
Parágrafo único: para o caso dos atestados de saúde apresentados pelo qualificando, só
fará jus aos benefícios aqueles que atingirem a carga horária mínima estipulada no item
7.2.

8. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES:

8.1. A previsão para o início das atividades será a partir do dia 05 de outubro de 2021.

8.1.1. A data poderá ser alterada, mediante justificativa da Secretaria de Estado de
Trabalho, amplamente divulgada no sítio eletrônico (www.trabalho.df.gov.br).

9. DA JORNADA

9.1. As candidatas matriculadas realizarão curso de qualificação, respeitando-se a carga
horária mínima de 60 (sessenta) horas/aulas, de segunda-feira a sexta-feira, nos horários
de 09:00hs as 12:00hs, para o período matutino, e, de 13:30hs às 16:30hs, para o período
vespertino.

10. DO LOCAL DE ATIVIDADES

10.1. As atividades serão desenvolvidas no âmbito da Região Administrativa de
Sobradinho II, localizado no Setor Oeste Quadra 1 - Área Especial 02, ao lado da
Administração Regional de Sobradinho II, com estrutura montada pela entidade
qualificadora.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal será responsável pela seleção
e pela divulgação do resultado que será disponibilizado no sítio eletrônico
(www.trabalho.df.gov.br).

11.2. Todas as fases da seleção deverão ser acompanhadas pelos candidatos no referido
sítio eletrônico.

11.3. Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de
Combate à Corrupção por meio do telefone 0800-6449060 (Decreto nº 34.031, de 12 de
dezembro de 2012).

11.4. Para mais esclarecimentos, contatar a Subsecretaria de Qualificação Profissional –
SQP, pelo telefone ou WhatsApp: (61) 99198-8727.

11.5. Os casos omissos serão resolvidos pela SETRAB, que deverá interpretar as regras
previstas neste Edital e basear suas decisões segundo as normas vigentes e os princípios
que regem a Administração Pública.

THALES MENDES FERREIRA
Secretário de Estado de Trabalho

 
ANEXO I

Agência do Trabalhador de Taguatinga - Núcleo de Qualificação Profissional
Tel: 3773-9499
C4 Lt. 03, Av. das Palmeiras - Cep: 72010-040
 
Agência do Trabalhador do Plano Piloto - Núcleo de Qualificação Profissional
Tel: 3773-9482/3773-9470
SEPN Qd. 511, Bloco A, Térreo - Asa Norte - Cep: 70750-541
 
Agência do Trabalhador de Ceilândia - Núcleo de Qualificação Profissional
Tel: 3773-9363
QNM 18/20, Bl. B - Cep: 72210-552
 
Agência do Trabalhador do Gama - Núcleo de Qualificação Profissional
Tel: 3773-9446 / 3773-9374
AE S/N Setor Central ADM - Cep: 72045-610
 
Agência do Trabalhador do Recanto das Emas - Núcleo de Qualificação Profissional
Tel: 3773-9364
Qd. 602 – Área Especial - Cep: 72610-500
 
Agência do Trabalhador da Estrutural - Núcleo de Qualificação Profissional
Tel: 3773-9443 / 3773-9361
Setor Regional Administrativo/ AE n° 08 - Cep: 71300-000
 
Agência do Trabalhador de Brazlândia - Núcleo de Qualificação Profissional
Tel: 3773- 9362 /3773-9492/3773-9493/3773-9494
SCDN Bl. K Lj. 01/05 - Cep: 72705-511
 
Agência do Trabalhador do Itapoã - Núcleo de Qualificação Profissional
Tel: 3773-9360
AE N° 04, Qd 878, Conjunto A, Del Lago, Itapoã - Cep: 71593-620
 
Agência do Trabalhador de Planaltina - Núcleo de Qualificação Profissional
Tel: 3773-9595 / 3773-9366
Av. Uberdan Cardoso Qd. 101 A/E Adm. Regional - Cep: 71690-090
 
Agência do Trabalhador de Samambaia - Núcleo de Qualificação Profissional
Tel: 3773-9367
QN 303 Conj. 01 Lote 03 – Samambaia Sul (ao lado Correios) - Cep: 72300-625
 
Agência do Trabalhador de Santa Maria - Núcleo de Qualificação Profissional
Tel: 3773-9583 / 3773-9358
QCE 01, Conj. H Área Especial Galpão Cultural 09 - Cep: 72511-100
 

Agência do Trabalhador de Sobradinho - Núcleo de Qualificação Profissional
Tel: 3773-9580 / 3773-9369
Qd. 08 Área Especial 03 - Cep: 73006-080
 
Agência do Trabalhador do Riacho Fundo II - Núcleo de Qualificação Profissional
Tel: 3773-9555 / 3773-9375
QC 1 Conj. 05 Lt 02 (Prox. Adm. Regional) - Cep: 71882-015
 
Agência do Trabalhador São Sebastião - Núcleo de Qualificação Profissional
Tel: 3773-9368
Qd. 104 Conj. 05, Lt. 09 – Setor Residencial Oeste - Cep: 71692-325

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2021

Processo: 04012-00002070/2021-20, Pregão Eletrônico nº 09/2021, com
HOMOLOGAÇÃO TOTAL em 24 de setembro de 2021. Objeto: Registro de Preços para
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo, fornecimento,
transporte e distribuição de kit’s lanches, conforme descrição, com execução mediante o
regime de prestação de serviços com mão de obra sem dedicação exclusiva, para atender
os alunos participantes do Programa RENOVADF nos cursos de qualificação profissional,
ofertados pela Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal. Assinatura da Ata:
29/09/2021. Vigência: 12 meses a contar da publicação no DODF. Empresa vencedora e
itens homologados: NATURAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - CNPJ:
27.050.836/0001-57, item 1 e 2. Ata, na íntegra, será disponibilizada no site
http://www.trabalho.df.gov.br/.

Brasília/DF, 29 de setembro de 2021
EUYNDHER SANTOS DE MORAIS

Pregoeiro

PROCURADORIA-GERAL

SECRETARIA GERAL
 

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 17/2021
PROCESSO: 00020-00031124/2020-14. PARTES: PROCURADORIA-GERAL DO
DISTRITO FEDERAL E EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS. (CNPJ nº
60.501.293/0001-12). Reconhecimento de Inexigibilidade de Licitação nº 05/2021 (ID SEI
68815485). OBJETO: prestação de serviços de assinatura anual da Biblioteca Digital de
Livros da Editora Revista dos Tribunais – Biblioteca Digital ProviewTM, em diversas áreas
do direito. ASSINATURA: 28/09/2021. VIGÊNCIA: A contratação terá vigência de 12
(doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato. NOTA DE EMPENHO: O
empenho é de R$ 27.720,00 (vinte e sete mil setecentos e vinte reais), conforme Nota de
Empenho nº 2021NE00238 (ID SEI 69132911), emitida em 01/09/2021, sob o evento nº
400091, na modalidade Global. COBERTURA ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à
conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 120901/12901 – Fundo
da Procuradoria Geral do Distrito Federal; II – Programa de Trabalho:
03.122.8203.4220.0007; III – Natureza da Despesa: 33.90.39. SIGNATÁRIOS: Pelo
DISTRITO FEDERAL: HELDER DE ARAÚJO BARROS, Secretário Geral da
Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Pela CONTRATADA: MARIA PAULA PINA e
PABLO LEO PEDUZZI, na qualidade de Representantes Legais.

TRIBUNAL DE CONTAS

EDITAL Nº 05 - TCDF - AUDITOR, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGA E A FORMAÇÃO DE

CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE AUDITOR (CONSELHEIRO-
SUBSTITUTO) DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições legais, torna público que os locais de aplicação da prova objetiva,
referente ao concurso público para o provimento de uma vaga e a formação de cadastro de
reserva no cargo de Auditor (Conselheiro-Substituto) do Tribunal de Contas do Distrito
Federal, estarão disponíveis para consulta, no endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_20_ auditor_sub, a partir da data constante do
item 2 deste edital, devendo o candidato observar os procedimentos a seguir estabelecidos
para a verificação de seu local de realização da prova.
1 A prova objetiva terá a duração de 05 horas e será aplicada no dia 10 de outubro de
2021, às 13 horas (horário oficial de Brasília/DF).
2 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico
http://www.cebraspe.org.br/concursos/tc_df_20_ auditor_sub, a partir do dia 04 de
outubro de 2021, para verificar o seu local de realização da prova, por meio de consulta
individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados. O candidato somente
poderá realizar a prova no local designado na consulta individual disponível no endereço
eletrônico citado acima.
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3 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova

conforme estabelecido na alínea “g” do subitem 6.1 deste edital, munido de caneta

esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de

inscrição e do documento de identidade original.

4 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização da prova, for

surpreendido portando:

a) aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas

eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®,

gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar, relógio de qualquer espécie, alarmes,

chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido

e(ou) qualquer transmissor, gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e

mensagens etc.;

b) óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou)

borracha;

c) quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;

d) qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material

transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos

(biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).

4.1 O Cebraspe recomenda que, no dia de realização da prova, o candidato não leve

nenhum dos objetos citados no item 5 deste edital.

4.2 O Cebraspe não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de

equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem por danos

neles causados.

5 O candidato deverá observar todas as instruções contidas nos itens 09 e 15 do Edital

nº 1 - TCDF - Auditor, de 18 de novembro de 2020, e suas alterações, e neste edital.

6 DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO PARA EVITAR A TRANSMISSÃO DO

CORONAVÍRUS

6.1 Por ocasião da realização da prova, e tendo em vista as medidas de proteção à

transmissão do coronavírus adotadas pelo Cebraspe, o candidato deverá:

a) comparecer ao local de aplicação usando máscara e portando máscaras reservas, se

necessário, de modo a possibilitar a troca de sua máscara a cada duas horas;

b) armazenar as máscaras usadas em saco plástico transparente, que deverá ser trazido

pelo candidato;

c) permanecer de máscara durante todo o tempo em que estiver nas dependências dos

locais de aplicação de prova;

d) submeter-se à verificação da temperatura corporal para acesso ao local de

aplicação, observado o subitem 6.1.5 deste edital;

e) observar o distanciamento adequado, conforme demarcação do piso com fita

adesiva em frente ao portão de acesso ao local de aplicação, na entrada das salas de

prova e dos banheiros;

f) observar o distanciamento mínimo exigido na legislação aplicável entre os

candidatos e entre membros da equipe de aplicação nas salas de aplicação da prova;

g) verificar o seu horário de acesso ao local de prova, conforme informado na

consulta individual, em link específico, em que serão disponibilizadas as informações

relativas a seu grupo e a seu horário de entrada;

h) submeter-se a pré-identificação realizada pela equipe de campo na chegada dos

candidatos ao local de aplicação, sem contato físico e sem o manuseio de documentos

ou de qualquer outro objeto dos candidatos, podendo ser solicitado que o candidato

abaixe a sua máscara, de modo a permitir a visualização do seu rosto - concedendo-se

somente ao candidato a manipulação de sua máscara, mantendo-se o distanciamento

mínimo exigido na legislação aplicável de qualquer outro candidato ou membro da

equipe de aplicação;

i) permanecer de máscara ao se retirar de sala para uso dos banheiros e observar os

procedimentos de higienização das mãos nesses ambientes;

j) manter os cabelos arrumados de forma que não caiam sobre sua face enquanto

estiver dentro dos locais de aplicação;

k) submeter-se ao controle de saída dos candidatos ao término da prova para evitar

aglomeração.

6.1.1 Somente será permitido o ingresso de candidato ao local de aplicação usando

máscara.

6.1.1.1 As máscaras poderão ser descartáveis, de tecido ou de qualquer outro material.

As máscaras, inclusive, as descartáveis e as cirúrgicas, não poderão ser

modificadas/adulteradas, bem como as de tecido não poderão ser de material

transparente ou conter qualquer tipo de perfuração. Caso o Cebraspe identifique

alteração, recorte, retirada de camadas de proteção, adaptação ou inadequação no uso

de máscaras, será solicitado ao candidato que faça o descarte e a substituição da

máscara inadequada e coloque outra que cumpra os critérios de biossegurança para

garantir sua permanência no local de prova. O Cebraspe não fornecerá máscaras.

Aconselha-se que o candidato tenha máscaras reservas.

6.1.2 Caso deseje, o candidato poderá comparecer ao local de aplicação usando, além da

máscara, protetor facial transparente (estilo viseira), vestimentas descartáveis (macacão

impermeável), luvas descartáveis (desde que tenham coloração leitosa ou

semitransparente), óculos de proteção transparente e toalhas de papel para higienização de

mãos e objetos, independentemente da higienização a ser feita pela equipe do Cebraspe. O

candidato também deverá levar o seu próprio recipiente contendo álcool em gel, desde que

esse recipiente seja transparente.

6.1.3 As máscaras e os frascos de álcool em gel 70% deverão ser de uso individual e não

poderão ser compartilhados entre os candidatos.

6.1.4 O Cebraspe não fornecerá máscaras nem frascos de álcool em gel 70% aos

candidatos, exceto na forma do subitem 6.2 deste edital.

6.1.5 Caso a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de sua chegada ao

local de aplicação, for igual ou inferior a 37,5 ºC, será permitido o seu ingresso ao local de

aplicação. Se a temperatura corporal do candidato, aferida no momento de sua chegada ao

local de aplicação, for superior a 37,5 ºC, será imediatamente realizada uma segunda

aferição; se a segunda aferição confirmar que o candidato se encontra com temperatura

corporal superior a 37,5 ºC, o candidato poderá ser encaminhado para realizar a prova em

sala especial.

6.2 O Cebraspe disponibilizará frascos de álcool em gel 70% nas salas e nos locais de

circulação, bem como sabão líquido e papel toalha nos banheiros.

6.3 Recomenda-se que cada candidato leve água para o seu próprio consumo, em

embalagem transparente, para evitar a utilização de bebedouros ou qualquer outro

dispositivo de fornecimento coletivo de água para beber.

6.4 O candidato que informar, na data de aplicação da prova, que está acometido pela

Covid-19 não poderá realizá-las.

6.5 Outras informações a respeito das ações adotadas e dos procedimentos gerais de

prevenção do coronavírus nos locais de prova estarão disponíveis no endereço eletrônico

www.cebraspe.org.br.

PAULO TADEU VALE DA SILVA

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 15/2021

Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal - CNPJ nº 00.534.560/0001-26 -

Contratada: DIGISYSTEM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. - CNPJ nº

01.936.069/0010-85 - Objeto: prestação de serviços terceirizados na área de

tecnologia da informação, compreendendo planejamento, desenvolvimento,

implantação e execução de atividades de suporte técnico, remoto e presencial, a

clientes de soluções de tecnologia da informação, abrangendo atividades de execução

de rotinas periódicas, orientação e esclarecimento de dúvidas, recebimento, registro,

análise, diagnóstico e atendimento de solicitações, utilizando as práticas

preconizadas pela Information Technology Infraestructure Library - ITIL e orientado

por requisitos de níveis de serviços - Processo 00600- 00002220/2021-32 -

Licitação: Pregão Eletrônico nº 06/2021, regido pela Lei nº 10.520/2002, pela Lei

Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, bem como

pelas Leis Distritais nºs 4.611/2011 e 4.770/2012, pelos Decretos Distritais nºs

23.460/2002 e 35.592/2014, pelo Decreto Federal nº 10.024/2019, recepcionado pelo

Distrito Federal pelo Decreto Distrital nº 40.205/2019, e pelas demais legislações

aplicáveis - Vigência e Execução: de 27/10/2021 a 26/10/2022 - Valor Estimado: R$

562.800,00 (quinhentos e sessenta e dois mil e oitocentos reais) - Unidade Gestora:

20101 - Gestão: 01 - Classificação Orçamentária: 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-

DE-OBRA - Programa de Trabalho: 01126823125572568 - Fonte de Recurso: 100 -

ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - Nota de Empenho: 2021NE00580 - Data de

Emissão da NE: 03/09/2021 - Valor da NE: R$ 101.616,67 (cento e um mil,

seiscentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) - Data da Assinatura:

29/09/2021 - Assinam: pelo Contratante, PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA; e,

pela Contratada, MARCOS ANTONIO PEREZ.

INEDITORIAL

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
 

CHAMAMENTO Nº 330/2021

PROCESSO: 04024-00010446/2021-86

O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – Icipe torna público para o

conhecimento de quem possa interessar que até o dia 05/10/2021 às 18h, estará recebendo

por meio eletrônico no site www.apoiocotacoes.com.br, propostas relativas ao

Chamamento n° 330/2021, cujo objeto é a Aquisição de órteses, próteses e materiais

especiais (agulha de esclerose e dispositivo de gastrostomia), visando atender as

necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB. Conforme previsões

editalícias, o prazo para recebimento de propostas poderá ser prorrogado. Os interessados

poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo no

site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital N°

33.390/11. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Supervisão de Compras, Icipe/HCB.
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