESPECIALIDADE: ARQUITETURA E
URBANISMO (CÓDIGO 301), conforme a seguir:
a) Alterar o subitem 8.5, onde se lê "Código de Obras e Edificação de Brasília (Lei nº
2.105/98 e suas alterações)" leia-se "Código de Obras e Edificação de Brasília (Lei nº
6.138/2018)".
6.5 Retificação do subitem 3.2.5 ANALISTA - ESPECIALIDADE: DIREITO E LEGIS-
LAÇÃO (CÓDIGO 304), conforme a seguir:
a) Alterar o subitem 10.1.1 (Direito Administrativo), onde se lê "Lei nº 8.666/1993 e suas
alterações" leia-se "Lei nº 8.666/1993 (na parte aplicável) e suas alterações".
b) Incluir o subitem 10.1.6 (Direito Administrativo), com a seguinte redação:
[...] 10.1.6 Lei nº 13.303/2016.
c) Excluir o subitem "Direito Civil: 15 Contratos Bancários: depósito bancário, mútuo
bancário, desconto bancário, abertura de crédito." e renumerar os subitens subsequentes.
d) Alterar o tópico de Direito Processual Civil, que passa a ter a seguinte redação:
Direito Processual Civil: 1 Lei nº 13.105/2015 - Novo Código de Processo Civil. 2 Normas
fundamentais do processo civil. 3 Atos processuais. 3.1 Forma dos atos. 3.2 Tempo e lugar.
3.3 Prazos. 3.4 Comunicação dos atos processuais. 3.5 Nulidades. 4 Das provas. 5 Recursos.
5.1 Disposições Gerais. 6 Mandado de segurança. 7 Ação civil pública. 8 Jurisprudência dos
tribunais superiores.
e) Excluir todos os itens e subitens do tópico de Direito Previdenciário.
7 DA RETIFICAÇÃO DO ANEXO III - MODELO DE REQUERIMENTO PARA SO-
LICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
7.1 Alterar o modelo do requerimento, conforme a seguir:

ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE

ISENÇÃO OU REDUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
(Candidatos amparados pelo Decreto Federal nº 6.135/2007, pela Lei Distrital nº

4.949/2012, pela Lei Distrital nº 5.818/2017 e
pela Lei Distrital nº 5.968/2017)

Eu,_____________________________________________________________________,CPF
nº_______________________________, RG nº_______________________________, UF do
RG______, Data de nascimento____/____/________,
Nome da mãe: ______________________________________________________, venho re-
querer a isenção ou a redução da taxa de inscrição do concurso público para provimento de
vagas e formação de cadastro reserva para a Companhia de Desenvolvimento Habitacional
do Distrito Federal - CODHAB , para o emprego
________________________________________________, código: ____________ de acor-
do com o item 7 do Edital nº 1.
Declaro que estou amparado pela seguinte legislação:
(....) Lei Distrital nº 4.949/2012 - Isenção de taxa de inscrição para doadores de sangue a
instituições públicas de saúde (mínimo 3 doações de sangue realizadas nos últimos 12 meses
anteriores ao período de inscrições deste concurso público).
(....) Lei Distrital nº 4.949/2012 - Isenção de taxa de inscrição para beneficiários de programa
social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo GDF.
(....) Decreto Federal nº 6.135/2007 - Isenção de taxa de inscrição para membros de família
de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
(CadÚnico).
(....) Lei Distrital nº 5.818/2017 - Isenção de taxa de inscrição para eleitores convocados e
nomeados para servir à Justiça Eleitoral do Distrito Federal (mínimo de 2 eleições).
(....) Lei Distrital nº 5.968/2017 - Redução (50%) de taxa de inscrição para cadastrados no
banco de dados como possível doador de medula óssea.
Documentos apresentados juntamente com este requerimento:
Para doador de sangue a instituições públicas de saúde (Lei Distrital nº 4.949/2012):
(....) Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou documento de identidade oficial.
(....) Certificado, outorgado pela Fundação Hemocentro ou outra instituição pública de saúde,
que o qualifique como doador de sangue e que comprove, no mínimo, 3 (três) doações de
sangue realizadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao período de inscrições deste
concurso público.
Para beneficiário de programa social de complementação ou suplementação de renda ins-
tituído pelo GDF (Lei Distrital nº 4.949/2012):
(....) Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou documento de identidade oficial.
(....) Certidão, ou declaração equivalente, expedida pelo GDF no presente ano que comprove
recebimento de benefício de programa social de complementação ou suplementação de renda
instituído pelo GDF.
Para membro de família de baixa renda inscrito no CadÚnico (Decreto Federal nº
6.135/2007):
(....) Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou documento de identidade oficial.
(....) Certidão, ou declaração equivalente, expedida no presente ano pelo órgão competente,
que comprove a inscrição no CadÚnico.
Para eleitor convocado e nomeado para servir à Justiça Eleitoral do Distrito Federal (Lei
Distrital nº 5.818/2017):
(....) Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou documento de identidade oficial.
(....) Declaração ou diploma expedido pela Justiça Eleitoral, contendo o nome completo do
eleitor, a função desempenhada, o turno e a data da eleição, que comprove no mínimo 2
(duas) participações em eleições.
Para cadastrado no banco de dados como possível doador de medula óssea (Lei Distrital nº
5.968/2017):
(....) Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou documento de identidade oficial.
(....) Documento expedido pela entidade coletora ou pela entidade responsável por cadastro
de doador de medula óssea.
É de minha responsabilidade exclusiva o correto preenchimento dessa declaração e o envio,
no prazo regular, da documentação comprobatória em conformidade com o Edital nº 1.
Estou ciente que, independentemente do local de minha residência, irei realizar a prova em
Brasília/DF. Os custos de locomoção e estadia, se for o caso, serão de minha respon-
sabilidade.

Por ser verdade, firmo o presente para que surte seus efeitos legais.
(Cidade/UF) ______________________, _______ de _____________ de 2018.

_______________________________________
Assinatura do candidato(a)

8 DA RETIFICAÇÃO DO ANEXO VI - CRONOGRAMA ESTIMADO DE FASES
8.1 Alterar a nomenclatura dos eventos a seguir, que passam a ter as seguintes redações:
Prazo para solicitações de isenção ou redução de taxa de inscrição
Publicação do resultado preliminar das solicitações de isenção ou redução de taxa de ins-
crição
Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar das solicitações de isenção
ou redução de taxa de inscrição
Publicação do resultado definitivo das solicitações de isenção ou redução de taxa de ins-
crição

GILSON PARANHOS
Diretor-Presidente

SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIÁRIO URBANO E APOIO ÀS CIDADES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2018 SAMA/SECID
1. O Distrito Federal, por intermédio da Secretaria Adjunta de Mobiliário Urbano e Apoio às
Cidades, da Secretaria de Estado das Cidades, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto nº 37.625 de 15 de setembro de 2016, com fundamento na Lei nº 1.217, de 08
de outubro de 1996, na Decisão nº 131/2003 do Tribunal de Contas do Distrito Federal -
TCDF, no Decreto nº 17.079, de 28 de dezembro de 1995, na Ordem de Serviço nº 08, de
02 de janeiro de 2018 da Administração Regional do Plano Piloto, torna pública a realização
de convocação para cadastramento de vendedores ambulantes e posterior sorteio para tra-
balharem no evento denominado 2ª CATARINAFEST a serem realizados nas datas, horários
e na forma e condições estabelecidas neste Edital.
2. DO OBJETO
2.1. O presente Edital tem por objeto convocar todos os interessados em exercer a atividade
de vendedor do comércio ambulante no evento denominado 2ª CATARINAFEST a com-
parecerem no atendimento da Secretaria Adjunta de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades,
da Secretaria de Estado das Cidades, localizada no Estádio Mané Garrincha, Portão 05, das
09:00h às 17:00h, nos dias indicados neste edital, para atualização cadastral, preenchimento
de requerimento e entrega de documentos, com o intuito de participação de sorteio das vagas
a serem autorizadas para os eventos na forma da planilha:

Número de Autori-
zações
(por dia de evento)

Número de Autori-
zações
(por categoria)

Data do evento Local do evento

35 35 barracas de 17 a
26/08/2018 Pavilhão Sarah Kubitschek -

Parque da Cidade

2.2. Serão disponibilizadas, no total de 35 (trinta e cinco) autorizações para o comércio por
vendedor ambulante no evento 2ª CATARINAFEST, na forma constante exposta na tabela no
item 2.1.
2.2.1. A autorização será válida para todos os dias do evento, do dia 17 à 26 de agosto de
2018, conferida ao interessado.
2.3. As ações previstas neste Edital não implicam em qualquer ônus financeiro para o
Distrito Federal.
2.4. A descrição detalhada sobre a convocação, realização do sorteio e forma de exercício da
atividade de vendedor ambulante nos eventos citados no item 2.1 está discriminada neste
Edital, os quais deverão ser minuciosamente observados pelos interessados.
3. DOS PRAZOS
Os prazos para a realização do objeto deste edital serão executados, conforme tabela abai-
xo:

Cronograma
09 e 10/08/2018 Recepção de requerimentos e análise dos documentos
13/08/2018 Sorteio dos interessados
15/08/2018 Entrega das Autorizações

4. DA DOCUMENTAÇÃO
4.1. Os interessados deverão preencher o requerimento e a declaração de responsabilidade,
nos modelos dos Anexos I e III deste Edital, e apresentar os seguintes documentos:

Documentos Obrigatórios
RG Registro Geral
CPF Cadastro de Pessoa Física
Certificado do Microempreendedor Individual (MEI)
DAR Documento de Arrecadação quitado em atendimento ao Decreto nº

17.079, de 28 de dezembro de 1995 e Ordem de Serviço nº 08,
de 02 de janeiro de 2018 da Administração Regional do Plano
Piloto.

Declaração de Res-
ponsabilidade

Documento a ser preenchido pelo interessado, na forma do Anexo
III.

5. DOS PROCEDIMENTOS
5.1. O Termo de Autorização é o definido no Anexo II deste Edital, e será expedido pela
Secretaria de Estado das Cidades, representada pela Secretaria Adjunta de Mobiliário Urbano
e Apoio às Cidades.
5.2. O sorteio das vagas de que trata este Edital será realizado na Secretaria Adjunta de
Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades, da Secretaria de Estado das Cidades, no Estádio
Mané Garrincha, Portão 05, às 10:00 horas da manhã, do dia 13/08/2018.
5.2.1. No momento de realização do sorteio, o interessado deverá estar presente, portando
documento de identificação pessoal com foto, no dia, horário e local indicado no item 5.2,
sob pena de exclusão do seu requerimento.
5.2.2 O sorteio será realizado na presença dos interessados, elaborando-se ata sobre o
procedimento realizado que deverá ser publicada posteriormente.
5.2.3. Na ausência do interessado de que trata o item anterior, será dada continuidade ao
sorteio para preenchimento da vaga.
5.2.4. O interessado que não apresentar todos os documentos indicados neste Edital não
poderá participar do sorteio.
5.3. Será cobrado preço público no valor de R$ 0,67 (sessenta e sete centavos) por m² (por
dia), pela utilização de área pública, nos termos do Decreto nº 17.079/1995 e Ordem de
Serviço nº 08, de 02 de janeiro de 2018 da Administração Regional do Plano Piloto.
5.4. Os interessados em participar do sorteio se comprometem a obedecer aos termos deste
Edital, seus anexos e a legislação vigente.
5.4.1. Os vendedores ambulantes autorizados a trabalhar no evento de que trata este Edital
somente poderão ocupar o espaço demarcado, conforme croqui disponível no sítio da Se-
cretaria das Cidades e box identificado na autorização de uso emitido para cada vendedor.

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES


