
EDITAL Nº 10, DE 07 DE ABRIL DE 2020.0
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, visando o 
cumprimento da senteça transitada em julgado nos autos da Ação Ordinária nº 0701453-
36.2018.8.07.0018 , em trâmite na 8ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, torna 
pública a inclusão de candidato na relação final dos candidatos considerados na perícia 
médica pessoas com deficiência e no resultado final no concurso público dos candidatos 
considerados na perícia médica pessoas com deficiência aprovados em cadastro de 
reserva, mediante a inclusão dos subitens 1.1.4.1 e 5.2.15.1 no Edital nº 70 – SEE/DF, de 
22 de setembro de 2017.
[...]
1.1.4 Cargo 15: Professor de Educação Básica – Área de Atuação: História
[...]
1.1.4.1 Relação final dos candidatos considerados na perícia médica pessoas com 
deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem 
alfabética.
10102040, Gledson Jose de Farias
[...]
5.2.15 Cargo 15: Professor de Educação Básica – Área de Atuação: História
[...]
5.2.15.1 Resultado final no concurso público dos candidatos considerados na perícia 
médica pessoas com deficiência aprovados em cadastro de reserva, na seguinte ordem: 
número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final no 
concurso público e classificação final no concurso público.
[...]
10102040, Gledson Jose de Farias, 90.02, 2
[...]

JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS

EDITAL Nº 11, DE 08 DE ABRIL DE 2020

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, visando o 
cumprimento da senteça transitada em julgado nos autos da Ação Ordinária nº 0701453-
36.2018.8.07.0018 , em trâmite na 8ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, torna 
pública a inclusão de candidato na relação final dos candidatos considerados na perícia 
médica pessoas com deficiência e no resultado final no concurso público dos candidatos 
considerados na perícia médica pessoas com deficiência aprovados em cadastro de 
reserva, mediante a inclusão dos subitens 1.1.4.1 e 5.2.15.1 no Edital nº 70 – SEE/DF, de 
22 de setembro de 2017.

[...]

1.1.4 Cargo 15: Professor de Educação Básica – Área de Atuação: História
[...]
1.1.4.1 Relação final dos candidatos considerados na perícia médica pessoas com 
deficiência, na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem 
alfabética.
10102040, Gledson Jose de Farias
[...]
5.2.15 Cargo 15: Professor de Educação Básica – Área de Atuação: História
[...]
5.2.15.1 Resultado final no concurso público dos candidatos considerados na perícia 
médica pessoas com deficiência aprovados em cadastro de reserva, na seguinte ordem: 
número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final no 
concurso público e classificação final no concurso público.
[...]
10102040, Gledson Jose de Farias, 90.02, 2
[...]

JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

NOTIFICAÇÃO

Processo: 080.010326/2009. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito de Federal, 
representada neste ato pelo Subsecretário de Administração Geral, no uso de suas 
competências regimentais, vem notificar a empresa MENDONÇA CONSTRUTORA E 
INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 05.869.285/0001-15, da aplicação de multa no valor 
de R$ 481.468,82 (quatrocentos e oitenta e um mil quatrocentos e sessenta e oito reais e 
oitenta e dois centavos), em face às irregularidades cometidas no Contrato Nº 127/2013 – 
Cláusula Oitava Quinto Item e Cláusula Décima Terceira Ressalta-se que será concedido 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do Decreto Distrital nº 26.851/2006, a partir desta 
publicação oficial, para, facultativamente, para interpor Recurso Administrativo. Para 
tanto, os autos estarão à disposição na Subsecretária de Administração Geral - SUAG 
desta SEEDF.

LEONARDO HENRIQUE CAMPOS
Subsecretário

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 0080-013418/2016. 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$ 28.916,80 (vinte 
e oito mil novecentos e dezesseis reais e oitenta centavos), para cobrir a despesa com o 
Reconhecimento de Dívida referente ao Contrato nº 20/2016, firmado entre esta

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e a empresa IA Ambiental LTDA. A 
despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 12.361.6221.2389.0001, Fonte 103, 
Natureza de Despesa 3.3.90.92, observados os dispositivos da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias nº 6.352/2019 e contemplada na Lei Orçamentária Anual nº 6.482/2020. 
Leonardo Henrique Campos G. Pinto, Subsecretário de Administração Geral.

SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
 

AVISO DE SUSPENSÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020

Processo: 00080-00134793/2019-90. O Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado 
de Educação - SEEDF -, considerando o Decreto Distrital 40.546, de 20 de março de 
2020, e a Portaria nº 61/SEEDF, de 23 de março de 2020, que determinam e 
regulamentam o funcionamento da administração pública, em virtude da atual situação de 
emergência em saúde pública e da pandemia decretada pela Organização Mundial de 
Saúde - OMS -, em decorrência do Coronavírus, torna público e dá conhecimento aos 
interessados, da SUSPENSÃO, por tempo indeterminado, do EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO nº 01/2020, que visa ao credenciamento de instituições que 
atuam como agências de integração e que tenham Estatuto Social e CNPJ com descrição 
de atividade de integração escola/empresa, interessadas em formalizar Termo de 
Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado de Educação - SEEDF -, com o propósito 
de ampliar a oferta de estágio obrigatório e/ou não-obrigatório, com concessão de bolsa, a 
estudantes regularmente matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, 
maiores de 16 (dezesseis) anos. Um novo cronograma será publicado, tão logo a situação 
de emergência em saúde se regularize e estará disponível, assim como o presente aviso, na 
internet, no seguinte endereço eletrônico http://www.se.df.gov.br.

HELBER RICARDO VIEIRA
Subsecretário

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E APOIO 
EDUCACIONAL

COMISSÃO DE CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA 

FAMILIAR
 

AVISO DE REABERTURA
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRAS Nº 01/2020 - AGRICULTURA FAMILIAR

O Presidente da Comissão de Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios 
diretamente da Agricultura Familiar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito 
Federal comunica aos interessados o AVISO DE REABERTURA do Edital da Chamada 
Pública de Compras nº 01/2020, que trata da aquisição diretamente da Agricultura 
Familiar de gêneros alimentícios perecíveis - frutas e hortaliças - para o Programa de 
Alimentação Escolar do Distrito Federal - PAE-DF, para atender às necessidades da 
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal conforme especificações e 
quantitativos constantes no Edital e no Processo SEI-GDF nº 00080-00209793/2019-51. O 
Edital republicado atende às normas sanitárias atualmente vigentes visando combate à 
pandemia de COVID-19, aos Decretos Distritais que estabelecem o regime de teletrabalho 
da Administração direta distrital, bem como encontra embasamento no recomendado pelas 
áreas jurídicas desta Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e pelas 
normativas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE para aquisição 
de alimentos. O valor total do procedimento é de R$ 20.371.750,63 (vinte milhões, 
trezentos e setenta e um mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos). O 
Edital poderá ser acessado na íntegra por meio do endereço 
http://www.se.df.gov.br/chamadas-publicas/. Os projetos de vendas e documentações de 
habilitação dos grupos formais interessados deverão ser enviados para o e-mail 
ccp.seedf@gmail.com, com cópia para diae.siae@se.df.gov.br, com prazo final de 
recebimento ao fim do vigésimo dia corrido após a data desta publicação. Demais 
informações e dúvidas a respeito do procedimento podem ser passadas e sanadas por meio 
dos endereços acima descritos.

GUILHERME GONÇALVES DE FREITAS
Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO 
DE SEGURANÇA PÚBLICA

EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS Nº 016/2020, NOS TERMOS 
DO PADRÃO Nº 07/2002 INSTITUÍDO PELO DECRETO/DF N° 23.287/2002

Processo: 00050-00062029/2019-17, nº SIGGO 040717. Partes: o Distrito Federal, por 
meio da SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO 
FEDERAL e a empresa NIVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 09.053.350/0001-90. Do Objeto: aquisição de 20 (vinte) Switches 24 portas 
gerenciável, para atender à ampliação do Projeto de Videomonitoramento Urbano (CFTV) 
no Distrito Federal, firmado por meio do Convênio 880.807/2018, celebrado entre a União 
por intermédio do Ministério da Justiça, de acordo com as especificações e condições 
estabelecidas no Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 36/2019-SSP e Ata de 
Registro de Preços nº 30/2019. Do valor: R$ 138.100,00 (cento e trinta e oito mil e cem 
reais). Evento: 400091. Modalidade: Ordinário. Unidade Orçamentária: 24101.
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Felipe
Marcador de texto
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