
8.5. Para obtenção do diploma de curso Técnico de Nível Médio integrado ao Ensino Médio, o(a) estudante deverá concluir todos os módulos do curso, conforme previsto no Plano de
Curso, de acordo com o Parágrafo Único do Art. 7º do Decreto Federal n° 5.154, de 23 de julho de 2004.
8.6. O Plano de Curso e, respectiva Matriz Curricular, referentes à oferta presente neste Edital e outras informações encontram-se disponíveis no Facebook da escola: Ced Cruzeiro.
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(a) candidato(a) sujeito(a) 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.

FÁBIO PEREIRA DE SOUSA

EDITAL Nº 45, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020
Edital de processo seletivo para ingresso de estudantes nos cursos de formação inicial e continuada (FIC) no centro de educação profissional - Escola Técnica de Ceilândia.
DA ABERTURA
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição prevista no artigo 3º, do Decreto nº 39.002, de
24/04/2018, que regulamenta os artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 840, de 23/12/2011, e por delegação de competência prevista na Portaria nº 314, de 10/09/2019, artigo 13, inciso
XVII, alínea "g", resolve:
TORNAR público o Processo Seletivo para ingresso de estudantes nos CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) no Centro de Educação Profissional – Escola
Técnica de Ceilândia (CEP-ETC), situado no endereço QNN 14, Área Especial, Ceilândia, DF para o 1° semestre letivo de 2021.
1. DO OBJETO
1.1. O Processo Seletivo destina-se ao provimento de vagas nos CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA (FIC) NA MODALIDADE PRESENCIAL: Assistente
Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Barbeiro, Cabeleireiro, Costureiro Industrial do Vestuário, Manicure e Pedicure, Marceneiro, Montador de Equipamentos
Eletroeletrônicos (Robótica), Operador de Computador, Programador Web, Programador de Sistemas Iniciante (Lógica) e Montador e Reparador de Computadores (Suporte Técnico).
1.2. Doravante, no presente Edital, o CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE CEILÂNDIA será denominado apenas por CEP-ETC.
2. DISPOSIÇÕES GERAIS
2.1. O resultado do Processo Seletivo para ingresso de estudantes previsto neste Edital será válido apenas para o preenchimento das vagas ofertadas no primeiro semestre
do ano letivo de 2021.
2.2. O Processo Seletivo será regido pelo presente Edital e executado pela Comissão Local, designada pelo Diretor do CEP-ETC, JOUBERT ALMADA CORRÊA, matrícula 27.252-3,
composta da seguinte forma: Titulares: FRANCISCO CLEUTON HOLANDA DA SILVA, matrícula 026.126-2, Conselheiro Escolar e EDMO MARTINS GOMES FILHO, matrícula
202.800-X, Supervisor Pedagógico e Suplentes: RIVÉRIA PEREIRA DA SILVA, matrícula 214.909-5, Coordenadora de Cursos FIC diurno e MARCUS MISAEL DE SOUSA, matrícula
176.754-2, Coordenador de Cursos FIC noturno, todos lotados no CEP-ETC.
2.3. A Comissão será presidida por JOUBERT ALMADA CORRÊA, matrícula 27.252-3, Diretor do CEP-ETC.
2.4. À Comissão Local cabe a responsabilidade de planejar as etapas do Processo Seletivo, acompanhar a publicidade e a execução; divulgar os resultados; verificar a compatibilidade do
laudo médico apresentado com as exigências e peculiaridades do curso pleiteado e receber, analisar e julgar os recursos interpostos pelos (as) candidatos (as).
2.5. A Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação - SUPLAV, a Subsecretaria de Educação Inclusiva e Integral – SUBIN e Subsecretaria de Educação Básica –
SUBEB, por meio dos setores competentes, acompanharão todo o Processo Seletivo.
2.6. É vedado a qualquer membro da Comissão responsável pela realização do certame possuir vínculo familiar com algum (a) candidato (a), conforme previsto no Decreto Distrital nº
32.751/2011, que define como familiar: cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
2.7. A Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia será responsável, junto à Comissão Local do CEP-ETC, pela divulgação e pelo acompanhamento de todo o Processo Seletivo de que
trata este Edital.
3. DOS CURSOS E DAS VAGAS
3.1. Os cursos de Formação Inicial e Continuada estão organizados conforme tabela abaixo:

Cursos
Ato autorizativo (Nº

SEI)
Pré-requisito Perfil do Egresso

Assistente Administrativo

(320 horas)

00080-00064070/2017-

54

Ensino Fundamental Anos

Finais (6º ao 9º ano) – completo

Idade mínima de 14 anos

Atua nos processos administrativos de empresas urbanas e rurais, executando atividades de apoio nas áreas de

recursos humanos, finanças, produção, logística e vendas, observando os procedimentos operacionais e a legislação.

Assistente de Recursos

Humanos (320 horas)

00080-00065356/2017-

57

Ensino Fundamental Anos

Finais (6º ao 9º ano) – completo

Idade mínima de 14 anos

Realiza atividades de apoio à administração de pessoal em processos como controle de jornada de trabalho e

pagamento de encargos sociais, 13º salário, férias e rescisão de contrato. Prepara, organiza, solicita e emite

documentos e processos de acordo com a legislação trabalhista. Organiza informações cadastrais dos empregados.

Barbeiro (320 horas)
00080-00064209/2017-

60

Ensino Fundamental Anos

Iniciais (1º ao 5º ano) –

completo

Idade Mínima de 16 anos.

Atua no segmento de beleza, realizando serviços de barba e cabelo masculino.

Cabeleireiro (400 horas)
00080-00064346/2017-

02

Ensino Fundamental Anos

Finais – completo

Idade Mínima de 16 anos.

Destinado à pessoas interessadas em qualificar-se na profissão de Cabeleireiro.

Costureiro Industrial do

Vestuário (240 horas)

00080-00064560/2017-

51

Ensino Fundamental Anos

Iniciais (1º ao 5º ano) –

completo

Idade Mínima de 16 anos

Modela peças do vestuário, considerando a estrutura, caimento e sentido do fio dos tecidos e as instruções

especificadas na ficha técnica para elaboração de moldes.

Manicure e Pedicure (320

horas)

00080-00064489/2017-

14

Ensino Fundamental Anos

Iniciais (1º ao 5º ano) –

completo

Idade Mínima de 16 anos

Atua no segmento de beleza, realizando higienização, lixamento, corte, polimento e esmaltagem das unhas. Utiliza

diferentes técnicas, procedimentos de biossegurança, materiais e produtos, conforme as necessidades e características

do cliente, respeitando os limites éticos e os critérios estéticos regionais.
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Marceneiro (320 horas)
00080-00064504/2017-

16

Ensino Fundamental Anos Iniciais

(1º ao 5º ano) – completo

Idade Mínima de 16 anos

Projeta, confecciona e restaura produtos de madeira e derivados. Interpreta projetos, desenhos e

especificações. Produz artefatos ou móveis de madeira, desde o desenho, passando pela preparação da

madeira, cortes, encaixes, polimento e acabamento. Elabora orçamentos. Entrega e monta produtos

confeccionados sob medida ou restaurados. Observa normas de qualidade, saúde e segurança.

Montador de Equipamentos

Eletroeletrônicos (Robótica)

(320 horas)

00080-00166477/2018-

04

Ensino Fundamental I (1º ao 5º

ano) – completo

Idade mínima de 14 anos

O curso introduzirá o estudante no mundo da Robótica, da programação e da eletrônica, utilizando o projeto

do microprocessador Arduíno.

Operador de Computador (240

horas)

00080-00065270/2017-

24

Ensino Fundamental Anos Finais

(6º ao 9º ano) – completo

Idade mínima de 14 anos

Pesquisa e navega na internet. Usa correio eletrônico. Configura sistema operacional, aplicativos de escritório

de edição de textos e periféricos. Organiza a entrada e saída de dados em sistemas de informação e seleciona

programas de aplicação a partir da avaliação do usuário.

Programador Web (320 horas)
00080-00065320/2017-

73

Ensino Fundamental Anos Finais

(6º ao 9º ano) – completo

Ter conhecimento em Lógica de

Programação

Idade mínima de 14 anos

Capacitar o estudante para criação e desenvolvimento de páginas e programas web com acesso a base de

dados utilizando a Linguagem de Programação PHP. Conhecer suas principais características, estruturas,

bibliotecas e métodos utilizados no desenvolvimento de aplicativos para Web.

Programador de Sistemas

Iniciante (lógica)

(240 horas)

00080-00166461/2018-

93

Ensino Fundamental Anos Finais

(6º ao 9º ano) – completo - Noções

Básicas de Informática

Idade mínima de 14 anos

Aplicar conceitos e técnicas de raciocínio lógico necessário à solução de problemas computacionais.

Desenvolver algoritmos de baixa e média complexidade a partir de requisitos predefinidos.

Montador e Reparador de

Computadores (Suporte Técnico)

(240 horas)

00080-

000166461/2018-61

Ensino Fundamental - Anos Finais

(6º ao 9º ano) – completo

Idade mínima de 14 anos.

O curso fornecerá subsídios práticos vivenciados em ambiente real, para que os discentes tenham condições

de diagnosticar e resolver conflitos de hardware e software envolvidos em um ambiente computacional, bem

como compreender as diversas tecnologias existentes no mercado, oferecendo inclusive suporte à redes de

computadores com plataforma cliente/servidor

3.2. A distribuição das vagas, previstas neste processo seletivo, encontra-se disposta no quadro a seguir, especificadas por curso, forma de acesso e turno:

Cursos de Formação Inicial e Continuada Forma de Acesso

Ampla concorrência Pessoa com deficiência ou com Transtorno do Espectro Autista

Matutino Vespertino Noturno Matutino Vespertino Noturno

Assistente Administrativo
Ordem de Matrícula On-

line
48 48 - 12 12 -

Assistente de Recursos Humanos
Ordem de Matrícula On-

line
- - 48 - - 12

Barbeiro
Ordem de Matrícula On-

line
20 - - 5 - -

Cabeleireiro
Ordem de Matrícula On-

line
- 20 20 - 5 5

Costureito Industrial do Vestuário
Ordem de Matrícula On-

line
- - 20 - - 5

Manicure e Pedicure
Ordem de Matrícula On-

line
- 20 - - 5 -

Marceneiro
Ordem de Matrícula On-

line
- - 24 - - 6

Montador de Equipamentos Eletroeletrônicos

(Robótica)

Ordem de Matrícula On-

line
20 20 - 5 5 -

Operador de Computador
Ordem de Matrícula On-

line
40 40 60 10 10 15

Programador Web
Ordem de Matrícula On-

line
20 20 20 5 5 5

Programador de Sistemas Iniciante (lógica)
Ordem de Matrícula On-

line
20 20 20 5 5 5

Montador e Reparador de Computadores

(Suporte Técnico)

Ordem de Matrícula On-

line
16 16 - 4 4 -

3.3. Serão reservadas 20% das vagas por curso e por turno, para candidatos (as) com deficiência ou transtorno do espectro autista comprovada por laudo médico no ato da matrícula.
3.3.1 O (A) candidato (a) deverá apontar, no ato da matrícula, se irá concorrer a às vagas para pessoas com deficiência ou transtorno do espectro autista.
3.4. As vagas não preenchidas pelos (as) candidatos (as) com deficiência ou transtorno do espectro autista serão ofertadas aos (às) demais candidatos (as), em chamadas subseqüentes de
acordo com o cadastro reserva.
3.5. A realização dos cursos está condicionada a matrícula de, no mínimo, 70% do número de vagas ofertadas por curso/turno.
3.6. Os cursos poderão apresentar a opção de formação específica da área com complementação sobre: Relações Humanas no Trabalho, Cidadania Organizacional, Banco de Dados,
Matemática Aplicada, Redação Oficial, Biossegurança, Português Aplicado e Informática Aplicada. Tais complementações são obrigatórias e o estudante só será dispensado caso participe
do processo de aproveitamento de estudos.
3.7. O estudante deverá frequentar as complementações específicas de seu curso. Caso já tenha feito curso equivalente, poderá entrar com pedido de aproveitamento de estudos das
disciplinas complementares (ANEXO I), apresentando certificado com carga horária e conteúdos compatíveis, na Secretaria do CEP-ETC.
4. DA IMPUGNAÇÃO
4.1. Qualquer cidadão(ã) é parte legitima 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 a SUBEB, localizada no Setor Bancário Norte, Quadra 02, Lote 17,
Ed. Phenícia, 8º andar, a qual compete julgar e responder s impugnação em até 3 (três) dias úteis.
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5. DAS MATRÍCULAS
5.1. A matrícula do (a) candidato (a) será realizada no período de 08h00 do dia 08/02/2021 às 22h00 do dia 11/02/2021, no síte www.etcdf.com.br .
5.2. No ato da efetivação da matrícula, o (a) candidato (a) deverá apresentar os seguintes documentos:
5.2.1. Comprovante de Escolaridade (original e cópia). Se for Declaração de escolaridade, somente a original, com data de emissão que não seja superior a 30 dias;
5.2.2. 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, ou outro documento com foto que permita identificação do (a) candidato (a);
5.2.3. Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
5.2.4. 2 (duas) fotos 3 x 4 coloridas e recentes (não serão aceitas fotos reproduzidas com o uso de "scanner", digitalizadas, fotocópias coloridas ou foto anteriormente utilizadas);
5.2.5. Original e cópia simples do comprovante de residência ou declaração de residência do próprio punho do interessado, nos termos da Lei Distrital nº 4.225/2008;
5.2.6. Tipagem Sanguínea e Fator RH, conforme Lei Distrital nº 4.379/2009;
5.2.7. Declaração de impossibilidade de frequentar as aulas presenciais devido a situação de pandemia do novo coronavírus.
5.3. Os (as) candidato (as), para efetivar sua matrícula, deverão observar e comprovar o atendimento aos pré-requisitos como escolaridade e idade mínima exigidas para cada curso,
conforme tabela 3.1.
5.4. A não observância ao item 3.1 acarretará na eliminação do (a) candidato (a).
5.5. Para os (as) candidatos (as) com deficiência ou transtorno do espectro autista, além dos documentos descritos nos subitens 5.2.1. a 5.2.7. deverá ser apresentado laudo médico
atualizado original e cópia simples, atestando o tipo e o grau de deficiência,, emitido nos últimos 12 meses.
5.6. A matrícula deverá ser efetivada pelo (a) candidato (a) ou, se menor de 18 anos de idade, por seu responsável legal. No caso de matrícula no curso noturno, o responsável legal deverá
assinar uma autorização.
5.7. Ao (À) candidato (a) impossibilitado (a) de efetivar sua matrícula pessoalmente será permitido fazê-la por intermédio de terceiros, mediante apresentação de Procuração Simples do (a)
candidato (a), acompanhada do documento de identidade original do (a) procurador (a).
5.8. O (A) 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.
5.9. O (A) estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da Unidade Escolar em até 5 (cinco) dias letivos do início das faltas, justificando sua ausência,
para não incorrer no item 5.8.
5.10. Ao inscrever-se para os cursos presenciais, o (a) candidato (a) deverá optar por apenas um curso e um turno: Matutino – 08h00 às 12h00, Vespertino – 14h00 às 18hh00 ou Noturno –
19h00 às 23h00.
5.11. O (A) estudante deverá obter, no mínimo, 75% do total de horas letivas nas aulas presenciais para a aprovação, em cada um dos componentes curriculares.
6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. É de responsabilidade dos (as) candidatos (as) atentarem-se a quaisquer comunicações, avisos oficiais ou normas complementares editadas pelo CEP-ETC, os quais serão afixados em
lugar visível na portaria da Unidade Escolar, da Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia e no site da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal www.educacao.df.gov.br.
6.2. A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao 1º semestre letivo de 2021.
6.3. Os Planos de Curso e, respectivas Matrizes Curriculares, referentes à oferta presente neste Edital e outras informações encontram-se disponíveis no site www.etcdf.com.br.
6.4. Na contagem do 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.
6.5. 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 (a) candidato (a) sujeito às penalidades legais, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
6.6. As atividades pedagógicas poderão ser realizadas de forma não presencial ou híbrida, com recursos tecnológicos ou materiais impressos, desde que estejam de acordo com as
orientações e documentos da SEEDF.
6.7. Poderão ser adotados meios de realização de matrículas de forma não presencial, de acordo com os critérios pré-definidos e amplamente divulgados pelo CEP-ETC para a comunidade.
6.8. Este Processo Seletivo não acarretará custos extras para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
6.9. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local responsável pelo Processo Seletivo.

FÁBIO PEREIRA DE SOUSA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº 72/2020
Processo: 00080-00047771/2020-24 - Partes: SEEDF X CONTEMAR AMBIENTAL
COMÉRCIO DE CONTAINERS LTDA. Objeto: a aquisição de contêineres em
plástico polietileno de alta densidade (PEAD), aditivado com proteção UV, com 04
rodízios giratórios, rodas de borracha maciça com ou sem núcleo de polipropileno,
equipados com tampa e munhões para basculamento mecanizado, para atender o que
determina a Lei nº 5.610, de 18 de fevereiro de 2016 - Projeto Coleta Seletiva Solidária
do Governo do Distrito Federal, sendo 513 unidades na cor cinza e 554 unidades na cor
verde. Unidade Orçamentária: 18101. Programas de Trabalho: 12.122.8221.8517.0036,
12.366.6221.2392.0003, 12.367.6221.2393.0001, 12.365.6221.2388.4380,
12.361.6221.2389.0001 e 12.362.6221.2390.0001. Natureza da Despesa: 4.4.90.52.
Fonte de Recursos: 100. Notas de Empenho: nº 2020NE06070, no valor de R$
28.125,00 (vinte e oito mil e cento e vinte e cinco reais), nº 2020NE06071, no valor de
R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais), nº 2020NE06072, no valor de R$
73.125,00 (setenta e três mil e cento e vinte e cinco reais), nº 2020NE06073, no valor
de R$ 970.875,00 (novecentos e setenta mil e oitocentos e setenta e cinco reais), nº
2020NE06074, no valor de R$ 95.625,00 (noventa e cinco mil e seiscentos e vinte e
cinco reais) e nº 2020NE06075, no valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e
quinhentos reais), emitidas em 03/12/2020. Evento: 400091. Modalidade: Global. Valor
total do contrato: R$ 1.200.375,00 (um milhão, duzentos mil e trezentos e setenta e
cinco reais). Vigência: 90 (noventa) dias, contados a partir da sua assinatura.
Assinatura: 14/12/2020. Assinantes: Pela SEEDF: FRANCISCO DAS CHAGAS
PAIVA DA SILVA. Pela CONTEMAR AMBIENTAL COMÉRCIO DE
CONTAINERS: IGNACIO ARRIOLA ANTUNANO.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS
Processo: 00080-00060905/2020-01. Com fulcro nos artigos 30 e 86 do Decreto nº
32.598/2010 e suas alterações, e consoante às informações apresentadas nos autos do
processo em epígrafe nos Documentos SEI nº 38056414, 41568548, 42615874 e
43579295, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor total de R$704.900,00 (setecentos e
quatro mil e novecentos reais) em favor da empresa SARKIS & SARKIS LTDA, inscrita
no CNPJ nº 00.533.018/0001-59, em favor da empresa SARKIS & SARKIS LTDA.,
CNPJ nº 00.590.299/0001-81, referente à despesa indenizatória relativa a locação de
imóvel para sediar a Escola Classe 01 da Vila Estrutural, no período de 01/06/2018 a
31/12/2018. 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, de 07 de agosto de 2019 (LDO 2020) e no ano
Plurianual do Distrito Federal (PPA 2020-2023), lei nº 13.971, de 27 de dezembro
de 2019. FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA - Subsecretário de
Administração Geral.

Processo: 00080-00083079/2019-26. 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$ 16.534,00 (dezesseis mil quinhentos e trinta e quatro reais), em favor da empresa
MFCX SOCIEDADE PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA., CNPJ nº
12.794.393/0001-31, referente a despesa indenizatória relativa a locação de imóvel para
sediar a Coordenação Regional de Ensino de Samambaia, referente ao período de
22/12/2018 à 31/12/2018 e 22/12/2019 à 31/12/2019. A despesa correrá à conta do
Programa de Trabalho 12.122.8221.8517.0036, Fonte 100, 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. FRANCISCO DAS CHAGAS
PAIVA DA SILVA - Subsecretário de Administração Geral.

Processo: 00080-00122674/2020-28. 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$ 1.007.000,00 (um milhão e sete mil reais), em favor da empresa SARKIS &
SARKIS LTDA., CNPJ nº 00.590.299/0001-81, referente a despesa indenizatória relativa
a locação de imóvel para sediar a Escola Classe 01 da Vila Estrutural, no período de
01/03/2019 a 31/12/2019. 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. FRANCISCO DAS CHAGAS PAIVA DA SILVA -
Subsecretário de Administração Geral.

Processo: 0080-00038251/2019-97. 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$ 18.181,98 (dezoito mil, cento e oitenta e um reais e noventa e oito centavos), em
favor do Espólio de Elias Jorge Moura. A despesa correrá à conta do(s) Programa(s) de
Trabalho 28.846.0001.9050.0085, Fonte 100, Natureza de Despesa 3.1.90.92, observados
os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 6.352/2019 e contemplada na Lei
Orçamentária Anual nº 6.482/2020. Francisco das Chagas Paiva da Silva - Subsecretário
de Administração Geral.
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