
Concedente, a qual será precedida de análise quanto ao cumprimento das determinações
constitucionais e legais autorizadoras do referido compartilhamento. 20.2. A Convenente dará
conhecimento formal aos seus empregados das obrigações e condições acordadas nesta
cláusula, inclusive no tocante à Política de Privacidade da Secretaria de Estado de Educação
do Distrito Federal - SEE/DF. 20.3. O eventual acesso, pela Convenente, às bases de dados
que contenham ou possam conter dados pessoais ou segredos de negócio, implicará para a
Convenente e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais
absoluto dever de sigilo, no curso do presente convênio e pelo prazo de até 10 (dez) anos
contados de seu termo final. 20.4. As partes cooperarão entre si no cumprimento das
obrigações referentes ao exercício dos direitos dos titulares previstos na Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais - LGPD e nas leis e nos regulamentos de proteção de dados em vigor e,
também, no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério
Público e órgãos de controle administrativo. 20.5. Uma parte deverá informar à outra, sempre
que receber uma solicitação de um titular de dados, a respeito de dados pessoais da outra
Parte, abstendo-se de responder qualquer solicitação, exceto nas instruções documentadas ou
conforme exigido pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, leis e regulamentos
de proteção de dados em vigor. 20.6. A Convenente manterá contato formal com a Secretaria
de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas da
ciência da ocorrência de qualquer incidente que implique violação ou risco de violação de
dados pessoais de que venha a ter conhecimento ou suspeita, devendo a parte responsável, em
até 10 (dez) dias corridos, tomar as medidas necessárias. 20.7. A critério da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, a Convenente poderá ser provocada a
colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais, conforme a
sensibilidade e o risco inerente do objeto deste Convênio de Concessão de Estágio, no tocante
a dados pessoais. 20.8. Encerrada a vigência do Convênio de Concessão de Estágio ou
declarada a desnecessidade de manter acesso ou uso dos dados pessoais, sensíveis ou não, a
Convenente interromperá o tratamento e, no prazo de 30 (trinta) dias, na forma determinada
pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEE/DF, eliminará
completamente os dados pessoais e todas as suas cópias porventura existentes (em formato
digital, físico ou outro), salvo quando necessitar mantê-los para cumprimento de obrigação
legal ou outra hipótese prevista na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD. 20.9.
Eventuais responsabilidades das partes serão apuradas conforme estabelecido neste Convênio
de Concessão de Estágio e, também, de acordo com o que dispõe a Seção III do Capítulo VI
da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD. 20.10. O tratamento dos dados pessoais
deverá observar a boa-fé e os princípios elencados no art. 6º da Lei nº 13.709, de 14/08/2018.
Assinatura: 09/01/2023. Assinantes: Pela SEEDF: HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ
FRAGA. Pelo IESB: AMILTON RODRIGUES DA COSTA.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
RETIFICAÇÃO

No Aviso de Abertura, referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 01/2023, publicado no DODF
nº 8, de 11 de janeiro de 2023, ONDE SE LÊ: "...Abertura das Propostas: 23/01/2023...",
LEIA-SE: "...Abertura das Propostas: 24/01/2023...".

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2022-UASG 450432

Processo: 00080-00223124/2022-97 - Pregão Eletrônico nº 51/2022. Objeto: Registro de Preços
para eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis Hortifrutis - Abacaxi Pérola, Alho,
Banana Nanica, Batata Inglesa, Cebola Nacional, Maçã Nacional, Mamão Formosa, Melancia e
Melão Amarelo, por meio do Sistema de Registro de Preços, para atendimento ao Programa de
Alimentação Escolar – PAE/DF, de acordo com as demandas da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal – SEEDF, conforme especificações e condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos - 99100769. BARBOSA & OLIVEIRA COMERCIO DE
HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, CNPJ: 05.326.844/0001-40, valortotal da Ata de
R$36.783.345,94 (trinta e seis milhões, setecentos e oitenta e três mil trezentos e quarenta e cinco
reais e noventa e quatro centavos). A ata encontrar-se-á disponibilizada na integra para consulta
no site https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/.

JONATHAS FERNANDO DA SILVA DE MORAIS
Presidente do Sistema de Gerenciamento de Registro de Preços

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAS

GERÊNCIA DE PAGAMENTO
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O GERENTE DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, DA
DIRETORIA DE PAGAMENTO, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS,
DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, resolve:
CONVOCAR os familiares do(a) servidor(a) ANTONIO ALVES FERREIRA, matrícula nº
0042840X, AGENTE G.E.- VIGILANCIA, ou o seu representante legal, impreterivelmente
até 30 dias a contar da publicação desde edital, na Unidade II da Secretaria de Estado de
Educação, situada em Setor Comercial Norte, quadra 06, conjunto A, edifício Venâncio
3000, Torre A, 2º andar, nesta capital, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 para
tratar de assunto referente ao débito apurado no Processo nº 00080-00191924/2022-31, que
trata de Regularização Funcional.

CONVOCAR os familiares do(a) servidor(a) JOSE VALDER OLIVEIRA BIZERRA, matrícula nº
00521132, PROFESSOR DE EDUC. BASICA, ou o seu representante legal, impreterivelmente até 30
dias a contar da publicação desde edital, na Unidade II da Secretaria de Estado de Educação, situada
em Setor Comercial Norte, quadra 06, conjunto A, edifício Venâncio 3000, Torre A, 2º andar, nesta
capital, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 para tratar de assunto referente ao débito apurado
no Processo nº 00080-00077087/2021-58, que trata de Regularização Funcional.
CONVOCAR os familiares do(a) servidor(a) ABADIA FERNANDES, matrícula nº 00510319,
AGENTE G.E.- PORTARIA, ou o seu representante legal, impreterivelmente até 30 dias a contar da
publicação desde edital, na Unidade II da Secretaria de Estado de Educação, situada em Setor
Comercial Norte, quadra 06, conjunto A, edifício Venâncio 3000, Torre A, 2º andar, nesta capital, no
horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 para tratar de assunto referente ao débito apurado no
Processo nº 00080-00149460/2022-61, que trata de Regularização Funcional.
CONVOCAR os familiares do(a) servidor(a) CLAUDIO DE JESUS L BASTOS, matrícula nº
984809, PROFESSOR DE EDUC. BASICA, ou o seu representante legal, impreterivelmente até 30
dias a contar da publicação desde edital, na Unidade II da Secretaria de Estado de Educação, situada
em Setor Comercial Norte, quadra 06, conjunto A, edifício Venâncio 3000, Torre A, 2º andar, nesta
capital, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 para tratar de assunto referente ao débito apurado
no Processo nº 00080-00177394/2020-57, que trata de Regularização Funcional.
CONVOCAR os familiares do(a) servidor(a) MARIA DA GRAÇA MEIRELES DE ASSIS,
matrícula nº 00820024, PROFESSOR DE EDUC. BASICA, ou o seu representante legal,
impreterivelmente até 30 dias a contar da publicação desde edital, na Unidade II da Secretaria de
Estado de Educação, situada em Setor Comercial Norte, quadra 06, conjunto A, edifício Venâncio
3000, Torre A, 2º andar, nesta capital, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 para tratar de
assunto referente ao débito apurado no Processo nº 00080-00127037/2022-18, que trata de
Regularização Funcional.
CONVOCAR os familiares do(a) servidor(a) NAILDA CASTRO LIMA, matrícula nº 00638927,
AGENTE G.E.- COPA E COZINHA, ou o seu representante legal, impreterivelmente até 30 dias a
contar da publicação desde edital, na Unidade II da Secretaria de Estado de Educação, situada em Setor
Comercial Norte, quadra 06, conjunto A, edifício Venâncio 3000, Torre A, 2º andar, nesta capital, no
horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 para tratar de assunto referente ao débito apurado no
Processo nº 00080-00116216/2022-11, que trata de Regularização Funcional.
CONVOCAR os familiares do(a) servidor(a) MARIA JOSÉ BARBOSA DA SILVA, matrícula nº
02079208, AGENTE G.E.- VIGILANCIA, ou o seu representante legal, impreterivelmente até 30 dias
a contar da publicação desde edital, na Unidade II da Secretaria de Estado de Educação, situada em
Setor Comercial Norte, quadra 06, conjunto A, edifício Venâncio 3000, Torre A, 2º andar, nesta
capital, no horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 para tratar de assunto referente ao débito apurado
no Processo nº 00080-00174411/2020-02, que trata de Regularização Funcional.
CONVOCAR os familiares do(a) servidor(a) MARLI DE MENDONÇA LIMA, matrícula nº
00670928, AGENTE G.E.- PORTARIA, ou o seu representante legal, impreterivelmente até 30 dias a
contar da publicação desde edital, na Unidade II da Secretaria de Estado de Educação, situada em Setor
Comercial Norte, quadra 06, conjunto A, edifício Venâncio 3000, Torre A, 2º andar, nesta capital, no
horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 para tratar de assunto referente ao débito apurado no
Processo nº 00080-00035636/2022-06, que trata de Regularização Funcional.
CONVOCAR os familiares do(a) servidor(a) MARIA ZULEIDE SOARES, matrícula nº 00508306,
AGENTE G.E.- CONS E LIMPEZA, ou o seu representante legal, impreterivelmente até 30 dias a
contar da publicação desde edital, na Unidade II da Secretaria de Estado de Educação, situada em Setor
Comercial Norte, quadra 06, conjunto A, edifício Venâncio 3000, Torre A, 2º andar, nesta capital, no
horário de 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 para tratar de assunto referente ao débito apurado no
Processo nº 00080-00048078/2019-35, que trata de Regularização Funcional.

FAGNER CAMILO TEIXEIRA MACEDO

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 00113-00037998/2018-77. Interessado: DER-DF. Assunto: Emissão de nota de
empenho no valor de Objeto do Processo: Despesa para pagamento de multa aplicada pelo
IBRAM a este DER/DF, conforme Auto de Infração nº 6725/2016 . O Presidente Substituto
do DER/DF, à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25,
caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo
diploma legal a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso
XXII do Regimento aprovado pelo Decreto nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017, a emissão de
nota de empenho conforme o valor acima discriminado, em favor do IBRAM. Em 09 de
janeiro de 2023. FÁBIO CARDOSO DA SILVA, Presidente Substituto.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 00113-00036556/2019-94. Interessado: DER-DF. Assunto: Emissão de nota de empenho
no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) . Objeto do Processo: Despesa para pagamento de
multa aplicada pelo IBRAM a este DER/DF, conforme Auto de Infração nº 05258/2019. O
Presidente Substituto do DER/DF, à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos
do Artigo 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do Artigo 26 do
mesmo diploma legal a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso
XXII do Regimento aprovado pelo Decreto nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017, a emissão de nota
de empenho conforme o valor acima discriminado, em favor do IBRAM. Em 10 de janeiro de
2023. FÁBIO CARDOSO DA SILVA, Presidente Substituto.
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