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DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2018

Contratação de empresa especializada no fornecimento de peças, acessórios novos genuínos
ou originais para manutenção dos caminhões e vam da marca mercedes benz da frota do
Departamento de Estradas de Rodagem DER-DF, conforme especificações e condições no
anexo I do edital, Processo SEI nº 0011300013675/2018-98. Data e horário para recebimento
das propostas: até 9h00min do dia 04 de julho de 2018, com valor estimado de R$
286.151,14.
Os respectivos editais poderão ser retirados exclusivamente nos endereços eletrônicos
www.der.df.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Demais informações no próprio edital.

Brasília/DF, 21 de junho de 2018.
CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL

Diretora

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2017

Objeto: Registro de Preços para a eventual locação por diárias, de containers e banheiros
químicos, conforme especificações constantes do termo de referência em anexo, Processo nº
113.010624/2016. Comunicamos aos interessados que está Revogada a licitação acima,
conforme fundamentação nos autos do processo

Brasília/DF, 21 de junho de 2018.
CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL

Diretora

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO

MANDADO DE NOTIFICAÇÃO
Assunto: Processo nº 113.002457/2014. O Superintendente de Trânsito do Departamento de
Estradas de Rodagem do Distrito Federal, vem NOTIFICAR o Sr. DANIEL CALIL, re-
sidente à SHIS QI 29 Conjunto 09 Casa 12 - Setor de Habitações Individuais Sul, CEP:
71675-320, que tramita neste Departamento o processo n. 113.002457/2014, que trata do
ressarcimento de bem patrimonial público danificado por V. Sª, conforme informação da
Ocorrência n. 3.7411/2013-2, emitida pela PCDF, onde relata que o veículo MMC/L200 4X4,
placa JHD-9552/DF, colidiu contra um semáforo pertencente ao DER/DF. Solicitamos o
comparecimento de V. Sª a Superintendência de Trânsito (SAM bloco "C" Edifício Sede do
DERDF), no prazo de 10 (dez) dias úteis. Caso não haja o comparecimento de V.Sª. no prazo
citado, o processo será encaminhado para cobrança judicial e inscrição na dívida ativa.

CARLOS ALBERTO SPIES

EXTRATO DO CONVÊNIO DE CONCESSÃO DE ESTÁGIO N° 08/2018 (*)
Processo: 080.005.099/2017 - Partes: SEEDF X UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS -
UFG. Objeto: a) a realização de Estágio Curricular Obrigatório Supervisionado, sem re-

muneração, nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal ou nas
Unidades Administrativas da SEEDF, para acadêmicos regularmente matriculados na Uni-
versidade Federal de Goiás - UFG, no Curso de Licenciatura em Artes Cênicas - EAD
(Educação à Distância); e b) o desenvolvimento de ações de recíproco apoio técnico. Vi-
gência: 02 (dois) anos a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado por até 60
(sessenta) meses. Assinatura: 06/06/2018. Assinantes P/SEEDF: Júlio Gregório Filho. - P/
UFG: Prof. Dr. Edward Madureira Brasil.
_________________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF
Nº 115, de 19/06/2018, pág. 26.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 062/2018
UASG (450432)

Processo: 080.007777/2017. Pregão Eletrônico nº 28/2017. Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios perecíveis (Filé de peixe Mapará, Filé de peixe Merluza, Peito de frango sem
pele, Coxa e Sobrecoxa de frango sem pele, Ovo de galinha, Carne suína - Paleta em iscas
em IQF, Carne suína - Paleta em cubos em IQF, Carne suína - Pernil em cubos em IQF,
Carne suína - Pernil em iscas em IQF) por meio de Registro de Preços para o Programa de
Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. Assinatura da Ata: 23/05/2018. Vigência: 12 meses
a contar desta publicação no DODF. Empresa adjudicatária: LITORAL PESCADOS LTDA,
CNPJ: 11.042.059/0001-69, para os seguintes itens: 01 no valor unitário de R$ 15,70 (um
quinze reais e setenta centavos); 02 no valor unitário de R$ 16,04 (dezesseis reais e quatro
centavos); 10 no valor unitário de R$ 15,70 (um quinze reais e setenta centavos); 11 no valor
unitário de R$ 16,04 (dezesseis reais e quatro centavos); 19 no valor unitário de R$ 16,40
(dezesseis reais e quarenta centavos) e 28 no valor unitário de R$ 16,40 (dezesseis reais e
quarenta centavos). A ata encontrar-se-á disponibilizada na integra para consulta, nesta
Secretaria de Estado de Educação, na SGAN 607 Projeções "D" sala 309 (telefone 3901-
2319), nos sites http://www.comprasnet.gov.br e http://www.se.df.gov.br

JOSEMAR SALVIANO DA SILVA
Presidente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

JULGAMENTO DE RECURSO
CONCORRÊNCIA Nº 06/2017

A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal comunica aos interessados o INDEFERIMENTO pela autoridade superior, do recurso
ingressado pela empresa COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES
EM ENGENHARIA LTDA contra o ato da Comissão que declarou como vencedora do
certame em epígrafe, a empresa Infra Engeth Infra-Estrutura Construção e Comércio Ltda.
Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF, 21 de junho de 2018
JAIRO PEREIRA MARTINS

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SUBSECRETARIA DE GESTÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

COORDENAÇÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAS
GERÊNCIA DE PAGAMENTO DE ATIVOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Gerente de Pagamento de Ativos, da Coordenação de Pagamento de Pessoas, da Sub-
secretaria de Gestão dos Profissionais da Educação, da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal, RESOLVE:
CONVOCAR a servidora ALESSANDRA BATISTA DE CAMPOS, matrícula nº 237.437-4,
Professor de Educação Básica, ou seu representante legal, impreterivelmente até 30 dias a
contar da data de publicação deste edital, na Unidade II da Secretaria de Estado de Educação,
situada na SGAN 607, Projeção D, térreo, sala 10, nesta Capital, no horário das 8h às 17h,
para tratar de assunto referente ao débito apurado no Processo no 0467-000280/2017, que
trata de Regularização Financeira por pedido de Exoneração em 20/03/2017.
CONVOCAR o servidor ANDERSON CUNHA OLIVEIRA, matrícula nº 227.359-4, Chefe/
Núcleo de suporte a plataforma EAD, ou seu representante legal, impreterivelmente até 30
dias a contar da data de publicação deste edital, na Unidade II da Secretaria de Estado de
Educação, situada na SGAN 607, Projeção D, térreo, sala 10, nesta Capital, no horário das
8h às 17h, para tratar de assunto referente ao débito apurado no Processo nº 080-
011165/2014, que trata de Regularização Financeira por Exoneração em 28/10/2014.
CONVOCAR a servidora CLÁUDIA EUNICE DOS PASSOS IIZUKA, matrícula nº 64.777-
2, Professor de Educação Básica, ou seu representante legal, impreterivelmente até 30 dias a
contar da data de publicação deste edital, na Unidade II da Secretaria de Estado de Educação,
situada na SGAN 607, Projeção D, térreo, sala 10, nesta Capital, no horário das 8h às 17h,
para tratar de assunto referente ao débito apurado no Processo nº 080-6585/2017, que trata
de Regularização Financeira por pedido de Exoneração em 02/06/2017.
CONVOCAR a servidora ELIETE UMEZU SAHARA, matrícula nº 37.197-1, Professor, ou
seu representante legal, impreterivelmente até 30 dias a contar da data de publicação deste
edital, na Unidade II da Secretaria de Estado de Educação, situada na SGAN 607, Projeção
D, térreo, sala 10, nesta Capital, no horário das 8h às 17h, para tratar de assunto referente ao
débito apurado no Processo nº 080-14327/2016, que trata de Regularização Financeira por
pedido de Exoneração em 29/11/2016.
CONVOCAR o servidor FILIPE SOBRAL DE FALCO MARINELLI, matrícula nº 229.252-
1, Professor de Educação Básica, ou seu representante legal, impreterivelmente até 30 dias a
contar da data de publicação deste edital, na Unidade II da Secretaria de Estado de Educação,
situada na SGAN 607, Projeção D, térreo, sala 10, nesta Capital, no horário das 8h às 17h,
para tratar de assunto referente ao débito apurado no Processo nº 468-826/2017, que trata de
Regularização Financeira por pedido de Exoneração em 14/07/2014.
CONVOCAR a servidora PRISCILA SOUTO AUDI, matrícula nº 227.432-9, Assessor, ou
seu representante legal, impreterivelmente até 30 dias a contar da data de publicação deste
edital, na Unidade II da Secretaria de Estado de Educação, situada na SGAN 607, Projeção
D, térreo, sala 10, nesta Capital, no horário das 8h às 17h, para tratar de assunto referente ao
débito apurado no Processo nº 080.6421/2014, que trata de Regularização Financeira por
retorno ao órgão de origem em 09/10/2014.
CONVOCAR a servidora RITA DE CÁSSIA VIANA GAMA, matrícula nº 211.146-2,
Professor de Educação Básica, ou seu representante legal, impreterivelmente até 30 dias a
contar da data de publicação deste edital, na Unidade II da Secretaria de Estado de Educação,
situada na SGAN 607, Projeção D, térreo, sala 10, nesta Capital, no horário das 8h às 17h,
para tratar de assunto referente ao débito apurado no Processo nº 080-1376/2014, que trata
de Regularização Financeira por pedido de exoneração em 09/04/2014.
CONVOCAR o servidor RIVALDO PLÍNIO DOS SANTOS, matrícula nº 54.477-5, Agente
Gestão Educacional /Vigilância, ou seu representante legal, impreterivelmente até 30 dias a
contar da data de publicação deste edital, na Unidade II da Secretaria de Estado de Educação,
situada na SGAN 607, Projeção D, térreo, sala 10, nesta Capital, no horário das 8h às 17h,
para tratar de assunto referente ao débito apurado no Processo nº 0080-003992/2015, que
trata de Regularização Financeira por pedido de exoneração em 26/05/2015.
CONVOCAR a servidora SILVIA CARLA LINS E BARROS, matrícula nº 208.951-3,
Agente Gestão Educacional/Copa e Cozinha, ou seu representante legal, impreterivelmente
até 30 dias a contar da data de publicação deste edital, na Unidade II da Secretaria de Estado
de Educação, situada na SGAN 607, Projeção D, térreo, sala 10, nesta Capital, no horário das
8h às 17h, para tratar de assunto referente ao débito apurado no Processo nº 0080-
002874/2014, que trata de Regularização Financeira por pedido de exoneração em
24/03/2014.
CONVOCAR a servidora TÁSSIA ROBERTO DA SILVA GOMES, matrícula nº 235.470-5,
Assessor Técnico, ou seu representante legal, impreterivelmente até 30 dias a contar da data
de publicação deste edital, na Unidade II da Secretaria de Estado de Educação, situada na
SGAN 607, Projeção D, térreo, sala 10, nesta Capital, no horário das 8h às 17h, para tratar
de assunto referente ao débito apurado no Processo nº 00080-007001/2017, que trata de
Regularização Financeira por pedido de exoneração em 01/06/2017.
CONVOCAR o servidor THIAGO FRANÇA DA SILVA, matrícula nº 229.223-8, Professor
de Educação Básica, ou seu representante legal, impreterivelmente até 30 dias a contar da
data de publicação deste edital, na Unidade II da Secretaria de Estado de Educação, situada
na SGAN 607, Projeção D, térreo, sala 10, nesta Capital, no horário das 8h às 17h, para
tratar de assunto referente ao débito apurado no Processo nº 0472-000325/2017, que trata de
Regularização Financeira por pedido de exoneração em 15/07/2017.
CONVOCAR o servidor WASHINGTON LUIZ DOURADO GOMES, matrícula nº 37.162-
9, Professor de Educação Básica, ou seu representante legal, impreterivelmente até 30 dias a
contar da data de publicação deste edital, na Unidade II da Secretaria de Estado de Educação,
situada na SGAN 607, Projeção D, térreo, sala 10, nesta Capital, no horário das 8h às 17h,
para tratar de assunto referente ao débito apurado no Processo nº 0080-004670/2017, que
trata de Regularização Financeira por pedido de exoneração em 25/04/2017.
CONVOCAR a servidora MARIETA ALVES DE JESUS, matrícula nº 58.519-X, ou seu
representante legal, para comparecimento, impreterivelmente no prazo máximo de 30 dias, na
Sede II da Secretaria de Estado de Educação, situada à L2 Norte, SGAN 607, Projeção D,
sala 10, nesta Capital, no horário das 8h às 12 horas e de 13h às 17h, para tratar de assunto
referente ao débito apurado no Processo nº 080-007964/2014, que trata de ressarcimento ao
erário referente ao acerto de exoneração de função gratificada.

TÂNIA APARECIDA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente Substituta da Comissão Permanente de Acumulação de Cargos, da Subse-
cretaria de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal,
instituída pela Portaria nº 250, de 05/06/2017, publicada no DODF nº 107, de 06/06/2017,
alterada pela Portaria no 518, de 22 de novembro de 2017, publicada no DODF nº 227, de
28/11/2017, RESOLVE:


