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PÁGINA 36
COORDENAÇÃO DE COMPRAS
DIRETORIA DE AQUISIÇÕES

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2018 - UASG 926119
Objeto: Aquisição de material de consumo REAGENTES PARA UROANÁLISE em regime
de COMODATO indicado em estudo de viabilidade, com fornecimento de equipamentos
automatizados e semi automatizados, peças, componentes para a realização destes exames
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde conforme especificações e quantitativos
constantes no Anexo I do Edital. Processo: 060.007.582/2015. 1 lote composto por 2 itens.
Valor Estimado: R$ 391.649,33. Cadastro das Propostas: a partir de 09/02/2018. Abertura das
Propostas: 26/02/2018 às 10 horas, horário de Brasília, no site www.comprasnet.gov.br. O
Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no site ou com ônus no endereço: SAIN - Setor
de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural s/nº - Asa Norte - Bloco "A", 1° andar, sala 83/124,
Central de Compras da SUAG/SES, CEP 70770-200, Brasília/DF.
ÉRICA NEGRYS OLIVEIRA CALDAS
Pregoeira

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA
EXTRATO DO EDITAL Nº 01, DE 30 DE JANEIRO DE 2018
A DIRETORA DA ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA, mantida pela FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, no uso das atribuições
que lhe confere o Regimento Escolar, aprovado pela Subsecretaria de Planejamento e Inspeção de Ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, TORNA PÚBLICA a realização de Processo Seletivo para formação de banco de dados de Instrutores
para as atividades teóricas e atividades das Práticas Profissionais em Serviço - PPS do Curso
Técnico em Enfermagem, da Escola Técnica de Saúde de Brasília (ETESB/FEPECS)- Seleção 2018. 1. O presente Edital destina-se a selecionar servidor estável e ativo, pertencente
à carreira de Enfermeiro e à carreira de Assistência Pública à Saúde - Cargo: Técnico em
Saúde/Técnico em Enfermagem (com graduação em Enfermagem) da Secretaria de Estado de
Saúde do Distrito Federal (SES/DF), mediante pagamento da gratificação por encargo de
curso ou de concurso, com base no Decreto Distrital 33. 871/2012. 2. Período das Inscrições:
19/02 a 09/03/2018. 3. O Edital encontra-se disponível, na integra, no endereço eletrônico
www.etesb.fepecs.edu.br, link "Processo Seletivo".
ENA DE ARAÚJO GALVÃO

Nº 29, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 113-00000060/2018-00. Interessado: DER/DF. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Objeto: Despesas com o fornecimento de
água e tratamento de esgoto referente ao mês de fevereiro/2018. O Diretor Geral do DER/DF,
à vista do que consta do processo acima epigrafado, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993; RATIFICA nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal
a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso XXIV do
Regimento aprovado pelo Decreto nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017, a emissão de nota de
empenho conforme o valor acima discriminado, em favor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB. Em, 06 de fevereiro de 2018. HENRIQUE
LUDUVICE, Diretor Geral.
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018
Aquisição de Material Permanente: Caminhão para transporte de servidores e materiais,
conforme especificações constantes do termo de referência em anexo, Processo nº
113.009822/2017. Data e horário para recebimento das propostas: até 09h00min do dia 27 de
fevereiro de 2018, com valor estimado de R$ 541.197,00.
Os respectivos editais poderão ser retirados exclusivamente nos endereços eletrônicos
www.der.df.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Demais informações no próprio edital.
Brasília/DF, 08 de fevereiro de 2018
CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL
Diretora

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2017METRÔ-DF, OCORRIDA NA 1167ª REUNIÃO ORDINÁRIA,
OCORRIDA EM 02/02/2018
Processo: 097-000694/2017-METRÔ-DF. Tipo: Menor Preço. A Companhia do Metropolitano do DF informa a ADJUDICAÇÃO, pelo Pregoeiro, à empresa VISIONFILM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP, CNPJ nº. 26.968.701/0001-02, cujo objeto do certame
acima mencionado refere-se à aquisição, com a devida instalação, de película de proteção
solar para as cabines dos Trens da Série 1000 e 2000, de propriedade da Companhia, pelo
valor global de R$33.199,91 (trinta e três mil, cento e noventa e nove reais e noventa e um
centavos), e a correspondente HOMOLOGAÇÃO, com fulcro no art. 6, IV, do Decreto
Distrital nº. 23.460/2002 c/c art. 18, XI do Estatuto Social do METRÔ. Os Termos de
Adjudicação e Homologação encontram-se no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.metro.df.gov.br.
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
Substituto do Diretor-Presidente

EDITAL Nº 04, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PARA AFASTAMENTO REMUNERADO PARA
ESTUDOS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF, PARA SERVIDORES ESTÁVEIS INTEGRANTES DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, EM EXERCÍCIO NESTA SECRETARIA.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Distrito Federal, e considerando o
disposto na Lei nº 5.105, de 03 de maio de 2013, torna pública a abertura do processo
seletivo para Afastamento Remunerado para Estudos - 1º semestre de 2018, em período
integral ou parcial, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
(SEEDF), para servidores estáveis integrantes da Carreira Magistério Público do Quadro de
Pessoal da SEEDF, em exercício nesta Secretaria, para participarem de Programa de PósGraduação Stricto Sensu. O presente Edital encontra-se regido nos termos da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011; do Decreto nº 29.290, de 22 de julho de 2008;
do Decreto nº 36.496, de 13 de maio de 2015; da Lei nº 5.105, de 03 de maio de 2013; da
Portaria nº 259, de 15 de outubro de 2013, alterada pela Portaria nº 28, de 08 de fevereiro
de 2018, e da Portaria nº 18, de 01 de fevereiro de 2018, que dispõem sobre o Afastamento
Remunerado para Estudos na SEEDF.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES E DAS VAGAS
1.1. O processo seletivo será realizado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito
Federal (SEEDF), por meio do Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação
(EAPE), e será regido por este Edital.
1.2. Serão ofertadas, para o 1º semestre de 2018, ao servidor em regime laboral de 20 (vinte)
ou de 40 (quarenta) horas semanais, 138 (cento e trinta e oito) vagas assim distribuídas: 48
(quarenta e oito) vagas em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu para curso de doutorado e pós-doutorado; e 90 (noventa) vagas em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu
para curso de mestrado acadêmico ou profissional.
1.3. A Comissão de Afastamento Remunerado para Estudos, nomeada no Diário Oficial do
Distrito Federal (DODF) nº 220, de 17 de novembro de 2017, p. 28, Ordem de Serviço nº 1,
de 9 de novembro de 2017, analisará a documentação e o projeto de pesquisa do servidor,
acompanhará a vida acadêmica, as licenças, as suspensões, as prorrogações, os cancelamentos e emitirá parecer da solicitação para fins de afastamento, e, finalmente, encaminhará o processo ao Secretário de Estado de Educação para deliberação superior.
1.4. Para participar desse processo seletivo, o servidor estável deverá:
I - estar em efetivo exercício nesta SEEDF há pelo menos:
a) três anos consecutivos para mestrado acadêmico ou profissional, até o último dia da
inscrição;
b) quatro anos consecutivos para doutorado ou pós-doutorado, até o último dia da inscrição.II
- estar inscrito, admitido ou matriculado em curso compatível com habilitação ou área de
atuação do servidor, oferecido por Instituição de Ensino Superior (IES) credenciada e reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), para cursos realizados no Brasil;
III - estar inscrito, admitido ou matriculado em curso compatível com habilitação ou área
deatuação do servidor, oferecido por IES credenciada e reconhecida por órgão competente do
país, para cursos realizados fora do Brasil;
IV - frequentar curso que se desenvolva na modalidade de ensino presencial;
V- frequentar curso que se desenvolva na modalidade de ensino semipresencial, no caso de
mestrado profissional, a depender das normas do regimento do respectivo curso;
VI - solicitar da IES o programa do curso que frequenta ou frequentará;
VII - obter parecer da chefia imediata para Afastamento Remunerado para Estudos;
VIII - apresentar a relação direta do programa do curso com a atividade fim da SEEDF;
IX - inscrever-se no processo seletivo de Afastamento Remunerado para Estudos;
X - inserir a seguinte documentação no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), no endereço https://sei.df.gov.br:
a) Parecer da Chefia Imediata para Afastamento Remunerado para Estudos atestando:
a.1) as potencialidades do servidor para frequentar o curso pretendido;
a.2) a aplicabilidade dos conhecimentos a serem adquiridos no curso pretendido, considerando aárea de atuação do servidor;
b) comprovante de admissão, de matrícula ou de aprovação ou de inscrição no Programa de
PósGraduação compatível com a sua habilitação ou área de atuação, a ser avaliado pela Comissão de
Afastamento Remunerado para Estudos;
c) Projeto ou Pré-Projeto de Pesquisa apresentado ao Programa de Pós-Graduação do curso
pretendido, em Língua Portuguesa;
d) declaração da IES (para curso iniciado antes do Afastamento Remunerado para Estudos e
que se encontra em andamento) evidenciando as disciplinas e o semestre/ano de início do
curso pretendido;

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 50012018020900036

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 45/2017-METRÔ-DF, OCORRIDA NA 1166ª REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 25/01/2018
Processo: 097-000678/2017-METRÔ-DF. Tipo: Menor Preço. A Companhia do Metropolitano do DF informa a ADJUDICAÇÃO, pelo Pregoeiro, à empresa POLO PESQUISAS E
ASSESSORIA LTDA. - ME, CNPJ nº. 13.098.271/0001-73, cujo objeto é a contratação da
prestação de serviços de pesquisa de avaliação dos serviços prestados aos usuários, pelo
METRÔ-DF, pelo valor total de R$37.320,00 (trinta e sete mil, trezentos e vinte reais) e a
correspondente HOMOLOGAÇÃO do certame mencionado acima, com fulcro no art. 6, IV,
do Decreto Distrital nº. 23.460/2002 c/c art. 18, XI do Estatuto Social do METRÔ. Os
Termos de Adjudicação e Homologação encontram-se no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br e www.metro.df.gov.br.
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
Substituto do Diretor-Presidente
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 46/2017-METRÔ-DF, OCORRIDA NA 1166ª REUNIÃO ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 25/01/2018
Processo: 097-000826/2017-METRÔ-DF. Tipo: Menor Preço. A Companhia do Metropolitano do DF informa a ADJUDICAÇÃO, pelo Pregoeiro, à empresa SEAL TELECOM
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA., CNPJ nº.
58.619.404/0008-14, cujo objeto esta voltado para a aquisição de equipamentos de Vídeo
Wall, com a devida montagem e instalação, para modernização do Sistema de Exibição de
Informações Operacionais do Centro de Controle Operacional da Companhia, pelo valor
global de R$534.281,00 (quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais), cujo
VALOR EQUALIZADO, em razão de incidência do imposto legal será de R$566.337,86
(quinhentos e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e seis centavos), e
a correspondente HOMOLOGAÇÃO do certame, com fulcro no art. 6, IV, do Decreto
Distrital nº. 23.460/2002 c/c art. 18, XI do Estatuto Social do METRÔ. Os Termos de
Adjudicação e Homologação encontram-se no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.metro.df.gov.br.
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
Substituto do Diretor-Presidente

