
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: PLATAFORMA PUBLINEXO
PÚBLICO, por meio do endereço eletrônico www.bionexo.com
1) Ato Convocatório 058/2021 - Período de acolhimento de propostas inicia em
28/06/2021 às 09h até o dia 08/07/2021 às 08h59min. Data de abertura da sessão:
08/07/2021, às 09h00 – horário local;
Informações referentes à Seleção de Fornecedores poderão ser solicitadas por meio do e-
mail compras.materiais@igesdf.org.br.

Brasília/DF, 25 de junho de 2021.
GILBERTO MAGALHÃES OCCHI

Diretor Presidente

SELEÇÃO DE FORNECEDORES
Nº 230/2021

O Presidente do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF
comunica aos interessados sobre a Seleção de Fornecedores nº 230/2021, cujos objetos
são ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% (70° GL) FRASCO 1.000 ML e
ESCOVA/ESPONJA PARA DEGERMAÇÃO DAS MÃOS COM PVPI, referente ao
Processo SEI de nº 04016-00063586/2021-38.
Envio de Propostas
Plataforma Bionexo: http://www.bionexo.com – PDC: 175991421 e 175995670
E-mail: compras.materiais@igesdf.org.br
Contato: (61) 3550-8900 Ramal: 9112
Período de estimativa 175991421: A partir de 28/06/2021 até 01/07/2021 às 11h00
Período de estimativa 175995670: A partir de 28/06/2021 até 01/07/2021 às 10h00
Especificações complementares referentes à Seleção de Fornecedores poderão ser
acessadas por meio do link (https://igesdf.org.br/ato/selecao-de-fornecedores-no-230-2021-
aquisicao-de-alcool-70o-e-escova-espoja-p-degermacao-das-maos/)

Brasília/DF, 24 de junho de 2021.
GILBERTO MAGALHÃES OCCHI

Diretor Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA EXECUTIVA
 

EDITAL Nº 22, DE 24 DE JUNHO DE 2021
Edital de processo seletivo para concessão de bolsa de estudo de curso de graduação ou de
pós-graduação (lato sensu) para servidores efetivos das carreiras assistência à educação e
magistério público da secretaria de estado de educação do distrito federal (SEEDF).
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO
DISTRITO FEDERAL, no uso da delegação de competência, conferida pelo Secretário de
Estado de Educação por meio da Portaria nº 314, de 10 de setembro de 2019, artigo 13, inciso
XVII, alínea “a” e, considerando o disposto na Portaria nº 07, de 13 de janeiro de 2020,
resolve:
Tornar pública a abertura do processo seletivo para concessão de bolsa de estudo de curso de
graduação ou de pós-graduação (lato sensu) - 2º semestre de 2021, no âmbito da Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), para servidores efetivos das Carreiras
Assistência à Educação e Magistério Público da SEEDF. O presente Edital encontra-se
regido nos termos da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, do Decreto nº
38.631, de 20 de novembro de 2017.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. Será ofertada, por meio deste Edital, bolsa de estudo para cursos de graduação ou de pós-
graduação (lato sensu) listados nos objetos de convênios estabelecidos entre Instituições de
Ensino Superior (IES) e a SEEDF.
1.2. O processo seletivo será realizado pela SEEDF, por meio da Subsecretaria de Formação
Continuada dos Profissionais da Educação (EAPE), e será regido por este Edital.
1.3. Poderá concorrer à bolsa de estudo para curso de graduação ou de pós-graduação (lato
sensu) somente o servidor estável que atender, simultaneamente, no momento da inscrição,
aos seguintes requisitos:
I - estar em efetivo exercício nesta SEEDF há pelo menos 3 (três) anos consecutivos, cedido
ou permutado para outro órgão, desde que esteja desempenhando as mesmas atribuições do
cargo efetivo na SEEDF;
II - estar regularmente matriculado em curso listado no objeto do convênio estabelecido entre
a IES e a SEEDF;
III - não estar afastado por motivo de afastamento de cônjuge ou companheiro;
IV - não estar afastado por motivo de doença em pessoa da família;
V - não estar afastado para atividade política;
VI - não estar afastado para licença servidor;
VII - não estar afastado para tratar de interesses particulares;
VIII - não estar afastado para desempenho de mandato classista;
IX - não estar afastado para licença maternidade ou licença paternidade;
X - não estar afastado para licença médica ou odontológica;
XI - não estar em afastamento remunerado para estudos em programas de pós-graduação
(stricto sensu);
XII - não estar respondendo a Processo Administrativo Disciplinar instaurado;
XIII - não ter sido reprovado em disciplina no semestre anterior, para os casos de
servidores já beneficiários de bolsa de estudos de curso de graduação.

1.4. Não será permitida a acumulação do benefício de bolsa de estudo de curso de
graduação ou pós-graduação com nenhum outro benefício de bolsa de estudo concedido
pela SEEDF.

1.5. A concessão de bolsa de estudo não implica afastamento das atividades laborais nem
redução do regime semanal de trabalho do servidor.

2. DA BOLSA DE ESTUDO DE CURSO DE GRADUAÇÃO OU DE PÓS-
GRADUAÇÃO (LATO SENSU)
2.1. A bolsa de estudo para curso de primeira ou segunda graduação será concedida em
caráter semestral, sem renovação automática, e a continuidade do benefício estará
condicionada à nova inscrição e classificação em novo processo de seleção, obedecendo
ao estabelecido em convênio com a Instituição de Ensino.
2.1.1. A distribuição da bolsa de estudo ocorrerá, obrigatoriamente, de forma a
contemplar, na seguinte ordem de prioridade:
1º) servidores habilitados para primeira graduação, classificados conforme número de
vagas disponibilizadas;
2º) servidores habilitados para primeira pós-graduação (lato sensu), classificados
conforme número de vagas disponibilizadas;
3º) servidores habilitados para segunda graduação ou outro curso de pós-graduação (lato
sensu), classificados conforme número de vagas disponibilizadas.
2.1.2. A bolsa de estudo de primeira ou de segunda graduação será concedida ao servidor
da Carreira Assistência à Educação e ao servidor da Carreira Magistério Público para
cursos de licenciatura, de bacharelado ou de tecnólogo.
2.2. A bolsa de estudo para curso de pós-graduação (lato sensu) contemplará a totalidade
do curso, obedecendo ao estabelecido em convênio com a IES, salvo nas hipóteses
previstas de cancelamento.
2.3. O bolsista do curso de graduação deverá inserir, em seu processo no Sistema
Eletrônico de Informações – SEI, ao término do semestre cursado, o Histórico Escolar
emitido pela IES, para fins de instrução processual, acompanhamento e comprovação da
utilização do benefício.
2.4. O bolsista de curso de pós-graduação (lato sensu) deverá inserir, em seu processo SEI,
ao término de cada período, de acordo com o cronograma estipulado pela Instituição,
comprovante de rendimento escolar satisfatório e frequência mínima exigida para
aprovação, por meio de documento oficial, para continuidade do benefício.
2.5. Será ofertado, para o 2º semestre de 2021, o total de 34 (trinta e quatro) bolsas de
estudo em IES para cursos de graduação ou de pós-graduação (lato sensu), distribuídas de
acordo com os critérios de classificação e pontuação previstos no item 4.2 deste Edital.
2.6. As bolsas de estudo serão concedidas pelas seguintes Instituições:

I. Centro Universitário de Brasília (UNICEUB) - 2 (duas) bolsas:

Graduação

a) Licenciatura:
Ciências Biológicas; Educação Física; História e

Psicologia.

b) Bacharelado: Administração; Direito e Relações Internacionais.

c) Tecnólogo: Educação ou Gestão.

Especialização Educação ou Gestão.

II. Centro de Educação Superior de Brasília LTDA - (CESB/IESB) - 13 (treze) bolsas:

Graduação

a) Licenciatura: Pedagogia.

b) Bacharelado: Administração e Serviço Social.

c) Cursos Superiores de Tecnologia: Gestão Pública e Recursos Humanos.

III. Instituto Superior Social e Tecnológico (IESST - ESTÁCIO BRASÍLIA- FACITEC) - 2 (duas) bolsas:

Graduação

a) Licenciatura:
Pedagogia; Matemática; Educação Física; História e

Letras (Inglês, Português e Espanhol).

b) Bacharelado: Administração; Ciências Contábeis e Direito.

c) Tecnólogo:
Gestão de Recursos Humanos e Rede de

Computadores.

IV. Instituto Euro-Americano de Educação, Ciência e Tecnologia (UNIEURO) - 2 (duas) bolsas:

Graduação

a) Licenciatura: Letras; Educação Física e Psicologia.

b) Bacharelado:
Administração; Ciências Contábeis; Educação Física;

Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Nutrição e Psicologia.

c) Tecnólogo:
Gestão de Recursos Humanos; Gestão Pública e Sistemas de

Informação.

V. Universidade Católica de Brasília (UCB) - 12 (doze) bolsas:

Graduação

a) Licenciatura: Todos.

b) Bacharelado: Todos, exceto Medicina.

c) Tecnólogo: Todos.

VI - União Pioneira de Integração Social (UPIS) - 3 (três) bolsas:

Graduação a) Licenciatura: História e Geografia.

2.7. Não haverá qualquer responsabilidade financeira da Secretaria de Estado de Educação
no decorrer do processo seletivo, bem como após o término deste.
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3. DA INSCRIÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO
3.1. Para se inscrever no processo seletivo, o servidor deverá criar processo no
SEI selecionando, como Tipo de Processo, a opção "SEE - Gestão Educacional:
Processo Seletivo", conforme cronograma estabelecido neste Edital.
3.2. No procedimento de inscrição para concessão de bolsa de estudo de curso de
graduação, o servidor deverá inserir, quando couber, a seguinte documentação
atualizada no processo criado no SEI:
I. Requerimento Geral, devidamente assinado, informando:
a) o nome da IES;
b) o nome do curso ao qual pleiteia a bolsa;
c) se pleiteia bolsa para a primeira ou segunda graduação;
d) o número de semestres previstos para a conclusão do curso;
e) se foi contemplado com bolsa de primeira ou segunda graduação no semestre
anterior, para o mesmo curso e mesma IES;
II. Ficha Cadastral atualizada do servidor, disponível no SIGEP, no endereço
http://www.sigep.se.df.gov.br.
III. Declaração oficial, emitida em papel timbrado e com assinatura do
responsável pela IES, de que está regularmente matriculado em curso conveniado
com a SEEDF, conforme listado no item 2.6 deste Edital, que conste o número
total de períodos/semestres do curso e quantos já foram cursados pelo aluno.
IV. Histórico Escolar ou Matriz/Grade Curricular, emitidos em papel timbrado e
com assinatura da IES, do curso em que está regularmente matriculado.
V. Termo de Compromisso do Candidato de Bolsa de Estudo Graduação ou Pós-
graduação preenchido e assinado pelo servidor, documento disponível no site
http://www.eape.se.df.gov.br.
3.3. No procedimento de inscrição para concessão de bolsa de estudo de curso de
pós-graduação (lato sensu), o servidor deverá inserir, quando couber, a seguinte
documentação atualizada no processo criado no SEI:
I. Requerimento Geral, devidamente assinado, informando:
a) o nome da IES;
b) o nome do curso ao qual pleiteia a bolsa;
c) se pleiteia bolsa para a primeira ou segunda pós-graduação (lato sensu);
II. Ficha Cadastral atualizada do servidor, disponível no SIGEP, no endereço
http://sigep.se.df.gov.br.
III. Declaração oficial, emitida em papel timbrado e com assinatura do
responsável pela IES, de que está regularmente matriculado em curso conveniado
com a SEEDF, conforme listado no item 2.6 deste Edital, que conste o número
total de períodos/semestres do curso e quantos já foram cursados pelo aluno.
IV. Histórico Escolar ou Matriz/Grade Curricular, emitidos em papel timbrado e
com assinatura da IES, do curso em que está regularmente matriculado.
V. Termo de Compromisso do Candidato de Bolsa de Estudo Graduação ou Pós-
graduação preenchido e assinado pelo servidor, documento disponível no sítio
eletrônico http://www.eape.se.df.gov.br.
3.4. Todo documento digitalizado e inserido no processo do servidor no SEI
deverá seguir os parâmetros previstos na Portaria nº 459/SEPLAG, de 25 de
novembro de 2016, não sendo aceitos documentos fora do padrão determinado,
como fotos de documentos e da tela do computador, entre outros.
3.5. Após a anexação da documentação de que trata o item 3.2, o servidor deverá
enviar o processo SEI para a Diretoria de Inovação, Tecnologias e Documentação -
DITED (SEE/EAPE/DITED), para efetivação da inscrição;
3.6. O processo que não for encaminhado à Diretoria de Inovação, Tecnologias e
Documentação - DITED dentro do período de inscrição estabelecido no
cronograma constante do item 6.1, será desconsiderado para fins de análise, uma
vez que a inscrição do candidato não será realizada.
3.7. As declarações comprobatórias da situação funcional do servidor, conforme
elencadas no item 1.3, serão solicitadas diretamente pela DITED/EAPE aos
setores competentes desta SEEDF, para a devida análise da habilitação do
candidato.
4. DA HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO
4.1. Será habilitado o servidor que atender a todos os requisitos previstos no item
1.3 deste Edital, cujo processo possuir toda a documentação exigida no item 3.2 e,
ainda, não incorrer na hipótese prevista no item 1.4 deste Edital.
4.2. Para preenchimento das bolsas de estudos disponibilizadas pelas Instituições,
os servidores habilitados serão classificados obedecendo-se aos seguintes critérios
e pontuação, respeitando-se o número de vagas:
4.2.1. Graduação:
Critério Pontuação

I. menor tempo

restante para

conclusão do curso

de graduação, em

semestre/período;

Cursos com 10

semestres/períodos

Cursos com 08

semestres/períodos

Cursos com 06

semestres/períodos

Nº

semestre/

período

para

conclusão

Pontuação

Nº semestre/

período para

conclusão

Pontuação

Nº

semestre/

período

para

conclusão

Pontuação

10 1 8 1,25 6 1,7

9 2 7 2,5 5 3,3

8 3 6 3,75 4 5

7 4 5 5 3 6,6

6 5 4 6,25 2 8,3

5 6 3 7,5 1 10

4 7 2 8,75

 
3 8 1 10

2 9
 

1 10

II. ter sido contemplado com bolsa no semestre anterior, para o

mesmo curso e mesma IES;

 

Sim: 3 (três) pontos

 

Não: 1 (um) ponto

III. tempo de efetivo exercício na SEEDF:

3 a 7 anos 1 (um) ponto

8 a 12 anos 2 (dois) pontos

13 a 17 anos 3 (três) pontos

18 a 22 anos 4 (quatro) pontos

Acima de 23 anos 5 (cinco) pontos

               

4.2.2. Pós-graduação:
Critério Pontuação

I. tempo de efetivo exercício na SEEDF: 1 (um) ponto para cada ano completo.

4.3. Em caso de empate, será classificado o servidor com:
4.3.1. Menor tempo para conclusão do curso;
4.3.2. Maior tempo de efetivo exercício na Carreira;
4.3.3. Maior idade.
5. DOS RECURSOS
5.1. O servidor que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar do processo
disporá de 3 (três) dias úteis para fazê-lo, em seu processo no SEI, a contar do dia
subsequente à divulgação do resultado preliminar, conforme cronograma definido neste
Edital.
5.1.1. A interposição do recurso corresponderá ao esclarecimento/argumento da proposta
analisada pela EAPE, apresentando os motivos para a discordância do caso em questão.
5.2. O servidor deve incluir, no processo já existente no SEI, o documento "Recurso”,
constando os argumentos e a documentação comprobatória para contestar o resultado
preliminar.
5.3. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias, o encaminhará à autoridade superior, nos termos
da Lei nº 9.784/1999.
5.4. Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do
prazo estabelecido neste Edital e fora do processo já existente no SEI.
6. DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO E DAS FASES
6.1. O período de inscrição e as demais fases do processo seletivo obedecerão ao seguinte
cronograma:
Inscrição 5/7/2021 a 16/7/2021

Resultado Preliminar
6/8/2021 no site http://www.eape.se.df.gov.br, a
partir das 18h

Interposição de Recurso 9/8/2021 a 11/8/2021

Resultado Final - graduação e pós-graduação -
(lato sensu)

20/8/2021 no site http://www.eape.se.df.gov.br

Carta de Encaminhamento para cursos de
graduação e pós-graduação (lato sensu)

23 a 27/8/2021, de 9h à 12h e 14h à 18h.

6.2. É de inteira responsabilidade do servidor acompanhar os prazos, a publicação dos
resultados e das etapas do processo seletivo, bem como eventuais alterações do
cronograma estabelecido e previsto neste Edital.
7. DA CERTIFICAÇÃO
7.1. Os bolsistas de curso de graduação e de pós-graduação, após conclusão do curso,
deverão inserir, em seu processo no Sistema Eletrônico de Informações - SEI, cópia
definitiva do trabalho final e do diploma ou documento equivalente.
8. DO CANCELAMENTO DA BOLSA DE ESTUDO
8.1. Terá a bolsa de estudo cancelada o servidor que:
I - apresentar frequência e desempenho acadêmico inferiores ao mínimo exigido pela
Instituição de Ensino, ao término de cada período, em curso de pós-graduação (lato sensu);
II - trancar a matrícula;
III - abandonar o curso;
IV - a pedido, solicitar cancelamento;
V - solicitar licença para tratar de interesse particular;
VI - pedir exoneração;
VII - for demitido;
VIII - aposentar-se.
8.1.1. O cancelamento da bolsa de estudo poderá ocorrer em função da extinção do
convênio firmado entre a IES e a SEEDF.
8.1.2. Em caso de aposentadoria ou extinção do convênio com o semestre letivo do curso
em andamento, o bolsista poderá concluir o referido semestre, não havendo possibilidade
de renovação para o semestre seguinte.
8.1.3. O servidor que tiver a bolsa de estudo cancelada nos casos previstos nos incisos I a
IV somente poderá ser contemplado com nova bolsa após apresentação de justificativa e
de documentos comprobatórios, que serão analisados pela Diretoria de Inovação,
Tecnologias e Documentação/EAPE e, caso a exposição de motivos não seja acolhida, o
servidor não poderá concorrer a nova bolsa de estudo para qualquer outro curso no
semestre subsequente.
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9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. A inscrição do servidor no processo seletivo implicará aceitação dos critérios
estabelecidos neste Edital e atendimento aos termos da Portaria - SEEDF nº 07, de 13 de janeiro
de 2020.
9.2. O processo com documentação incompleta e/ou ou não assinada será indeferido e não será
admitida a anexação de documentos faltantes durante o período de interposição de recursos, uma
vez que é de inteira responsabilidade do servidor inserir no processo SEI toda a documentação
solicitada no item 3.2, até o último dia de inscrição.
9.3. O resultado final do processo seletivo e a convocação dos servidores classificados serão
publicados no endereço http://www.eape.se.df.gov.br.
9.4. Após a divulgação do resultado final da seleção para bolsas de cursos de graduação ou de
pós-graduação (lato sensu), o servidor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comparecer à
DITED/EAPE para receber a Carta de Encaminhamento à IES para a qual foi contemplado e
assinar o Termo de Compromisso do Bolsista de Curso de Graduação ou Pós-graduação.
9.5. O não comparecimento dentro do prazo estabelecido acarretará a perda do direito à bolsa de
estudo ofertada, devendo o servidor ser substituído pelo próximo candidato classificado.
9.6. Considerando a atual situação do Distrito Federal, perante a pandemia do novo coronavírus,
a Carta de Encaminhamento poderá ser encaminhada via correspondência eletrônica para os
servidores contemplados.
9.7. A bolsa de estudo resultante de desistência de servidor anteriormente contemplado somente
será concedida ao próximo, seguindo a ordem de classificação do processo, até 15 (quinze) dias
após a divulgação do resultado final.
9.8. O servidor contemplado com bolsa de estudo para curso de pós-graduação (lato sensu), na
impossibilidade de frequentar o curso, deverá submeter o motivo à apreciação da DITED/EAPE
no período máximo de 30 (trinta) dias após o início do curso.
9.9. O servidor contemplado com bolsa de estudo deverá comunicar à DITED/EAPE qualquer
alteração de endereço (eletrônico e residencial), telefone (celular, residencial e/ou de trabalho) e
de lotação/exercício.
9.10. Casos omissos serão analisados pela EAPE e, em última instância, pelo Secretário de
Estado de Estado de Educação do Distrito Federal.

FÁBIO PEREIRA DE SOUSA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 00080-00002207/2019-49. 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$ 498,43 (quatrocentos e noventa e oito reais e
quarenta e três centavos), em favor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
referente ao atraso no recolhimento do INSS. 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 6.664/2020 e contemplada na Lei Orçamentária Anual nº 6.778/2021.
MAURICIO PAZ MARTINS - Subsecretário de Administração Geral.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 

AVISO DE ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2021-UASG
(450432)

Processo: 00080-00198002/2020-93. Pregão Eletrônico nº 03/2021. Objeto: aquisição de de
gêneros alimentícios não perecíveis - Açúcar Cristal, Amido de Milho, Arroz Branco Polido,
Óleo de Soja, Sal Refinado, Farinha de Mandioca, Leite em Pó Integral e Macarrão Parafuso
com Ovos para execução do Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-
DF). Assinatura da alteração: 24/06/2021. Informamos que houve alteração no item 7 da ata
de registro de preços nº 08/2021. A alteração da ata encontrar-se-á disponibilizada na integra
para consulta no site http://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/

DIEGO FERNANDEZ GOMES
Presidente da Comissão

AVISO DE RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 13/2021
A Pregoeira da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica que, no
Pregão em referência, sagraram-se vencedoras as empresas: Alpha Eletromóveis Eireli,
CNPJ nº 41.297.212/0001-60, itens 01 e 02,com o valor unitário de cada item de 1.749,00,
perfazendo o valor total de R$ 174.900,00; Hyper Technologies Comércio de Informática
e Serviços, CNPJ: 40.689.972/0001-50, itens 03 e 04, com o valor unitário de cada item de
R$ 2.185,00, perfazendo o valor total de R$ 437.000,00 e Licitop Comércio e Serviço e
Serviço Eireli, CNPJ nº 21.822.463/0001-09, item 05, com o valor unitário de R$ 49,00,
perfazendo o valor total de R$ 14.700,00. O resultado encontra-se disponível nos sites
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.se.df.gov.br.

REGINA RODRIGUES PORTO

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2021
A Pregoeira da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica comunica aos
interessados que a licitação - Pregão Eletrônico SRP nº 14/2021 –Registro de Preços para
eventual aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis - Farinha de Milho Flocada e Sal
Refinado, para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, por ausência de
propostas de preços válidas, conforme art. 48, I, da Lei 8.666/93. O resultado encontra-se
disponível nos sites www.comprasgovernamentais.gov.br e www.se.df.gov.br.

REGINA RODRIGUES PORTO

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO INTEGRADA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS
 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2021

Processo: 00050-00011038/2020-83 TIPO: Menor Preço. MODO DE DISPUTA: Aberto.
OBJETO: Aquisição de bens de imagem e iluminação e sonorização, (Tela portátil para
projeção, microfone de lapela, pedestal de mesa, pedestal para microfone, extensão
elétrica, kit de limpeza para câmera, protetor ocular para câmera, mochila clássica, flash e
bateias para câmera, filtro UV para lente, baterias para câmera, baterias para flash,
baterias para led, carregador para baterias, kit de baterias e carrinhos de transporte,
rotulador eletrônico e fita para rotuladora), visando atender demanda da SSPDF, conforme
especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência. (REPETIÇÃO DOS
ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNONICO Nº 55/2020 REFERENTE
AO GRUPO 1 e os itens 15, 16, 17, 18, 28, 29 e 30). VALOR ESTIMADO: R$ 39.065,82
(trinta e nove mil sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). PRAZOS: De entrega:
não superior a 30 dias, contados da assinatura do Contrato ou do recebimento da Nota de
Empenho. Do Contrato: 90 (noventa) dias a partir da data da assinatura. DATA DA
SESSÃO PÚBLICA: 08/07/2021 às 10:00 horas no www.gov.br/compras. UASG 450107.
Edital também está disponível no http://www.ssp.df.gov.br/licitacoes/.

Brasília/DF, 24 de junho de 2021
AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA

Coordenador

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL

 
EDITAL Nº 42/DGP - PMDF, DE 24 DE JUNHO DE 2021

CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS
POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CFOPM

EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO SUB JUDICE
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DA POLÍCIA MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e em razão do trânsito em
julgado do processo 0703926-58.2019.8.07.0018, em andamento na 5ª Vara de Fazenda
Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, torna pública a exclusão da condição sub judice
do candidato MÁRCIO CARLOS DOS SANTOS, inscrição nº 161106636, passando este à
condição regular no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais
Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (CFOPM).

KLEPTER ROSA GONÇALVES

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS
 

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 33/2021
Processo: 00054-00063862/2020-14. Nota de Empenho Ordinário nº 2021NE000033,
emitida em 17/06/2021. UG: 220904. Programa de Trabalho: 06181621730290014. Fonte
de Recurso: 171000000. Natureza da Despesa: 33.90.39. Contratada: AZTER
SOLUÇÕES LTDA. CNPJ: 10.221.304/0001-32, no valor de R$ 2.214,00. OBJETO:
Aquisição de 1.800 copos de água mineral sem gás, gelada, acondicionada em embalagem
plástica tipo copo de polietileno de 200ml, para suprimento logístico nos casos de
emprego da tropa da PMDF em atividades externas. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico
nº 48/2020 - SPL/PMDF e Ata de Registro de Preço nº 46/2020 - PMDF.
SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA
FERREIRA, Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

CONSELHO DE DISCIPLINA
 

NOTIFICAÇÃO
Na qualidade de Presidente do Conselho de Disciplina da PMDF, notifico o Segundo
Sargento Policial Militar Inativo Reformado JOSÉ ROBSON GONÇALVES PESSOA,
matrícula 20.976/7, RG 1.534.***-PMDF/DF, CPF ***.436.851-49, nascido em
02/10/1974, natural de Brasília - DF, separado, filho de Alcemir de Sousa Pessoa e Salete
Gonçalves Pessoa, domiciliado sito à Quadra 038 Conjunto J 04 - Vila São José -
Brazlândia - Distrito Federal / DF – 72.738-010, que fora instaurado por ato do
Excelentíssimo Senhor Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, em onze
de janeiro de dois mil e vinte e um, o Conselho de Disciplina nº 2020.0511.08.0052, no
qual o senhor se encontra na condição de acusado.
Assim, deveis se apresentar a este Conselho Permanente de Disciplina no prazo de 15
(quinze) dias a contar da data de publicação da presente notificação, nos termos do artigo
7º da Lei 6.477/77, alíneas “a” e “b”, c/c o artigo 287, alínea “b”, do Código de Processo
Penal Militar, e o Número 19 das Instruções Gerais para funcionamento do Conselho de
Disciplina na PMDF (Decreto GDF Nº 8.019/84), a fim de ser citado da existência do
presente processo demissório e notificado da necessidade de comparecimento perante este
Colegiado. Vencido esse prazo sem o comparecimento do acusado, será decretada sua
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