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RESULTADO DE HABILITAÇÃOCONCORRÊNCIA Nº 2/2020
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,
DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que a
após análise da documentação de habilitação da concorrência em epígrafe e amparando-se na análise
técnica proferida pela Diretoria de Engenharia, chegou-se aos seguintes resultados: 1- A EMPRESA
ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA foi inabilitada por apresentar prova de Regularidade para
com a FAZENDA MUNICIPAL, com data de vencimento expirada, conforme pode ser visto no SICAF e
Certidão constas na página 41 da documentação de habilitação encaminhada pela empresa, contrariando
o disposto no item 5.1.1 do edital 2 - A FIBRA CONSTRUÇÕES EIRELI EPP foi inabilitada por não apresentar
Certidões de Acervo Técnico que comprovam a execução de serviços de acordo com o mínimo exigido
pelo Edital de Licitação CONCORRÊNCIA Nº 02/2020 - SEDF. O serviço de ESTACA Escavada
Mecanicamente com diâmetro mínimo de 40 cm não foi executado nos atestados que acompanham as
CATś apresentadas pelos responsáveis técnicos da empresa. Veriﬁcou-se também que consta no SICAF
Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. III aplicada pelo COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11MEX/DF, contrariando o disposto no item 4.5.4 e 4.5.4.1 do edital. As demais participantes do procedimento
licitatório em epígrafe encontram-se devidamente habilitadas. A data de abertura dos envelopes de
proposta ﬁca deﬁnida para ocorrer no dia 22/12/2020, as 10:00 na sala de reuniões da Comissão, caso
não haja interposição de recursos. Os autos ﬁcam com vistas franqueadas aos interessados.

Brasília, 11 de dezembro de 2020.
DIEGO FERNANDEZ GOMES
Presidente Substituto

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certiﬁcada.
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7.4 A matrícula nas vagas remanescentes para a comunidade será realizada de 08h do dia 03 de fevereiro de 2021 às 22h do dia 04 de fevereiro de 2021, no site
www.etcdf.com.br.
7.5. No ato da efetivação da matrícula, o (a) candidato (a) deverá apresentar os seguintes documentos:
7.5.1. Declaração de Escolaridade (original e cópia), com data de emissão que não seja superior a 30 dias;
7.5.2. Histórico Escolar (original e cópia);
7.5.3. Certificado de Conclusão do Ensino Médio (original e cópia), no caso do estudante que já concluiu o Ensino Médio;
7.5.4. 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));
7.5.5. Original e cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
7.5.6. 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).
7.5.7. 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.
7.5.8. Tipagem Sanguínea e Fator RH, conforme Lei Distrital nº 4.379/2009.
7.5.9. Auto declaração de impossibilidade de frequentar as aulas presenciais devido à situação de pandemia do novo coronavírus.
7.6. Para os (as) candidatos (as) com deficiência ou transtorno do espectro autista, além dos documentos descritos nos subitens 7.5.1. a 7.5.9. deverá ser apresentado laudo
médico atualizado original e cópia simples, atestando o tipo e o grau de deficiência, emitido nos últimos 12 meses.
7.7. A matrícula deverá ser efetivada pelo (a) candidato (a) ou, se menor de 18 anos de idade, pelo responsável legal. No caso de matrícula no curso noturno, o responsável
legal deverá assinar uma autorização.
7.8. 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).
7.9. 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 (a) desistente e sua vaga considerada disponível, não cabendo recurso.
7.10. O (A) estudante deverá apresentar justificativa legal para a Direção da Unidade Escolar em até 5 (cinco) dias letivos do início das faltas, justificando a ausência, para
não incorrer no subitem 7.9
7.10.1. O (A) estudante deverá obter, no mínimo, 75% de frequência do total de horas letivas nas aulas presenciais para ser aprovado (a).
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. 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).
8.2. A validade do resultado deste Processo Seletivo está restrita ao 1º semestre letivo de 2021.
8.3. O cronograma das etapas do processo Seletivo estará disponível no site www.etcdf.com.br para o devido acompanhamento.
8.4. Na contagem de prazo em dias, estabelecido 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 a obtenção do diploma de Técnico de Nível Médio, o (a) estudante deverá concluir seus 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 site
www.etcdf.com.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 (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
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RESULTADO DE HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 02/2020
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos interessados que a após análise da
documentação de habilitação da concorrência em epígrafe e amparando-se na análise
técnica proferida pela Diretoria de Engenharia, chegou-se aos seguintes resultados: 1A EMPRESAALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA foi inabilitada
por apresentar prova de Regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL, com
data de vencimento expirada, conforme pode ser visto no SICAF e Certidão constas
na página 41 da documentação de habilitação encaminhada pela empresa,
contrariando o disposto no item 5.1.1 do edital 2 - A FIBRA CONSTRUÇÕES
EIRELI EPP foi inabilitada por não apresentar Certidões de Acervo Técnico que
comprovam a execução de serviços de acordo com o mínimo exigido pelo Edital de
Licitação CONCORRÊNCIA Nº 02/2020 – SEDF. O serviço de ESTACA Escavada
Mecanicamente com diâmetro mínimo de 40 cm não foi executado nos atestados que
acompanham as CAT´s apresentadas pelos responsáveis técnicos da empresa.
Verificou-se também que consta no SICAF Suspensão Temporária - Lei nº 8666/93,
art. 87, inc. III aplicada pelo COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/11-MEX/DF,
contrariando o disposto no item 4.5.4 e 4.5.4.1 do edital. As demais participantes do
procedimento licitatório em epígrafe encontram-se devidamente habilitadas. A data
de abertura dos envelopes de proposta fica definida para ocorrer no dia 22/12/2020,
as 10:00 na sala de reuniões da Comissão, caso não haja interposição de recursos. Os
autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.
DIEGO FERNANDEZ GOMES
Presidente da Comissão
Substituto

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O GERENTE DE PAGAMENTO, DA DIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAS,
DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SECRETARIA DE ESTADO
DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, resolve:
CONVOCAR SEBASTIAO MENDES MOTTA, matrícula nº 00486914,
impreterivelmente até 30 dias a contar da data de publicação deste edital, na W3 Norte Quadra 511 - Ed. Bittar III - 3° andar, nesta Capital, no horário das 8h às 17h e ou pelo email: gpag.sugep@edu.se.df.gov.br e ainda pelo telefone: (61) 3901-2393, para tratar de
assunto referente ao débito apurado no Processo SEI nº 00080-00136583/2020-70, que
trata de ressarcimento ao erário por recebimento indevido de décimo terceiro em 2019.
CONVOCAR CAROLINA CAMARANO DE MELLO MOREIRA, matrícula nº 203.1205, impreterivelmente até 30 dias a contar da data de publicação deste edital, na W3 Norte Quadra 511 - Ed. Bittar III - 3° andar, nesta Capital, no horário das 8h às 17h e ou pelo email: gpag.sugep@edu.se.df.gov.br e ainda pelo telefone: (61) 3901-2393, para tratar de
assunto referente ao débito apurado no Processo SEI nº 00080-00130345/2018-36, que
trata de ressarcimento ao erário por recebimento indevido de TIDEM.
CONVOCAR FLAVIA APARECIDA DE SOUZA LUIZ, matrícula nº 02166143,
impreterivelmente até 30 dias a contar da data de publicação deste edital, na W3 Norte Quadra 511 - Ed. Bittar III - 3° andar, nesta Capital, no horário das 8h às 17h e ou pelo email: gpag.sugep@edu.se.df.gov.br e ainda pelo telefone: (61) 3901-2393, para tratar de
assunto referente ao débito apurado no Processo SEI nº 00080-00062653/2017-41, que
trata de ressarcimento ao erário por recebimento indevido de TIDEM.
CONVOCAR ANDREA BEATRIZ DOS SANTOS, matrícula nº 00244201,
impreterivelmente até 30 dias a contar da data de publicação deste edital, na W3 Norte -
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