
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE LICITAÇÕES

 
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO DE SRP Nº 17/2021
Processo: 04012-00003844/2021-30. A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal –
SETRAB/DF torna público aos interessados o resultado do pregão supracitado, cujo objeto é o
Registro de Preços para aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis/instalações
(material de pintura em geral), a serem empregados em Projetos em andamento no âmbito da
Secretaria de Estado de Trabalho do DF, conforme especificações e quantidades estimadas
descritas no Termo de Referência, anexo I do Edital, da seguinte forma: GRUPO 01 - ITENS 1 à
60 Ampla Concorrência, homologado à empresa: RVA BRASÍLIA CONSTRUÇÕES LTDA -
CNPJ Nº 26.392.234/0001-15, no valor total de R$ 10.154.013,10 (dez milhões, cento e
cinquenta e quatro mil treze reais e dez centavos). GRUPO 02 - ITENS 61 à 120 Cota
Reservada, homologado à empresa: AAZ COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ Nº
15.449.518/0001-84, no valor total de R$ 2.808.035,31 (dois milhões, oitocentos e oito mil trinta
e cinco reais e trinta e um centavos).
Os Termos de Adjudicação e Homologação atendem ao Art. 46 do Decreto Federal nº
10.024/2019, recepcionado no Distrito Federal pelo Decreto Distrital nº 40.205/2019, e estão
disponíveis no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG 926210.

JUNILMA OLIVEIRA FERREIRA
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO DE SRP Nº 26/2021

Processo: 04012-00002956/2020-92. A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito
Federal, torna público aos interessados abertura do certame em epígrafe, cujo objeto é o
Registro de Preços para contratação de solução de serviços de impressão, com
fornecimento de insumos (exceto papel) e reposição de peças, instalação, assistência
técnica e software de gerenciamento de impressões, para atender à demanda da Secretaria
de Estado de Trabalho do Distrito Federal - SETRAB/DF, conforme especificações e
condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Valor
total estimado R$ 422.393,76 (quatrocentos e vinte e dois mil trezentos e noventa e três
reais e setenta e seis centavos). Tipo: Menor Preço por Grupo. Data da abertura da sessão:
06/01/2022 às 10:00 horas (horário de Brasília/DF). Elemento de despesa: 33.90.39, Cópia
do Edital se encontra no sítio https: //www.gov.br/compras/pt-br e em
https://www.trabalho.df.gov.br/. UASG: 926210. Informações: (61) 3773-9312.

JUNILMA OLIVEIRA FERREIRA
Diretora

CONTROLADORIA GERAL

SUBCONTROLADORIA DE
CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar 0480-000601/2015,
designada pela Portaria nº 213, de 29 de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial do
Distrito Federal nº 224, de 02 de dezembro de 2021, do Sr. Secretário de Estado Controlador-
Geral do Distrito Federal, no uso de suas atribuições e nos termos do disposto no artigo 248,
da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, INTIMA, pelo presente Edital, a
acusada MARIA LEDA DE LIMA E SILVA, no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do art.
250, § 1º, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, a contar da publicação
do presente edital, considerando que a primeira publicação ocorreu no DODF nº 233, de 15
de dezembro de 2021, pág. 78, para apresentar DEFESA ESCRITA, em relação aos fatos que
lhe foram imputados no Termo de Indiciação, (76093936) sob pena de revelia, por se
encontrar em local incerto e não sabido. A Comissão Processante encontra-se instalada na
Controladoria-Geral do Distrito Federal, na sala nº 1215 do Edifício Anexo ao Palácio do
Buriti, Praça do Buriti, Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP: 70075-900 (no
telefone 61.2108-3280 e endereço eletrônico gproc7@cg.df.gov.br), sendo facultada, à
acusada, a vista dos autos, bem como a constituição de procurador(a).

Brasília/DF, 16 de dezembro de 2021
WELMO DA COSTA OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA

EDITAL Nº 05 - DPDF - ANALISTA, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE

CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE ANALISTA DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA DA CARREIRA DE APOIO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO

DISTRITO FEDERAL
A DEFENSORA PÚBLICA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, torna pública a
retomada do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Analista de Apoio
à Assistência Judiciária da Carreira de Apoio à Assistência Judiciária do Distrito Federal,

regido pelo Edital nº 01 - DPDF - Analista, de 20 de julho de 2020, e suas alterações, bem
como o cronograma previsto das próximas atividades do concurso público, conforme a
seguir especificado.
1 DO CRONOGRAMA PREVISTO DAS PRÓXIMAS ATIVIDADES DO CONCURSO
PÚBLICO
1.1 As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração,
conforme necessidade e conveniência da DPDF e do Cebraspe. Caso haja alteração, esta
será previamente comunicada por meio de comunicado ou de edital.

Atividade Datas/períodos

Divulgação do edital de consulta aos locais e ao horário das
provas objetivas e da prova discursiva

02/02/2022

Provas objetivas e prova discursiva 13/02/2022

Gabarito oficial preliminar das provas objetivas e padrão
preliminar de resposta da prova discursiva

15/02/2022
A partir das 19 horas

(horário oficial de Brasília/DF)

Período para a interposição de recursos contra e a favor do
gabarito oficial preliminar das provas objetivas e contra o
padrão de respostas da prova discursiva

16/02/2022 a 04/03/2022
Das 09 horas do primeiro dia às 18
horas do último dia (horário oficial

de Brasília/DF)

Divulgação do edital de resultado provisório nas provas
objetivas

22/03/2022

Período para a interposição de recurso contra o resultado
provisório nas provas objetivas

23/03/2022 a 5/04/2022

Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e
de resultado provisório na prova discursiva

26/04/2022

Período para a interposição de recurso contra o resultado
provisório na prova discursiva

27/04/2022 a 10/05/2022

Divulgação do edital de resultado final na prova discursiva, de
convocação para a avaliação de títulos e de convocação para a
avaliação biopsicossocial

27/05/2022

Período para upload dos documentos da avaliação de títulos 30 e 31/05/2022

Avaliação biopsicossocial 05/06/2022

Divulgação do edital de resultado provisório na avaliação de
títulos e na avaliação biopsicossocial

14/06/2022

Período para a interposição de recurso contra o resultado
provisório na avaliação de títulos e contra o resultado
provisório na avaliação biopsicossocial

15 a 29/06/2022

Divulgação do edital de resultado final na avaliação de títulos,
na avaliação biopsicossocial e de convocação para o
procedimento de verificação da veracidade da autodeclaração
dos candidatos negros

08/07/2022

Procedimento de verificação da veracidade da autodeclaração
dos candidatos negros

17/07/2022

Divulgação do edital de resultado provisório no procedimento
de verificação

27/07/2022

Período para a interposição de recurso contra o resultado
provisório no procedimento de verificação

28/07/2022 a 10/08/2022

Divulgação do edital de resultado final no procedimento de
verificação e de convocação para o desempate de notas

19/08/2022

Período para upload da documentação referente ao desempate
de notas

22 e 23/08/2022

Divulgação do edital de resultado provisório no desempate de
notas

29/08/2022

Período para a interposição de recurso do desempate de notas 30 e 31/08/2022

Divulgação do edital de resultado final no desempate de notas
e de resultado final no concurso

05/09/2022

MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS
Defensora Pública-Geral

TRIBUNAL DE CONTAS

SECRETARIA DE CONTAS
SECRETARIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 06/2021

O Secretário de Controle Externo da Secretaria de Contas do Tribunal de Contas do
Distrito Federal – TCDF, na forma da lei, depois de esgotados, sem sucesso, os meios
previstos no art. 23, I e II, da Lei Complementar do DF nº 1, de 9 de maio de 1994, FAZ
SABER a todos quantos este Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramitam
neste Tribunal os autos de nº 30231/2014, tratando de tomada de contas especial, tendo o
egrégio Plenário, na Sessão Ordinária nº 5278, de 24/11/2021, autorizado a notificação
por edital de Unimix Tecnologia LTDA (CNPJ nº 37.979.531/0001-88), por meio de seu
representante legal, Sr. José Janduy Coutinho Júnior, inscrito no CPF sob o nº
***.397.994-**, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, o qual deverá, no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da primeira publicação deste Edital, recolher
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