
5. DO PROCESSO SELETIVO E DA CLASSIFICAÇÃO

5.1. O sorteio será realizado quando o número de inscritos ultrapassar o número de vagas.

5.2. O sorteio ocorrerá eletronicamente no dia 29/6/2021, sendo o resultado disponibilizado no mesmo dia, a partir das 18h, no site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal: www.educacao.df.gov.br e, no dia seguinte, afixado em lugar visível na portaria do CEP-ETBraz.

5.2.1. O sorteio eletrônico acontecerá por meio de programa que gera aleatoriamente a ordem dos números de inscrição, por meio de algoritmos e cálculos matemáticos.

5.2.2. O processo consistirá na composição de uma ordem de classificação, gerada de forma randômica entre todos os inscritos.

5.2.3. A fim de manter a transparência do processo, o candidato inscrito poderá solicitar o código fonte utilizado para o processamento das inscrições, que estará disponível na Secretaria
Escolar do CEP-ETBraz, após a divulgação dos resultados.

5.3. O sorteio para os candidatos inscritos nas vagas destinadas às pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista SERÁ REALIZADO SEPARADAMENTE, por meio
eletrônico, na mesma data, horário e local do sorteio geral.

5.3.1. As vagas não preenchidas pelos candidatos com deficiência ou transtorno do espectro autista serão ofertadas aos demais candidatos, obedecendo à ordem do sorteio.

5.4. Após a realização do sorteio e ocupação das vagas disponíveis, os candidatos excedentes comporão o Cadastro de Reserva, conforme ordem de sorteio.

5.5. O candidato que desejar interpor recurso, após a divulgação do resultado do sorteio, deverá preencher formulário próprio que estará disponível na secretaria escolar da Unidade Escolar
e entregá-lo à Comissão Local no dia 31/6/2021, das 8h30 às 12h e das 14h às 17h.

5.6. O recurso será julgado pela Comissão Local no prazo máximo de 24 horas após a sua interposição.

6. DA IMPUGNAÇÃO

6.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital de Processo Seletivo por irregularidade na aplicação da legislação, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias
úteis após a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), na Diretoria de Educação Profissional, vinculada à SUBEB, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco
C, Lote 17, Edifício Phenícia, 8º andar, à qual compete julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis.
7. DAS MATRÍCULAS
7.1. A matrícula do candidato contemplado primeira chamada, dentro do número de vagas, será realizada no período de 6/7/2021 a 9/7/2021, das 08h às 12h e das 14h às 18h, na Secretaria
Escolar do CEP-ETBraz.
7.2. Obedecida a ordem do sorteio, o CEP-ETBraz poderá realizar a 2ª chamada dos candidatos contemplados para matrícula até o preenchimento total das vagas remanescentes.
7.2.1. A matrícula do candidato contemplado na 2ª chamada, será realizada no período de 13/7/2021 a 16/7/2021, das 08h às 12h e das 14h às 18h, na Secretaria Escolar do CEP-ETBraz.
7.3. Havendo vagas remanescentes, após a 1ª e a 2ª chamadas, o CEP-ETBraz realizará chamadas para a comunidade, com estabelecimento e divulgação pública dos critérios para
inscrição e matrículas.
7.4. A matrícula para as vagas remanescentes será realizada a partir 19/7/2021, das 08h às 12h e das 14h às 18h, na Secretaria Escolar do CEP-ETBraz.
7.5. No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá apresentar os seguintes documentos:
7.5.1. Declaração de Escolaridade;
7.5.2. Histórico Escolar;
7.5.3. Original e cópia simples da carteira de identidade ou outros documentos descritos na Lei Federal nº 12.037/2009 (carteira de trabalho, carteira profissional, passaporte, carteira de
identificação funcional, outro documento com foto que permita identificação do candidato);
7.5.4. Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
7.5.5. 2 (duas) fotos 3x4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos reproduzidas com o uso de "scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizadas);
7.5.6. Original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração de residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4225/2008;
7.5.7. Tipagem Sanguínea e Fator RH conforme Lei Distrital nº 4.379/2009;
7.5.8. Auto declaração de impossibilidade de frequentar as aulas presenciais devido a situação de pandemia do novo coronavírus;
7.6. Para os candidatos com deficiência ou transtorno do espectro autista, além dos documentos descritos nos itens 7.5.1 a 7.5.8, deverá ser apresentado laudo médico atualizado original e
cópia simples, atestando o tipo e grau de deficiência emitido nos últimos 12 meses.
7.7. A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 anos de idade, por seu responsável legal. No caso de matrícula no turno noturno o responsável legal deverá assinar
uma autorização.
7.8. Ao candidato impossibilitado de efetuar sua matrícula pessoalmente será permitido fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração Simples do candidato,
acompanhada do documento de identidade original do procurador.
7.9. O estudante que efetivar a matrícula, porém não comparecer às aulas e não apresentar justificativa legal, decorridos 15 (quinze) dias letivos após o início do semestre letivo, será
considerado desistente e sua vaga considerada disponível, não cabendo recurso.
7.10. O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da Unidade Escolar em até 5 (cinco) dias letivos do início das faltas, justificando a ausência,
para não incorrer no item 7.9.
7.10.1. O estudante deverá obter, no mínimo, 75% de frequência do total de horas letivas nas aulas presenciais para a aprovação, em cada um dos componentes curriculares.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações, avisos oficiais ou normas complementares editadas pelo CEP-ETBraz, os quais serão afixados em lugar
visível no mural da Unidade Escolar, da Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia e no site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (www.educacao.df.gov.br).
8.2. A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao semestre letivo segundo semestre letivo de 2021.
8.3. O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no site http://sites.google.com/edu.se.df.gov.br/etbraz/ para o devido acompanhamento.
8.4. Na contagem de prazo em dias, estabelecidos neste Edital, computar-se-ão somente os dias úteis. Os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.
8.5. Para obtenção do diploma de curso Técnico de Nível Médio, o estudante deverá concluir seus estudos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme previsto no Plano
de Curso bem como comprovar a conclusão do Ensino Médio, de acordo com o Parágrafo Único do Art. 7o do Decreto Federal nº 5.154, de 23 de julho de 2004.
8.6. Os Planos de Curso e respectivas Matrizes Curriculares referentes à oferta presente neste Edital e outras informações encontram-se disponíveis no site
http://sites.google.com/edu.se.df.gov.br/etbraz/.
8.7. A declaração falsa e/ou a apresentação de documentos falsos, inexatos ou incompletos acarretará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer
época, ficando o candidato sujeito às penalidades legais, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
8.8. Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
8.9. Os cursos poderão ser realizados de forma não presencial por meio da plataforma Moodle (via internet) ou híbrida (aulas presenciais e via internet) com recursos tecnológicos ou
materiais impressos, desde que estejam de acordo com as orientações e documentos da SEEDF.
8.10. Poderão ser adotados meios de realização de matrículas de forma não presencial, de acordo com critérios pré-definidos e amplamente divulgados pela Unidade Escolar para a
comunidade.
8.11. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo Seletivo.

LEANDRO CRUZ FRÓES DA SILVA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
AVISO DE ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2021 - (UASG 450432)

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de brinquedos pedagógicos/educativos para atender as necessidades do público da primeira etapa da Educação Básica – Creches Púbicas e
Pré-escola, de crianças entre zero e 5 anos e 11 meses de idade, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de itens: 15 itens. Valor total estimado: R$ 3.399.941,20 (três milhões, trezentos e noventa e nove mil novecentos e quarenta e um reais e vinte
centavos). Processo 0084-000937/2016. Cadastro das Propostas: a partir de 25/05/2021. Abertura das Propostas: 07/06/2021, às 09hs, horário de Brasília. O Edital estará disponível nos
endereços eletrônicos: www.comprasgovernamentais.gov.br e http://www.se.df.gov.br/pregao-eletronico-sistema-de-registro-de-precos/.

REGINA RODRIGUES PORTO
Pregoeira
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VIA ILLUMINATA MALL PARTICIPAÇÕES LTDA
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL PARA REDUÇÃO DO CAPITAL

REALIZADA EM 20 DE ABRIL DE 2021

Sociedade Empresária Limitada denominada VIA ILLUMINATA MALL PARTICIPAÇÕ ES
LTDA., registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE
31211267606, em 30/01/2019, Inscrita no CNPJ de nº 32.616.834/0001-12.

Aos 20 de abril de 2021 às 18:00 horas, em Ipatinga/MG, à Rua Jequitibá,
nº 362, Bairro Horto, Ipatinga/MG- CEP 35.160-306,foi convocada Assembléia Geral
para primeiro, diminuição do capital social em razão de estar excessivo em relação ao
objeto social, diminuindo a conta OBRAS A REALIZAR no valor de R$5.206.342,00 (cinco
milhões, duzentos e seis mil e trezentos e quarenta e dois reais) divididos em
5.206.342 (cinco milhões, duzentas e seis mil e trezentas e quarenta e duas) quotas
do Capital Social. Conforme carta enviada aos Administradores e Sócios, com
antecedência mínima de 15 dias úteis.Assim, reuniram os Sócios em 1ª convocação
tendo atingido o quórum necessário para esta deliberação.

Para presidir os trabalhos, foi indicado, por aclamação, para presidir o
Administrador de um dos Sócios JOSÉ ANTÔNIO TAVARES, Brasileiro, Empresário,
Casado no regime de comunhão Universal de bens, inscrito no CPF sob o nº
074.209.606-82e portador da carteira de identidade nº 774.597, SSP, MG, residente e
domiciliado À Avenida Ari Barroso, nº 145, bairro/distrito Serenata, Timóteo/MG- CEP:
35.180-442, que escolheu o TESOUREIRO, MARCO ANTÔNIO TAVARES, Brasileiro,
Técnico em informática e engenheiro civil, casado no regime de comunhão parcial de
bens, inscrito no CPF sob o nº 032.087.736-17 e portador da identidade M- 8.361.400,
SSP/MG, residente e domiciliado à Rua Jequitibá, nº 140, apto. 601, bairro Horto em
Ipatinga/MG- CEP: 35.160-306., para secretariá-lo. Com a palavra, o Sr. (a) presidente
enfatizou a necessidade das duas modalidades de redução do capital social
supramencionadas por não mais haver interesse por parte dos Sócios à sua
continuação.

Em seguida, submeteu à votação das propostas supramencionadas, já
previamente discutidos, que foi imediatamente aprovado por unanimidade.

E, por fim, o Sr. (a) presidente passou a palavra para quem quisesse se
manifestar e, na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado,
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Assembléia Geral,
determinando a mim, que servi como secretário, que lavrasse a presente ata e a
levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes para surtir os efeitos jurídicos
necessários. A presente segue assinada por mim e pelo Sr. (a) Presidente e por todos
os eleitos, em 03 (três) vias de igual forma e teor, como sinal de sua aprovação.
ASSINATURAS: Sócios representantes e demais interessados participantes: Fernando
Abdalla Semião Viana - Advogado OAB/MG 121.602; Construtora Almeida Tavares Ltda
Representada por: José Antônio Tavares; Céu Azul Empreendimentos e Participações
Ltda Representada por: Marco Antônio Tavares; Luciana Almeida Tavares Horta e
Aparecida Cristina de Almeida Tavares.

Ipatinga/MG, 20 de abril de 2021.
JOSÉ ANTÔNIO TAVARES

Presidente

BARRADAS E QUEIROZ GUARDA E TRANSPORTE DE VEÍCULOS
LT DA
AV I S O

Pelo presente Instrumento de Deliberação de Sócia, realizada no dia 30 de Abril
de 2021, a única sócia da empresa BARRADAS & QUEIROZ GUARDA E TRANSPORTE DE
VEÍCULOS LTDA, deliberou nos termos a seguir: Aos 30 de Abril de 2021, às 9:30hs em sua
sede social sediada na Rodovia BR 153 75,5, nº 650, Setor 01, Distrito Industrial III, CEP
15.115-000, nesta cidade de Bady Bassitt, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º
05.084.216/0001-04, NIRE 35218480082, a Sra. Ariane Beatriz Barradas Queiroz Gomes,
brasileira, casada sob o regime de separação de bens, empresária, nascida em 07/08/1974,
portadora do documento de identidade RG n.º 28.058.507-X (SSP-SP) emissão em
23/07/2015, e CPF n.º 161.973.238-69, residente e domiciliada na Rua Dom Lafayete
Libanio, nº 625, Lote 19, Quadra S, Residencial Damha I, CEP: 15.061-728, em São Jose do
Rio Preto, Estado de São Paulo, Única sócia quotista, representante da totalidade do capital
social. resolve, obedecida as disposições legais pertinentes. Item a ) - Reduzir o capital
social da empresa de R$ 8.525.000,00 (Oito Milhões Quinhentos e Vinte e Cinco Mil Reais),
para R$ 6.025.000,00 (Seis Milhões e Vinte e Cinco Mil Reais), em decorrência do art.
1.082, inciso II, da Lei 10.406/2002, mediante retirada do Imóvel, Situado na Rua Dom
Lafayete Libanio, 625 - Na Quadra S, Lote 19, do Condomínio Parque Residencial Damha l,
nesta Cidade de São José do Rio Preto - Sp, Cep 15.061-728, com área de 584,27m2,
Conforme Registro na Matricula sob o no 63.527, do 2º Oficial de Registro de imóveis desta
comarca do qual foi incluso pela Alteração de Contrato Social de Nº 25, assinado em 06 de
Dezembro de 2018, registrada sob nº 180.002/19-3 SESSÃO: 29/03/2019, no valor de R$
2.500.00,00 (Dois Milhões e Quinhentos Mil Reais), quantum esse, que aprova a retirada
do patrimônio social da empresa, por motivo de valor excessivo do capital social em
relação ao objeto da sociedade, e restituído a sócia que o integralizou, ARIANE BEATRIZ
BARRADAS QUEIROZ GOMES. Em razão da redução do capital social ora aprovada, fica
alterado a Cláusula Quinta do Contrato Social, que passa a vigorar com as alterações
deliberadas da Sócia, passando o Capital Social subscrito, totalmente integralizado, para o
montante de R$ 6.025.000,00 (Seis Milhões e Vinte e Cinco Mil Reais), dividido em
6.025.000,00 (Seis Milhões e Vinte e Cinco Mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (Um
real) cada uma. Item b ) - Consignar que as deliberações aprovadas no item "a" acima
somente torna-se-ão eficazes após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias para a
oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos
termos do art. 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (1) não haja oposição de
qualquer credor; ou (2) caso haja oposição de credores, a Sociedade comprove o
pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; e c) autorizar a
administradora da Sociedade a praticar todos os atos necessários à efetivação das
deliberações propostas e aprovadas pela sócia da Sociedade.

Bady Bassitt- SP, 30 de abril de 2021
ARIANE BEATRIZ BARRADAS QUEIROZ GOMES

Sócia-Administradora

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 39/2021

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
09/04/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - A fim de atender a demanda do Instituto do Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - IBRAM/DF, a Subsecretaria de
Compras Governamentais SCG/SPLAN/SEEC operacionalizará licitação, visando a
contratação de solução de serviços de impressão, com fornecimento de insumos (exceto
papel) e reposição de peças, instalação, assistência técnica e software de gerenciamento
de impressões, conforme especificações e condições estabelecidas no TR - Anexo I do
Ed i t a l .

RITA LUIZA DE AQUINO DA SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 24/05/2021) 974002-00001-2021NE000002
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 11/2021 - (UASG 450432)

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição de brinquedos pedagógicos/educativos para
atender as necessidades do público da primeira etapa da Educação Básica - Creches
Púbicas e Pré-escola, de crianças entre zero e 5 anos e 11 meses de idade, da Secretaria
de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de itens: 15 itens. Valor total
estimado: R$ 3.399.941,20 (três milhões, trezentos e noventa e nove mil novecentos e
quarenta e um reais e vinte centavos). Processo nº 0084-000937/2016. Cadastro das
Propostas: a partir de 25/05/2021. Abertura das Propostas: 07/06/2021, às 09hs, horário
de Brasília. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos:
www.comprasgovernamentais.gov.br e http://www.se.df.gov.br/pregao-eletronico-sistema-
de-registro-de-precos/.

Brasília, 24 de maio de 2021.
REGINA RODRIGUES PORTO

Pregoeira
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2021- SSP/DF, nos termos do
Padrão nº 03/2002, instituído pelo Decreto/DF nº 23.287/2002. Processo SEI-GDF Nº
00050-00000266/2021-17-SSP, SIGGO Nº 043554. Das Partes: o DISTRITO FEDERAL, por
meio do FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL e o instituto IPOG-
Instituto de Pós-Graduação e Graduação Ltda, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas da Receita Federal sob o nº 04.688.977/0001-02. Do Objeto: prestação de serviços
de capacitação de servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito
Federal a ser realizado no exercício de 2021, consoante especifica o Projeto Básico -
SSP/SEGI/SUAG/COPLAN/GEAP/NUAQ (60766552); a Justificativa de Inexigibilidade de
Licitação (60766515), Proposta de Empresa (60762440). Do valor: R$ 103.335,00 (cento e
três mil trezentos e trinta e cinco reais) .Evento: 400091. Modalidade: Global. Unidade
Orçamentária: 24909. Programa de Trabalho: 06.181.6217.4220.0010. Natureza da
Despesa: 3.3.90.39. Fonte de Recurso: 392. Unidade Gestora: 220909. Gestão: 22909. Nota
de Empenho: 2021NE0046. Da vigência: desde a sua assinatura até 31 de maio de 2022.
Data da assinatura: 20/05/2021. Signatários: pelo Distrito Federal: JÚLIO DANILO SOUZA
FERREIRA, Presidente do Fundo de Segurança Pública do Distrito Federal e Secretário de
Estado da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal; pela Contratada: LEONARDO
JOSÉ DE OLIVEIRA DEBACKER Representante Legal.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2021-SSPDF

PROCESSO SEI-GDF nº: 00050-00001334/2020-76. TIPO: Menor Preço. OBJETO: Aquisição
de equipamentos, materiais e software, tais como: cabos HDMI, scanners digital, mesas
digitalizadora, impressoras multifuncional, projetores, HDs externo, notebooks,
computadores (desktop), gravadores de áudio digital, mesa de corte digital, teleprompter,
cartões de memória, licenças do software adobe creative cloud e adobe captivate, visando
o fortalecimento das ações e as atividades de valorização profissional relacionadas ao
Atendimento Biopsicossocial promovido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do
Distrito Federal para a SSPDF, com recursos provenientes do Fundo Nacional de Segurança
Pública (FNSP). A SSP, nos termos do artigo 22 do Decreto 10.024/2019, recepcionado pelo
Decreto distrital nº 40.205/2019, comunica a suspensão da abertura deste certame para
retificação no Termo de Referência, em função de pedido de esclarecimento.
Oportunamente será divulgada nova data de abertura na forma da Lei.

Brasília/DF, 21 de maio de 2021.
AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA

Coordenador de Licitações, Contratos e Convênios
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2021

PROCESSO SEI Nº 00053-00053585/2021-32 - CBMDF. TIPO: Menor preço OBJETO:
Aquisição de bolsas e pochetes de primeiros socorros, conforme Edital e anexos. VALOR
MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$ 111.730,00; PROGRAMA DE TRABALHO:
28.845.0903.00NR.0053; ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30-36; FONTE DO RECURSO: FCDF.
O DICOA informa a ABERTURA da licitação, para o dia 07/06/2021 às 13:30h. LOCAL: site:
www.gov.br/compras/pt-br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites
www.cbm.df.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3614.

Brasília-DF, 24 de maio de 2021.
HÉLIO PEREIRA LIMA - Ten-Cel. QOBM/Combatente.

Diretor
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