
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 111/2022
Processo nº: 00080-00271563/2022-14 - Partes: SEEDF X GLOBAL
SEGURANÇA LTDA. Objeto: a Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de vigilância armada (letal e não letal) e supervisão
motorizada, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos nas
Instituições Educacionais, Unidades Orgânicas e Coordenações Regionais de
Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Unidade
Orçamentária: 18101. Programas de Trabalho: 12.361.6221.2389.0001,
12.366.6221.2392.0003 e 12.367.6221.2393.0001. Natureza da Despesa: 3.3.90.37.
Fonte de Recursos: 103. Notas de Empenho: nº 2022NE09161, no valor de R$
24.590,06 (vinte e quatro mil quinhentos e noventa reais e seis centavos), nº
2022NE09162, no valor de R$ 1.332.409,58 (um milhão, trezentos e trinta e dois
mil quatrocentos e nove reais e cinquenta e oito centavos) e nº 2022NE09163, no
valor de R$ 643.000,36 (seiscentos e quarenta e três mil reais e trinta e seis
centavos), emitidas em 01/12/2022, sob o evento nº 400091. Modalidade:
Estimativo. Valor total do Contrato: R$ 144.408.327,12 (cento e quarenta e quatro
milhões, quatrocentos e oito mil trezentos e vinte e sete reais e doze centavos).
Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura, podendo ser prorrogado,
por no máximo 60 (sessenta) meses. Assinatura: 06/12/2022. Assinantes: Pela
SEEDF: ISAIAS APARECIDO DA SILVA. Pela GLOBAL SEGURANÇA:
PATROCÍNIO VALVERDE DE MORAIS NETO e ADRIANO MACEDO DA
FONSECA.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 112/2022
Processo nº: 00080-00271681/2022-14 - Partes: SEEDF X CONFEDERAL
VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. Objeto: a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada (letal e não letal)
e supervisão motorizada, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos
nas instituições educacionais, unidades orgânicas e Coordenações Regionais de Ensino
da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF. Unidade
Orçamentária: 18101. Programas de Trabalho: 12.361.6221.2389.0001,
12.362.6221.2390.0001, 12.363.6221.2391.0001 e 12.365.6221.2388.0008. Natureza
da Despesa: 3.3.90.37. Fontes de Recursos: 100 e 103. Notas de Empenho: nº
2022NE09164, no valor de R$ 387.927,34 (trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e
vinte e sete reais e trinta e quatro centavos), nº 2022NE09165, no valor de R$
485.447,42 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e
quarenta e dois centavos) e nº 2022NE09166, no valor de R$ 626.625,24 (seiscentos e
vinte e seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), emitidas em
01/12/2022. Modalidade: Estimativo. Valor total do Contrato: R$ 110.176.863,12
(cento e dez milhões, cento e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta e três reais e doze
centavos). Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura, podendo ser
prorrogado, por no máximo 60 (sessenta) meses. Assinatura: 06/12/2022. Assinantes:
Pela SEEDF: ISAIAS APARECIDO DA SILVA. Pela CONFEDERAL VIGILÂNCIA
E TRANSPORTE DE VALORES: RICARDO LOPES AUGUSTO.

EDITAL Nº 76, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2022
Retificação do Edital nº 74, de 02 de dezembro de 2022, de Processo Seletivo de
servidores efetivos do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação do
Distrito Federal para atuar na Diretoria de Pagamento de Pessoas, da Subsecretaria
de Gestão de Pessoas.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no
uso das atribuições legais, torna pública a retificação do Edital nº 74, de 2 de
dezembro de 2022, publicado no DODF nº 224, de 5 de dezembro de 2022, páginas
37 e 38, com vistas a selecionar servidores efetivos do quadro de pessoal da
Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para atuar na Diretoria de
Pagamento de Pessoas, da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, alterando o item
5,2 ? mantendo inalterados os demais itens e subitens ? que passa a ter a seguinte
redação:
5.2 "A ficha de inscrição devidamente preenchida deverá ser encaminhada para o
e-mail institucional: dipae@se.df.gov.br, até o dia 30 de dezembro de 2022,
juntamente com currículo resumido". (NR)

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
AVISO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 54/2022 - (UASG 450432)
Objeto: Registro de Preços, visando a aquisição de kits de materiais esportivos para atendimento
dos estudantes matriculados na rede pública de ensino do Distrito Federal, conforme ajuste entre
a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal - SEEDF e o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE, conforme especificações e condições estabelecidas no
Edital e seus anexos. Valor total estimado: R$ 7.624.950,00 (sete milhões, seiscentos e vinte e
quatro mil novecentos e cinquenta reais). Processo nº 00080-00000669/2019-21. Cadastro das
Propostas: a partir de 13/12/2022. Abertura das Propostas: 22/12/2022, a partir das 10h, horário
de Brasília. O Edital estará disponível nos endereços eletrônicos:
www.comprasgovernamentais.gov.br e https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/.

ALBERTO MOHAMAD FILHO
Pregoeiro

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA
DE REGISTRO DE PREÇOS

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2022-UASG 450432

Processo: 00080-00137452/2022-71- Pregão Eletrônico nº 33/2022. Objeto: a
aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis - Arroz Parboilizado, Extrato de
Tomate e Farinha de Trigo Tipo 1 para o Programa de Alimentação Escolar do Distrito
Federal (PAE-DF), conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de
Referência e seus Anexos. SUPER CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:
21.467.701/0001-05, valor total da Ata de R$ 5.923.062,14 (cinco milhões, novecentos
e vinte e três mil e sessenta e dois reais e quatorze centavos). A ata encontrar-se-á
disponibilizada na integra para consulta no site
https://www.educacao.df.gov.br/pregao-eletronico/.

JONATHAS FERNANDO DA SILVA DE MORAIS
Presidente do Sistema de Gerenciamento de Registro de Preços

COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO
DE CHAMAMENTO PÚBLICO

 
AVISO

ALTERAÇÃO NO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 42/2022. PROCESSO: 00080-
00114036/2022-03.
A COMISSÃO PERMANENTE DE SELEÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO,
criada por força da Portaria nº 172, de 23 de fevereiro de 2022, publicada no DODF nº
41, de 2 de março de 2022 e suas alterações, para CEPI referente ao Edital nº 42/2022
do Chamamento Público para a gestão de Centros de Educação da Primeira Infância -
CEPIs para a oferta e o atendimento de Educação Infantil, gratuita, a crianças de 4
(quatro) meses completos ou a completar até 31 de março do ano do ingresso a 3 (três)
anos completos ou a completar até 31 de março do ano do ingresso, (creche) e, em
caráter excepcional, de acordo com a oportunidade e a conveniência da Administração
Pública, crianças de 4 (quatro) anos completos ou a completar até 31 de março do ano
do ingresso e crianças de 5 (cinco) anos completos ou a completar até 31 de março do
ano do ingresso (pré-escola), na primeira etapa da Educação Básica, em período de 10
(dez) horas diárias, nos termos da Lei nº 13.019, de 2014, e Decreto Distrital nº
37.843, de 2016, comunica que o prazo para a entrega do Plano de Trabalho do Edital
nº 42/2022 fica alterado para até 13 de dezembro de 2022, em decorrência da
decretação de ponto facultativo no dia 9 de dezembro de 2022, pelo Decreto nº 43.975,
de 1º de dezembro de 2022, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, de 2 de
dezembro de 2022.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

 
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 40/2021

PROCESSO SEI N° 00054-00037013/2021-88. PARTES: DF/PMDF x
INTERNATIONAL BRANDS GROUP B.V. OBJETO: Prorrogação do prazo de
vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, de 22/12/2022 a 21/12/2023, e
alteração contratual com vistas ao acréscimo de 24,997919% (vinte e quatro
vírgula nove, nove, sete, nove, um, nove por cento) no objeto do contrato, no valor
de R$ 1.031.400,33 (um milhão, trinta e um mil e quatrocentos reais e trinta e três
centavos), equivalente a US$ 194.842,7953755052 (cento e noventa e quatro mil
oitocentos e quarenta e dois dólares americanos e sete, nove, cinco, três, sete,
cinco, cinco, zero, cinco dois centavos), correspondentes a aquisição de mais
3.004 (três mil e quatro) pares de Botas Táticas, marca Magnum, modelo Lynx 8.0
WRU/AMG, cor preta, conforme quadro de detalhamento 01(um), passando o
contrato a ter valor total de R$ 5.157.001,69 (cinco milhões cento e cinquenta e
sete mil um reais e sessenta e nove centavos), equivalente a US$ 974.213,977
(novecentos e setenta e quatro mil duzentos e treze dólares americanos e nove,
sete, sete centavos), conforme quadro de detalhamento 02 (dois), com base nos
Pareceres Técnico n. 1761 e 1764/2022-PMDF/DLF/ATJ (docs. SEI n. 100875183
e 101011637) e nos Despachos do Chefe do DLF (docs. SEI n° 100875454 e
101011669). VALOR: R$ 1.031.400,33 (um milhão, trinta e um mil e quatrocentos
reais e trinta e três centavos). NOTA DE EMPENHO: 2022NE00774, de
01/12/2022. UNIDADE GESTORA/ORÇAMENTÁRIA: 220103/24103.
PROGRAMA DE TRABALHO: 06181621730299511. NATUREZA DA
DESPESA: 339030. FONTE DE RECURSO: 121016283. ASSINATURA:
06/12/2022. VIGÊNCIA: a partir da data de assinatura do Chefe do Departamento
de Logística e Finanças. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: WILSON
SARMENTO DOS SANTOS, Chefe em Exercício, do Departamento de Logística e
Finanças. Pela Contratada: LUIZ FERNANDO MONCORVO MALTA, na
qualidade de Procurador.
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