
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. A inscrição do servidor no processo seletivo implicará aceitação dos critérios
estabelecidos neste Edital e atendimento aos termos da Portaria - SEEDF nº 07, de 13 de janeiro
de 2020.
9.2. O processo com documentação incompleta e/ou ou não assinada será indeferido e não será
admitida a anexação de documentos faltantes durante o período de interposição de recursos, uma
vez que é de inteira responsabilidade do servidor inserir no processo SEI toda a documentação
solicitada no item 3.2, até o último dia de inscrição.
9.3. O resultado final do processo seletivo e a convocação dos servidores classificados serão
publicados no endereço http://www.eape.se.df.gov.br.
9.4. Após a divulgação do resultado final da seleção para bolsas de cursos de graduação ou de
pós-graduação (lato sensu), o servidor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comparecer à
DITED/EAPE para receber a Carta de Encaminhamento à IES para a qual foi contemplado e
assinar o Termo de Compromisso do Bolsista de Curso de Graduação ou Pós-graduação.
9.5. O não comparecimento dentro do prazo estabelecido acarretará a perda do direito à bolsa de
estudo ofertada, devendo o servidor ser substituído pelo próximo candidato classificado.
9.6. Considerando a atual situação do Distrito Federal, perante a pandemia do novo coronavírus,
a Carta de Encaminhamento poderá ser encaminhada via correspondência eletrônica para os
servidores contemplados.
9.7. A bolsa de estudo resultante de desistência de servidor anteriormente contemplado somente
será concedida ao próximo, seguindo a ordem de classificação do processo, até 15 (quinze) dias
após a divulgação do resultado final.
9.8. O servidor contemplado com bolsa de estudo para curso de pós-graduação (lato sensu), na
impossibilidade de frequentar o curso, deverá submeter o motivo à apreciação da DITED/EAPE
no período máximo de 30 (trinta) dias após o início do curso.
9.9. O servidor contemplado com bolsa de estudo deverá comunicar à DITED/EAPE qualquer
alteração de endereço (eletrônico e residencial), telefone (celular, residencial e/ou de trabalho) e
de lotação/exercício.
9.10. Casos omissos serão analisados pela EAPE e, em última instância, pelo Secretário de
Estado de Estado de Educação do Distrito Federal.

FÁBIO PEREIRA DE SOUSA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 00080-00002207/2019-49. Com fulcro nos artigos 30 e 86 do Decreto nº 32.598/2010 e suas
alterações, e ainda, consoante às informações e documentos apresentados nos autos do processo em
epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA no valor total de R$ 498,43 (quatrocentos e noventa e oito reais e
quarenta e três centavos), em favor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
referente ao atraso no recolhimento do INSS. A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho
12.122.8221.8517.0036, Fonte 100, Natureza de Despesa 3.3.90.92, observados os dispositivos da Lei
de Diretrizes Orçamentárias nº 6.664/2020 e contemplada na Lei Orçamentária Anual nº 6.778/2021.
MAURICIO PAZ MARTINS - Subsecretário de Administração Geral.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 

AVISO DE ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2021-UASG
(450432)

Processo: 00080-00198002/2020-93. Pregão Eletrônico nº 03/2021. Objeto: aquisição de de
gêneros alimentícios não perecíveis - Açúcar Cristal, Amido de Milho, Arroz Branco Polido,
Óleo de Soja, Sal Refinado, Farinha de Mandioca, Leite em Pó Integral e Macarrão Parafuso
com Ovos para execução do Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-
DF). Assinatura da alteração: 24/06/2021. Informamos que houve alteração no item 7 da ata
de registro de preços nº 08/2021. A alteração da ata encontrar-se-á disponibilizada na integra
para consulta no site http://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/

DIEGO FERNANDEZ GOMES
Presidente da Comissão

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2021
A Pregoeira da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica que, no
Pregão em referência, sagraram-se vencedoras as empresas: Alpha Eletromóveis Eireli,
CNPJ nº 41.297.212/0001-60, itens 01 e 02,com o valor unitário de cada item de 1.749,00,
perfazendo o valor total de R$ 174.900,00; Hyper Technologies Comércio de Informática
e Serviços, CNPJ: 40.689.972/0001-50, itens 03 e 04, com o valor unitário de cada item de
R$ 2.185,00, perfazendo o valor total de R$ 437.000,00 e Licitop Comércio e Serviço e
Serviço Eireli, CNPJ nº 21.822.463/0001-09, item 05, com o valor unitário de R$ 49,00,
perfazendo o valor total de R$ 14.700,00. O resultado encontra-se disponível nos sites
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.se.df.gov.br.

REGINA RODRIGUES PORTO

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2021
A Pregoeira da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica comunica aos
interessados que a licitação - Pregão Eletrônico SRP nº 14/2021 –Registro de Preços para
eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis - Farinha de Milho Flocada e Sal
Refinado, para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, por ausência de
propostas de preços válidas, conforme art. 48, I, da Lei 8.666/93. O resultado encontra-se
disponível nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.se.df.gov.br.

REGINA RODRIGUES PORTO

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO INTEGRADA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021

Processo: 00050-00011038/2020-83 TIPO: Menor Preço. MODO DE DISPUTA: Aberto.
OBJETO: Aquisição de bens de imagem e iluminação e sonorização, (Tela portátil para
projeção, microfone de lapela, pedestal de mesa, pedestal para microfone, extensão
elétrica, kit de limpeza para câmera, protetor ocular para câmera, mochila clássica, flash e
bateias para câmera, filtro UV para lente, baterias para câmera, baterias para flash,
baterias para led, carregador para baterias, kit de baterias e carrinhos de transporte,
rotulador eletrônico e fita para rotuladora), visando atender demanda da SSPDF, conforme
especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência. (REPETIÇÃO DOS
ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNONICO Nº 55/2020 REFERENTE
AO GRUPO 1 e os itens 15, 16, 17, 18, 28, 29 e 30). VALOR ESTIMADO: R$ 39.065,82
(trinta e nove mil sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). PRAZOS: De entrega:
não superior a 30 dias, contados da assinatura do Contrato ou do recebimento da Nota de
Empenho. Do Contrato: 90 (noventa) dias a partir da data da assinatura. DATA DA
SESSÃO PÚBLICA: 08/07/2021 às 10:00 horas no www.gov.br/compras. UASG 450107.
Edital também está disponível no http://www.ssp.df.gov.br/licitacoes/.

Brasília/DF, 24 de junho de 2021
AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA

Coordenador

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL

 
EDITAL Nº 42/DGP - PMDF, DE 24 DE JUNHO DE 2021

CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS
POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CFOPM

EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO SUB JUDICE
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DA POLÍCIA MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e em razão do trânsito em
julgado do processo 0703926-58.2019.8.07.0018, em andamento na 5ª Vara de Fazenda
Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, torna pública a exclusão da condição sub judice
do candidato MÁRCIO CARLOS DOS SANTOS, inscrição nº 161106636, passando este à
condição regular no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais
Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (CFOPM).

KLEPTER ROSA GONÇALVES

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS
 

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 33/2021
Processo: 00054-00063862/2020-14. Nota de Empenho Ordinário nº 2021NE000033,
emitida em 17/06/2021. UG: 220904. Programa de Trabalho: 06181621730290014. Fonte
de Recurso: 171000000. Natureza da Despesa: 33.90.39. Contratada: AZTER
SOLUÇÕES LTDA. CNPJ: 10.221.304/0001-32, no valor de R$ 2.214,00. OBJETO:
Aquisição de 1.800 copos de água mineral sem gás, gelada, acondicionada em embalagem
plástica tipo copo de polietileno de 200ml, para suprimento logístico nos casos de
emprego da tropa da PMDF em atividades externas. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico
nº 48/2020 - SPL/PMDF e Ata de Registro de Preço nº 46/2020 - PMDF.
SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA
FERREIRA, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

CONSELHO DE DISCIPLINA
 

NOTIFICAÇÃO
Na qualidade de Presidente do Conselho de Disciplina da PMDF, notifico o Segundo
Sargento Policial Militar Inativo Reformado JOSÉ ROBSON GONÇALVES PESSOA,
matrícula 20.976/7, RG 1.534.***-PMDF/DF, CPF ***.436.851-49, nascido em
02/10/1974, natural de Brasília - DF, separado, filho de Alcemir de Sousa Pessoa e Salete
Gonçalves Pessoa, domiciliado sito à Quadra 038 Conjunto J 04 - Vila São José -
Brazlândia - Distrito Federal / DF – 72.738-010, que fora instaurado por ato do
Excelentíssimo Senhor Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, em onze
de janeiro de dois mil e vinte e um, o Conselho de Disciplina nº 2020.0511.08.0052, no
qual o senhor se encontra na condição de acusado.
Assim, deveis se apresentar a este Conselho Permanente de Disciplina no prazo de 15
(quinze) dias a contar da data de publicação da presente notificação, nos termos do artigo
7º da Lei 6.477/77, alíneas “a” e “b”, c/c o artigo 287, alínea “b”, do Código de Processo
Penal Militar, e o Número 19 das Instruções Gerais para funcionamento do Conselho de
Disciplina na PMDF (Decreto GDF Nº 8.019/84), a fim de ser citado da existência do
presente processo demissório e notificado da necessidade de comparecimento perante este
Colegiado. Vencido esse prazo sem o comparecimento do acusado, será decretada sua
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