
7.6 No ato da efetivação da matrícula, o candidato contemplado deverá apresentar os
seguintes documentos:
7.6.1 Declaração de Escolaridade;
7.6.2 Histórico Escolar;
7.6.3 original e cópia simples da Carteira de Identidade ou outros documentos descritos na
Lei Federal nº 12.037, de 2009 (Carteira de Trabalho, Carteira Profissional, Passaporte,
Carteira de Identificação Funcional, outro documento com foto que permita a
identificação);
7.6.4 original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
7.6.5 duas fotos 3x4 colorida e recente (não serão aceitas fotos reproduzidas com o uso de
"scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizadas);
7.6.6 original e cópia simples do comprovante de residência atualizado ou declaração de
residência de próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4.225, de 2008;
7.6.7 Tipagem Sanguínea e Fator RH conforme Lei Distrital nº 4.379, de 2009.
7.7 Para os candidatos com deficiência, além dos documentos descritos nos itens 7.6.1 a
7.6.7, deverá ser apresentado laudo médico atualizado original e cópia simples, atestando o
tipo e o grau de deficiência, emitido nos últimos 12 (doze) meses.
7.8 Para os candidatos com TEA, o laudo médico possui prazo de validade indeterminado.
7.9 A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de 18 (dezoito) anos de
idade, pelo responsável legal. No caso de matrícula no turno noturnoo responsável legal
deverá assinar uma autorização.
7.10 Ao candidato impossibilitado de efetuar a 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.
7.11 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 a vaga considerada disponível, não cabendo recurso.
7.12 O estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção do CEP-ETG em até 5
(cinco) dias letivos do início das faltas, justificando a ausência, para não incorrer no item
7.11.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 É de responsabilidade dos candidatos atentarem-se a quaisquer comunicações, avisos
oficiais ou normas complementares editadas pelo CEP-ETG, os quais serão afixados em
lugar visível na portaria da Unidade Escolar, da Coordenação Regional de Ensino do Guará
e no sítio da SEEDF www.educacao.df.gov.br.
8.2 A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao segundo semestre letivo
de 2022.
8.3 O cronograma das etapas do Processo Seletivo estará disponível no sítio
www.etg.se.df.gov.br para o devido acompanhamento.
8.4 Na contagem de prazo em dias, estabelecida 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 os 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 artigo 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 sítio www.etg.se.df.gov.br.
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 SEEDF.
8.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo
Seletivo.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA
 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 0080-007520/2013. 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$ 28.602,62, em favor
da empresa 3 IRMÃOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº
00.616.839/0001-59, referente às despesas do Contrato de Execução de Obras nº 29/2017.
A despesa correrá à conta do Programa de Trabalho 12.368.6221.3982.0001, Fonte 103,
Natureza da despesa: 4.4.90.92, observados os dispositivos da Lei de Diretrizes
Orçamentárias nº 6.934/2021 e contemplada na Lei Orçamentária Anual nº 7.061/2022.
MAURÍCIO PAZ MARTINS, Subsecretário de Administração Geral.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA Nº 05/2022

Processo: 00080-00198204/2021-16.
O Presidente da Comissão de Licitação da Secretaria de Educação do GDF, instituída pela
Ordem de Serviços nº 355, de 27 de dezembro de 2021, em conformidade com as normas
da Lei nº 8.666/1993 e disposições do Edital de Licitação, torna público resultado final da

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 5/2022, cujo objeto é a reforma e ampliação de sanitários,
banheiros e vestiários acessíveis do Centro de Ensino Especial nº02, localizado na Asa
Sul/RA I, Quadra SGAS 612 Módulo D – Brasília/DF, sagrando-se vencedora do certame a
licitante ANGLOS CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 37.068.772/0001-75, com o valor
global de R$ 421.068,34 (quatrocentos e vinte e um mil e sessenta e oito reais e trinta e
quatro centavos). O Presidente da Comissão Permanente de Licitação informa ainda, que os
autos do Processo encontram-se com vista franqueada aos interessados a partir da data desta
publicação.

RENI FERNANDES
Presidente

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Com base na competência outorgada no art. 26-B, II da Portaria PMDF nº 1.154/21,
RATIFICO, nos termos do artigo 26, da Lei Federal n. 8.666/1993, Art. 8º do Decreto
Federal nº 10.443/2020, o ato do Chefe do Departamento de Logística e Finanças da Polícia
Militar do Distrito Federal (doc. SEI nº 86771636) que, diante da documentação constante
do processo 00054-00038413/2022-91, firmou o termo de reconhecimento da
inexigibilidade de licitação de acordo com o disposto no inciso II do artigo 25 da Lei
Federal nº 8.666/1993, bem como o Parecer Técnico nº 1446/2022 - PMDF/DLF/ATJ
(79985716), em favor da empresa Ka Solution, CNPJ: 04.527.228/0001-95, para
ministração de cursos destinado a 04 (quatro) integrantes da DITEL/SSC, no período
previsto de 18/07/2022 a 22/07/2022, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), para
especialização em virtualização VMware., com duração de 40 (quarenta) horas/aula, nesta
cidade, Brasília/DF, para atender demanda da PMDF. Ato que ratifico nos termos do artigo
26, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como, autorizo o empenho da despesa e determino a
sua publicação no Diário Oficial do DF, de modo que adquira a necessária eficácia. 2.
Autorizo o empenho da despesa e determino a sua publicação no Diário Oficial do DF, de
modo que adquira a necessária eficácia. 3. Encaminhe-se à Seção de Execução
Orçamentária para emissão da respectiva nota de empenho pelo elemento de despesa
pertinente. 4. Encaminhe-se à Seção de Contratos para elaborar o Contrato e Portaria, pela
qual serão nomeados os policiais indicados como fiscais de acordo com o item XII do
Termo de Referência, SEI nº 83979868, e oficiar a Demandante. 5. A Subseção de
Processos de Pagamento para demais providências. 6. A SAP para publicação da ratificação
no DODF. FÁBIO AUGUSTO VIEIRA, Comandante-Geral.

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS
 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022

Processo: 00054-00090278/2021-12. MODALIDADE: Pregão Eletrônico (SRP) nº
05/2023. Espécie: Atas de Registro de Preços. Data de Assinatura: 26.05.2021. Vigência:
12 (doze) meses a contar desta publicação. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para
futuras e eventuais aquisições dos objetos para realização das solenidades de entrega da
"Medalha da Ordem do Mérito Alferes José da Silva Xavier", "Medalha Duque de Caxias",
"Mérito Ambiental" e "Medalha da Ordem dos Cavaleiros de Rabelo", todas a serem
realizadas no decurso do ano de 2022, para atender as necessidades da Polícia Militar do
Distrito Federal, conforme quantidades e especificações contidas nas especificações
técnicas do Edital. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da POLÍCIA
MILITAR (Gerenciador). SIGNATÁRIO pela PMDF, BILMAR ANGELIS DE
ALMEIDA FERREIRA - CEL QOPM (Ordenador de Despesas). ARP nº 25/2022 -
Empresa DEBRIN BRASIL LTDA, CNPJ: 00.658.540/0001-67, representada por SILVIO
JOSÉ DE MORAES, CPF 070.***.***-58: Item 27 - PASTA ARQUIVO; quant. 1295
und; v.u. R$ 65,00 (sessenta e cinco reais); ARP nº 26/2022 - Empresa FORMALTA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS MILITARES EIRELI-EPP, CNPJ:
02.514.575/0001-58, representada por CARLOS AUGUSTO NOGUEIRA MOTTA, CPF
069.***.***-31: Grupo 1: Item 1 - MEDALHA GRAU CAVALEIRO MODELO
MASCULINO; quant 400 und; v.u. R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais); Item 2 -
MEDALHA GRAU CAVALEIRO MODELO FEMININO; quant. 80 und; v.u. R$ 300,00
(trezentos reais); Item 3 - MEDALHA GRAU COMENDADOR MODELO
MASCULINO; quant. 100 und; v.u. R$ 424,80 (quatrocentos e vinte e quatro reais e
oitenta centavos); Item 4 - MEDALHA GRAU COMENDADOR MODELO FEMININO;
quant. 20 und; v.u. R$ 377,00 (trezentos e setenta e sete reais); Item 5 - MEDALHA
GRAU GRANDE-OFICIAL MODELO MASCULINO; quant. 200 und; v.u. R$ 450,00
(quatrocentos e cinquenta reais); Item 6 - MEDALHA GRAU GRANDE-OFICIAL
MODELO FEMININO; quant. 60 und; v.u. R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais);
Item 7 - MEDALHA GRAU GRÃ-CRUZ MODELO MASCULINO; quant. 100 und; v.u.
R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); Item 8 - MEDALHA GRAU GRÃ-CRUZ
MODELO FEMININO; quant. 40 und; v.u. R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais); Item
9 - MEDALHA DUQUE DE CAXIAS PRATEADA SEM LAURÉIS; quant. 20 und; v.u.
R$ 290,00 (duzentos e noventa reais); Item 10 - MEDALHA DUQUE DE CAXIAS
PRATEADA COM 01 (UM) LAUREL; quant. 60 und; v.u. R$ 290,00 (duzentos e noventa
reais); Item 11 - MEDALHA DUQUE DE CAXIAS PRATEADA COM 02
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