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Calmon Scaggion; pela Empresa Objetiva Produtos e Serviços para Laboratórios
LTDA-ME, Leandro Nery de Oliveira. A Ata, na íntegra, encontrar-se-à dis-
ponibilizada no endereço eletrônico: www.fhb.df.gov.br.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2018
PROCESSO: 00063-00003127/2018-10- Modalidade: Pregão Eletrônico (SRP) nº 24/2018.
ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços SEI-GDF n.º Nº 15/2018-CENTRO DE COM-
PRAS/FHB/SES/DF. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Fundação He-
mocentro de Brasília, e a empresa Supermédica Distribuidora Hospitalar Eirelli, CNPJ nº
06.065.614/0001-38, sendo representada pelo Senhor Agnaldo do Carmo Chagas. Objeto:
registro de preços para eventual aquisição de material médico-hospitalar. Item 08-Tubo de
hemólise-Valor Unitário: R$ 0,08-Valor Total do item: R$ 19.760,00 - Marca: Precision. Data
da Assinatura: 27/09/2018. Vigência: 12 (doze) meses a contar desta publicação. SIG-
NATÁRIOS: Pela Fundação Hemocentro de Brasília, Miriam Daisy Calmon Scaggion; pela
Empresa Supermédica Distribuidora Hospitalar Eirelli, Agnaldo do Carmo Chagas. A Ata, na
íntegra, encontrar-se-à disponibilizada no endereço eletrônico: www.fhb . d f . g o v. b r.

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA LTDA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 05/2018
1) Contrato n.º 05/2018 - TCB/ CDV COMERCIAL LTDA.; CNPJ: 05.205.399/0001-60; 2)
Processo n.º 00095-00002607/2018-03; 3) Modalidade: Ata de Registro de Preços 0028/2018,
proveniente do Pregão Eletrônico nº 047/2018 - SEPLAG; 4) Data de Assinatura: 24 de
setembro de 2018; 5) Objeto: aquisição de 1.000 (hum mil) pacotes de copo plástico para café
de 50 ML e de 1.500 (hum mil e quinhentos) pacotes de copo plástico para água de 200 ML;
6) UG: 200201; Gestão: 20201; UO: 26201; Fonte: 220; Nota de Empenho nº. 2018NE01013,
de 11/09/2018, no valor estimado de R$ 3.180,00 (três mil cento e oitenta reais); Programa de
trabalho: 26122600185170079; 7) Assinantes: P/TCB Diretor Presidente Interino - FÁBIO
VIANA ÁVILA; Diretor Técnico VÍTOR CÉSAR BATISTA AVEIRO e P/CONTRATADA:
DOUGLAS BERNARDI RODRIGUES BORGUES - Representante Legal.

TERCEIRO DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DOS
GASTOS COM PUBLICAÇÕES

PROCESSO: 095.000241/2007. O DIRETOR PRESIDENTE DA TCB, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social e, considerando instruções constantes dos
autos do processo acima em referência, resolve publicar o Demonstrativo Trimestral (III
Trimestre/2018) dos gastos com matérias de interesse da TCB no Diário Oficial do D.F. -
DODF, em favor do Governo do Distrito Federal, conforme previsto no art. 22 § 2º, da
LODF, c/c os arts. 1º e 4º da Lei nº. 3.184/2003, a saber: JULHO - R$ 12.420,00, A G O S TO
- R$ 270,00 e SETEMBRO - R$ 0,00, no valor total de R$ 12.690,00 (Doze mil e seiscentos
e noventa reais), Programa de Trabalho 26.131.6001.8505.0027 - Publicidade e Propaganda
Institucional - TCB - Distrito Federal, Natureza de Despesa 33.91.39.88 - Serviços de
Publicidade e Propaganda Institucional, Fonte 220 - Diretamente Arrecadado, pagos ao
Governo do Distrito Federal. Informamos que o saldo orçamentário da 2018NE00065 é de
R$ 13.600,00 (Treze mil e seiscentos reais), sendo que não houve contingenciamento rea-
lizado pela Subsecretaria de Fazenda e Orçamento, ficando a Despesa Autorizada no valor de
R$ 40.000,00 (Quarenta mil reais) e um saldo disponível a ser empenhado de zero. Na
Natureza de Despesa 33.90.39.88 - Serviços de Publicidade e Propaganda Institucional, Fonte
220 - Diretamente Arrecadados, foi realizada despesas por estimativa em favor do Jornal de
Brasília Comunicação Ltda, sendo os valores pagos a saber: JULHO - R$ 0,00, AGOSTO -
R$ 0,00 e SETEMBRO - R$ 0,00, no valor total de R$ 0,00. Informamos que o saldo

orçamentário da 2018NE00003, é de R$ 3.460,00(Três mil e quatrocentos e sessenta reais),
sendo que não houve contingenciamento realizado pela Subsecretaria de Fazenda e Or-
çamento, ficando a Despesa Autorizada no valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) e um
saldo orçamentário disponível a ser empenhado de R$ 51.810,00 (Cinquenta e um mil e
oitocentos e dez reais). No Programa de Trabalho 26.131.6216.8505.8708 - Publicidade e
Propaganda - Utilidade Pública - TCB - Distrito Federal, Natureza de Despesa 33.90.39.89
- Serviços de Publicidade e Propaganda de Utilidade Pública, Fonte 220 - Diretamente
Arrecadados, não houve realização de despesas no III Trimestre/2018, sendo que o saldo
orçamentário inicial, no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), não houve contingen-
ciamento pela Subsecretaria de Fazenda e Orçamento, ficando a Despesa Autorizada e
Disponível no mesmo valor da dotação orçamentária inicial. Brasília, 02 de outubro de 2018.
FÁBIO VIANA ÁVILA - Diretor Presidente Interino.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2018
1) Contrato n.º 06/2018 - TCB/ INDÚSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA-ME.; CNPJ:
05.655.158/0001-13; 2) Processo n.º 00095-00002591/2018-21; 3) Modalidade: Ata de Registro de Pre-
ços 0032/2018, proveniente do Pregão Eletrônico nº 0058/2018 - SEPLAG; 4) Data de Assinatura: 02 de
outubro de 2018; 5) Objeto: aquisição de 3.000 (três mil) garrafões de água mineral de 20 (vinte) litros,
sem gás; 6) UG: 200201; Gestão: 20201; UO: 26201; Fonte: 220; Nota de Empenho nº. 2018NE01014,
de 11/09/2018, no valor estimado de R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais); Programa de trabalho:
26122600185170079; 7) Assinantes: P/TCB Diretor Presidente Interino - FÁBIO VIANA ÁVILA; Di-
retor Técnico VÍTOR CÉSAR BATISTA AVEIRO e P/CONTRATADA: EDUARDO BARROS DE
QUEIROZ RODRIGUES - Representante Legal.

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2018 - UASG 925046

O METRÔ-DF, através da Pregoeira, torna pública a realização da licitação para aquisição de eletro-
domésticos e aparelhos telefônicos, conforme processo n.º 00097-00002144/2018-15. A presente con-
tratação tem valor máximo estimado de R$ 21.836,52 e estão assegurados na LOA 2018, PT
26.453.6216.2756.6136, ND 44.90.52, Fontes 220. Data e horário para recebimento das propostas: até as
10:00 do dia 16 de outubro de 2018. O respectivo Edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos
www.metro.df.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, mediante pré-cadastro realizado neste úl-
timo para participação da licitação.

POLIANA ROCHA MARQUES
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO VIGÉSIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2014
PROCESSO: 113.007.877/2012 - PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO-
DAGEM DO DISTRITO FEDERAL e TRIER ENGENHARIA LTDA. - OBJETO: 4ª Re-
visão de Projeto em Fase de Obras - RPFO - Em decorrência da inclusão do 4º RPFO o
objeto contratual terá o acréscimo de serviços no percentual de 8,61% que corresponde à R$
2.812.624,53 (dois milhões, oitocentos e doze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e
cinquenta e três centavos). O valor do contrato passa a ser R$ 40.664.931,10 (quarenta
milhões, seiscentos e sessenta e quatro mil, novecentos e trinta e um reais e dez centavos).
DATA DA ASSINATURA: 01/10/2018. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: Eng.º MÁRCIO
BUZAR; Pela Contratada: JOSÉ AMÉRICO MIARI.

EDITAL Nº 55, DE 02 DE OUTUBRO DE 2018
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, Substituto, no
uso de suas atribuições, torna pública a realização de Processo Seletivo Específico de
Servidor (a) da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal no cargo de Professor (a)
da Educação Básica, para exercício no Centro de Equoterapia da PMDF no âmbito da
Portaria Conjunta SEEDF/PMDF Nº 14, de 14 de setembro de 2017, publicada no DODF Nº
178, de 15 de setembro de 2017.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O presente Processo Seletivo Específico será regido por este Edital sob a coordenação
e acompanhamento do Comitê Gestor (art. 3º I e II c/c art. 5º, III ambos da Portaria nº
14/2017 - SEDF/PMDF).
1.2. O Processo Seletivo Específico visa ao preenchimento de até 8 (oito) vagas para atuar
no Centro de Equoterapia da PMDF exercidas por Servidores (as) da Carreira de Magistério
Público do Distrito Federal no cargo de Professor (a) da Educação Básica que executarão as
ações necessárias como mediador em Equoterapia.
1.3. O (a) Servidor (a) da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal no cargo de
Professor (a) da Educação Básica realizará atividades equoterápicas para pessoas com de-
ficiência atingindo os seguintes públicos-alvo: estudantes da Rede Pública de Ensino do DF,
policiais militares, dependentes de policiais militares e comunidade por indicação médica.
1.4. Este Processo Seletivo Específico será coordenado por uma Banca Examinadora, com-
posta por 03 (três) membros do Comitê Gestor, representantes da Secretaria de Estado de
Educação (SEEDF), e 03 (três) membros do RPMON/PMDF.
1.4.1. Para efeito de classificação e seleção, a banca examinadora e os candidatos deverão
observar, criteriosamente, os itens relacionados no item 7 deste Edital - Das Etapas de
Seleção.
1.5. Para fins de seleção, a inobservância do previsto neste Edital, no todo ou em parte,
implicará em desclassificação do candidato (a).
1.6. Serão assegurados aos professores selecionados, para o Centro de Equoterapia da PMDF,
os mesmos direitos dos demais professores da SEEDF, resguardadas as normas vigentes,
desde que façam jus.
1.7. O(a) servidor(a) aprovado(a) neste processo seletivo deverá assinar Termo de Com-
promisso (ANEXO II) confirmando os requisitos previstos no item 3.3 e 3.4 do presente
edital antes de ser encaminhado ao Centro de Equoterapia da PMDF, para dar ciência e
concordância às normas contidas neste Edital.
2. DA ATUAÇÃO
2.1. Atuação: PROFISSIONAL MEDIADOR NO CENTRO DE EQUOTERAPIA DA
PMDF - servidor (a) da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal no cargo de
Professor (a)
da Educação Básica, que deverá cumprir ao disposto no artigo 7º da Portaria 14, de 14 de
setembro de 2017.
2.2. A carga horária dos servidores da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal que
atuarão no Centro de Equoterapia da PMDF será de 40 (quarenta) horas semanais, to-
talizando 320 (trezentos e vinte) horas semanais conforme a distribuição da carga horária e
atividades previstas no Plano de Trabalho de acordo com a Portaria Conjunta entre SEEDF
e PMDF.
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA ATUAÇÃO NO CENTRO DE EQUOTERAPIA
DA PMDF.
3.1. Ser Servidor (a) da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal no cargo de
Professor (a) da Educação Básica, do quadro efetivo da SEEDF, de qualquer componente
curricular, desde que a carga horária atual seja de 40h.
3.2. Ser servidor estável, observando-se nos termos da Portaria nº 204, de 31 de julho de
2018, que altera a Portaria nº 388, de 5 de setembro de 2017, sem prejuízo da remuneração
ou subsídio e dos demais direitos relativos ao cargo efetivo.
3.3. Possuir curso Básico e Avançado fornecido pela Associação Nacional de Equoterapia, de
caráter eliminatório.
3.4. Atender ao Perfil de Mediador com o objetivo de:
I - Atender tecnicamente, dentro de uma abordagem interdisciplinar, os praticantes, visando
assisti-los de forma global na prática da equoterapia;
II - Participar das coordenações coletivas realizadas semanalmente;
III - Fazer evoluções mensais de cada praticante;
IV - Elaborar planejamento semestral para cada praticante;
V - Elaborar relatório de cada praticante anualmente ou sempre que solicitado pela família
ou por algum integrante da equipe interdisciplinar;
VI - Participar da organização e execução de eventos programados ao longo do ano como:
torneios de hipismo adaptado, torneios internos de equoterapia, festa junina, dentre outros;
VII - Participar de eventos técnicos- científicos como congressos, palestras, seminários para
atualização constante dos conhecimentos científicos;
VIII - Realizar avaliações: fisioterapêutica e psicológica (obrigatórias) para indicação da
prática equoterápica ao praticante. Assim como, realizar avaliações por meio de testes
específicos e escalas funcionais de acordo com a necessidade de cada praticante;
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IX - Elaborar planejamento quinzenal de atividades para direcionar os materiais a serem
colocados a disposição no picadeiro;
X - Realizar semestralmente ou sempre que se fizer necessário, treinamento de retirada de
e m e rg ê n c i a .
4. DA INSCRIÇÃO
4.1. O (A) candidato (a) deverá inscrever-se no Projeto Equoterapia para exercício no Centro
de Equoterapia da PMDF, no qual será obedecido o limite de vagas destinadas e a devida
ordem de classificação.
4.2. A inscrição será feita presencialmente ou por meio de procurador, devidamente munido
de instrumento de procuração específica (procuração particular com reconhecimento de
firma), no período de 08h as 12h e 13h as 17h, no seguinte endereço: SBN Quadra 02, Bloco
C - Edifício Phenícia, 5° andar, sala DIEE, Asa Norte - CEP 70.040-020 / Brasília-DF, em
data conforme cronograma.
4.3. O (A) candidato (a) deverá apresentar, no momento da inscrição, os documentos ori-
ginais comprobatórios de experiência e titulação, juntamente com cópias simples que serão
entregues para autenticação e validação na 2ª Etapa deste Edital, conforme item 6.5.3. Além
desses documentos, o(a) candidato(a) deverá entregar um Planejamento Anual de Aten-
dimento em 01 (uma) via impressa.
4.4. Não serão aceitos documentos ilegíveis.
4.5 As Primeiras e Segunda Etapas ocorrerão no endereço conforme o item 4.2.
5. DA VISITA TÉCNICA
5.1. Recomenda-se que o (a) candidato (a) realize uma visita técnica ao Centro de Equo-
terapia da PMDF, objeto deste Edital, a fim de conhecer "in loco" as condições de trabalho
local, a fim de autoavaliar suas expectativas quanto ao trabalho pedagógico que poderá ser
desenvolvido.
5.2. O Centro de Equoterapia da PMDF estará aberto das 8h às18h, de segunda a sexta-feira,
para receber os candidatos para a visita técnica. Não há necessidade de agendamento pré-
vio.
5.3. O endereço do Centro de Equoterapia da PMDF é DF 075 KM 08 - Área Especial 01
- Granja Modelo. Maiores esclarecimentos sobre a visita técnica poderá ser feito contato no
telefone: 99676-1982.
6. DAS VAGAS
6.1 Serão destinadas 08 (oito) vagas para exercício dos professores no Centro de Equoterapia
da PMDF.
6.2. Será composto banco reserva com até 16 vagas, observada ordem de classificação dos
(as) candidatos (as) neste Processo Seletivo Específico.
6.3. No caso de substituição dos servidores da Carreira Magistério Público no Centro de
Equoterapia da PMDF, será convocado outro (a) servidor (a) que tenha participado do
Processo Seletivo Específico, atendendo à ordem de classificação do banco reserva.
7. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO
7.1. O (A) candidato (a) inscrito (a) no processo de seleção para atuação exclusiva no Centro
de Equoterapia da PMDF será submetido a 02 (duas) etapas de avaliação, sendo:
a. A primeira de caráter eliminatório e classificatório: inscrição, entrega dos documentos
comprobatórios de experiência e titulação e entrega de Planejamento Anual de Atendi-
mento;
b. A segunda de caráter eliminatório e classificatório: entrevista e apresentação do Pla-
nejamento Anual de Atendimento.
7.2. Primeira Etapa: Inscrição, entrega de documentos comprobatórios (experiência e ti-
tulação) e Planejamento Anual de Atendimento.
7.2.1. O (a) candidato(a) deverá preencher formulário de inscrição e entregar cópia dos
documentos que comprovem experiência e titulação, bem como sua proposta de Plane-
jamento Anual de Atendimento a ser desenvolvido no RPMON/PMDF (01 via impressa).
Para tanto, o candidato (a) deverá comparecer no endereço descrito no item 4.2.
7.2.2. A experiência profissional deverá ser comprovada por meio de declaração expedida
por autoridade competente e/ou documento comprobatório no qual constem informações
sobre o tipo de trabalho desenvolvido e sobre as ações executadas na SEEDF ou em outras
instituições, bem como sobre o tempo de atuação em Equoterapia, além das devidas cer-
tificações dos Cursos Básico e Avançado em Equoterapia expedido pela Associação Nacional
de Equoterapia;
7.2.3. A experiência e titulação do (a) candidato (a), terá pontuação mínima de 50 (cin-
quenta) pontos será distribuída da seguinte forma:

Item de avaliação Título/Experiência Pontuação por
item

Pontuação
máxima

Doutorado com pesquisa
na área de Equoterapia

Diploma de conclusão registrado (não cu-
mulativo com outro diploma de doutorado)

e cópia da tese.

45 45

Doutorado Diploma de conclusão registrado, (não cu-
mulativo com outro diploma de doutorado)

40 40

Mestrado com pesquisa
em Equoterapia

Diploma de conclusão registrado (não cu-
mulativo com outro diploma de mestrado) e

cópia da dissertação

35 35

Mestrado Diploma de conclusão registrado (não cu-
mulativo com outro diploma de mestrado)

30 30

Especialização em Equo-
terapia

Certificado de curso de especialização em
Equoterapia lato sensu

25 25

Especialização Certificado de curso de especialização lato
sensu

20 20

2ª Graduação Certificado de curso de graduação de áreas
correlatas à área de saúde (Fisioterapia, Psi-
cologia, Terapia Ocupacional, Educação Fí-

sica e Medicina), além da graduação já
apresentada junto a SEEDF

10 10

Cursos de Aperfeiçoa-
mento / Formação Conti-

nuada em Equoterapia

Certificado de conclusão de curso de aper-
feiçoamento ou formação continuada em

Equoterapia com carga horária mínima de
40 horas, fornecido por instituição de edu-

cação superior (IES) reconhecida pelo MEC
e/ou SEEDF/ EAPE/ANDE

10 50

Congressos, Seminários e
demais cursos em Equo-

terapia

Certificado de participação em Congressos
e Seminários divulgando a Equoterapia a

nível nacional e internacional como ouvinte
ou palestrante

5 50

Experiência Profissional
em Equoterapia no Cen-

tro de Equoterapia da
PMDF .

Experiência comprovada em Equoterapia
por meio de declaração da Instituição.

5 (por ano
completo de ex-

periência)

50

Experiência Profissional
em Equoterapia em ou-

tros Centros de Equotera-
pia

Experiência comprovada em Equoterapia
por meio de declaração da Instituição.

5 (por ano
completo de ex-

periência)

50

7.2.4. Para efeito de titulação, exigir-se-á o respectivo documento comprobatório reconhecido
pelo Ministério da Educação - MEC:
a. Doutorado com pesquisa desenvolvida na área de Equoterapia: diploma, devidamente
registrado, de conclusão de curso de Doutorado com cópia da tese comprobatória do tema em
Equoterapia.
b. Doutorado: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Doutorado;
c. Mestrado com pesquisa desenvolvida na área de Equoterapia: diploma, devidamente
registrado, de conclusão de curso de Mestrado com cópia da dissertação comprobatória do
tema em Equoterapia;
d. Mestrado: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Mestrado;
e. Especialização em Equoterapia: certificado de curso de especialização em Equoterapia em
nível de pós-graduação "lato sensu", com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta)
horas;
f. Especialização: certificado de curso de especialização em nível de pós-graduação "lato
sensu", com carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas;
g. 2ª graduação: certificado de curso superior, com áreas de formação correlatas à área de
saúde (Fisioterapia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Educação Física e Medicina) , adicional
ao que atua na SEEDF;
h. Certificado (s) de conclusão de curso (s) de aperfeiçoamento ou formação continuada em
Equoterapia fornecido por Instituição de Educação Superior (IES), SEEDF/EAPE ou Ande -
Brasil.
7.2.5. Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias que não se enquadrarem
na forma dos itens anteriores, bem como documentos gerados por via eletrônica que não
estejam acompanhados com o respectivo mecanismo de autenticação digital, tais como
Anotações de Responsabilidade Técnica (ART), Certidões de Acervo Técnico (CAT) ou
documentos similares;
7.2.6. Serão convocados, para a Segunda Etapa, os (as) candidatos (as) aprovados na 1ª
etapa, obedecendo à ordem de classificação do resultado oficial da Primeira Etapa.
7.3. Segunda Etapa: Entrevista e apresentação do Planejamento Anual de Atendimento.
7.3.1. Esta etapa tem caráter eliminatório e classificatório.
7.3.2. O (A) candidato(a) será entrevistado(a) e apresentará Planejamento Semestral de
Atendimento para banca examinadora que avaliará os seguintes aspectos:
a. flexibilidade e participação;
b. adequação ao ambiente equoterápico;
c. adequação ao regulamento do CEPM/DF e seu respectivo ambiente militar;
d. cooperação e a solidariedade nas relações interpessoais;
e. busca por qualificação profissional por meio de formação continuada;
f. compreensão e domínio da prática equoterápica;
g. habilidades equestres;
h. disposição para executar atividades de equoterapia em sua totalidade;
i. conteúdo e fundamentação teórica;
j. organização do Planejamento Anual de Atendimento;
k. coerência e pertinência da proposta;
7.3.3. A Banca Examinadora será composta por 01 (um) representante da Secretaria de
Estado de Educação (SEEDF), 02 (dois) representantes do Centro de Equoterapia da
P M D F.
7.3.4. O Planejamento Anual de Atendimento, com pontuação mínima de 100 (cem) pontos,
será avaliado conforme descrito no quadro a seguir:

PLANO DE TRABALHO/ENTREVISTA PONTUAÇÃO
Elaboração/Coerência na Apresentação 0 a 10

Objetivos: Geral e Específicos 0 a 10
Domínio do conteúdo 0 a 10

Compatibilidade dos objetivos com atividades propostas 0 a 10
Compreensão e domínio da prática equoterápica 0 a 10

Habilidades equestres 0 a 20
Atualização dos conhecimentos científicos 0 a 20

Adequação ao ambiente equoterápico 0 a 30
Adequação ao regulamento do CEPM/DF e ambiente militar 0 a 40

Pró-atividade, criatividade, perfil compatível (mediador), linha de atuação 0 a 40
Pontuação Máxima 200

7.3.6. O Planejamento Anual de Atendimento deverá ser formatado conforme descrito no
Roteiro para elaboração Planejamento Anual de Atendimento (ANEXO I).
7.3.7. A entrevista e apresentação do Plano de Trabalho semestral terá a duração máxima de
30 (trinta) minutos, sendo 20 (vinte) minutos para apresentação do candidato (a) e 10 (dez)
minutos para questionamentos da Banca Examinadora. O candidato poderá utilizar diferentes
recursos metodológicos e digitais (Ex: Power Point ou similar).
7.3.8. A entrevista e apresentação do Planejamento Anual de Atendimento acontecerá no
SBN Quadra 02, Bloco C, 6º andar - Edifício Phenícia, Asa Norte - Brasília/DF, conforme
data apresentada no Cronograma (item 10.1). Os horários (agendamento) serão divulgados no
site da SEEDF quando da convocação dos candidatos para a 2ª Etapa.
7.3.9. No dia da entrevista e apresentação do Planejamento Anual de Atendimento, o (a)
candidato (a) assinará o Termo de Compromisso (ANEXO II), contendo a descrição das
atividades a serem executadas no Centro de Equoterapia da PMDF.
7.3.10. A não concordância com o disposto no Termo de Compromisso ensejará na eli-
minação do (a) candidato (a) neste Processo Seletivo Específico.
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8. DOS RESULTADOS
8.1.1. Os Resultados Preliminares e Oficial deste Processo Seletivo serão publicados, con-
forme datas apresentadas no Cronograma (item 10.1), no site da SEEDF.
8.1.2. A Subsecretaria de Educação Básica - SUBEB solicitará o Remanejamento a Pedido
dos servidores devidamente aprovados em Processo Seletivo Específico encaminhando
listagem classificatória para apreciação da Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP,
respeitando-se os itens 24 a 29 da Portaria nº 388, de 05 de setembro de 2017.
8.1.3. O servidor devidamente aprovado e com o Remanejamento a Pedido autorizado deverá
comparecer a SUGEP para o devido encaminhamento ao Centro de Equoterapia da P M D F,
observando o limite de vagas do processo seletivo.
9. DOS RECURSOS
9.1. Para recorrer, o (a) candidato (a) deverá preencher o formulário de interposição de
recurso (ANEXO III) e entregá-lo pessoalmente nas datas que constam no Cronograma deste
Processo Seletivo, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no Protocolo da Sede I da SEEDF,
localizado na SBN Quadra 02, Bloco C - Edifício Phenícia, Térreo, Asa Norte - CEP 70.040-
020 / Brasília-DF, conforme Clausula Décima - Do Cronograma.
9.2. O (a) candidato (a) deverá ser claro (a), consistente e objetivo (a) em seu pleito. Recurso
inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
9.3. Não será aceito recurso fora do prazo ou de forma diversa da prevista neste Edital.
9.4. Após análise, pelo Comitê Gestor, do (s) recurso (s) apresentado (s), será publicado o
resultado oficial no site da SEEDF, conforme Cronograma deste Edital.
10. DO CRONOGRAMA
10.1. No quadro abaixo estão apresentadas as etapas e respectivas datas referentes à execução
do Processo Seletivo Específico para atuação no Centro de Equoterapia da PMD F.

Etapas Datas
1ª Etapa: Inscrição presencial, entrega dos documentos comprobatórios (experiência

e títulos) e do Plano de Trabalho Anual
08/10/2018

Resultado Preliminar 1ª Etapa (site SEEDF) 16/10/2018
Interposição de recurso para 1ª Etapa 17 a

19/10/2018
Resultado Final da 1º Etapa e Convocação para 2ª Etapa (site SEEDF) 23/10/2018

2ª Etapa: Entrevista e apresentação do Plano de Trabalho Semestral 29 e
30/10/2018

Resultado Preliminar 2ª Etapa (site SEEDF) 1 2 / 11 / 2 0 1 8
Interposição de recurso para 2ª Etapa 13 e

1 4 / 11 / 2 0 1 8
Resultado Oficial do Processo Seletivo Específico (site SEEDF) 2 6 / 11 / 2 0 1 8

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. Os (as) servidores (as) aprovados (as) ao final deste processo seletivo serão convocados
(as) mediante comprovada carência no Centro de Equoterapia da PMDF.
11.2. A inscrição do(a) candidato(a) implicará em aceitação das normas do Processo Seletivo
Específico, contidas neste Edital.
11.3. A SEEDF não se responsabilizará pelo preenchimento incorreto do formulário de
inscrição, bem como pela apresentação de documentos comprobatórios em desconformidade
com o que está solicitado neste Edital.
11.4. A movimentação do (a) servidor (a) selecionado (a) para atuação no Centro de
Equoterapia da PMDF ocorrerá após aprovação neste Processo Seletivo Específico, mediante
Ofício de encaminhamento emitido pela SUGEP.
11.5. Caso o (a) servidor (a) selecionado (a) esteja em regência de classe, o(a) mesmo(a) só
poderá ser movimentado(a) mediante substituição.
11.6. A permanência do (a) Servidor (a) da Carreira de Magistério Público do Distrito
Federal no exercício do cargo de Professor (a) da Educação Básica no Centro de Equoterapia
da PMDF ficará sujeita à avaliação, que será realizada mediante trâmite regular da SEEDF,
a cada dois anos ou no caso de inadequação aos serviços realizados, mediante solicitação da
SEEDF, ou do CEPM/DF com anuência do Comitê Gestor.
11.7. A inadequação do (a) servidor (a) aos procedimentos administrativos e pedagógicos da
SEEDF, bem como às atividades desenvolvidas no Centro de Equoterapia da PMDF im-
plicará em sua devolução, mediante trâmite processual desta Secretaria.
11.8. Para os casos de comprovada inadequação ao trabalho, conforme descrito nos termos
deste Edital, observar-se-ão o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
11.9. No caso de empate, após todas as etapas, o critério de desempate será o tempo de
atuação em Equoterapia e, se ainda assim permanecer o empate, será selecionado o(a)
candidato, que apresentar o maior tempo de efetivo exercício na SEEDF.
11.10. Os Anexos mencionados no presente Edital serão disponibilizados no Site desta
Secretaria de Estado de Educação - SEEDF
11.11. O presente Processo Seletivo terá validade de 2 (dois) anos, prorrogável por igual
período.
11.12. Os casos omissos serão dirimidos pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito
Federal, participe da Portaria Conjunta SEEDF/PMDF Nº 14, de 14 de setembro de 2017,
publicada no DODF Nº 178, de 15 de setembro de 2017.

CLOVIS LUCIO DA FONSECA SABINO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2018

(UASG 450432)
O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal comunica aos in-
teressados o adiamento "sine die" do Pregão em epígrafe. O adiamento foi motivado por
alterações no Termo de Referência realizadas pela área demandante, cujas modificações
afetam diretamente na formulação das propostas. A nova data de abertura do certame será
definida tão logo se conclua todos os ajustes necessários. Os autos ficam com vistas fran-
queadas aos interessados.

Brasília/DF, 02 de outubro de 2018.
JOSEMAR SALVIANO DA SILVA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS
Processo SEI-GDF: 00370-00002346/2018-90 - INTERESSADO: Universidade de Ciências
Aplicadas de Krems/Austria. Reconhecimento de Dívida. Com fulcro no artigo 86, do
Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece normas de Planejamento,
Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, da Lei nº 5.950, de 03
de agosto de 2017 - LDO para 2018; Decreto nº 37.594, de 31 de agosto de 2016, que
estabelece normas para o reconhecimento de despesas de exercícios anteriores, reconheço a
dívida, bem como autorizo a realização da despesa, a emissão da Nota de Empenho, sua
liquidação e posterior pagamento no valor total de ý  148.687,50 (cento e quarenta e oito mil
seiscentos e oitenta e sete euros e cinquenta cêntimos) deverá ser convertido em reais, na
data do pagamento, utilizando-se a ferramenta disponível no site do Banco Central do Brasil
(http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp). A despesa correrá à conta do Pro-
grama de Trabalho: 04.128.6001.4088.0057 - Capacitação de Servidores-Secretaria de Eco-
nomia e Desenvolvimento Sustentável- Distrito Federal, ND 31.90.92, Fonte: 100 - Ordinário
não vinculado. Publique-se e retorne o processo à Coordenação de Administração, Or-
çamento e Finanças para continuidade e demais providências. Brasília/DF, 02 de outubro de
2018. DARLEY BRAZ DE QUEIROZ, Subsecretário de Administração Geral.

Processo SEI-GDF: 00370.00002148/2018-26 - INTERESSADO: Universidade de Auckand
da Nova Zelândia. Reconhecimento de Dívida. Com fulcro no artigo 86, do Decreto nº
32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece normas de Planejamento, Orçamento,
Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, da Lei nº 5.950, de 03 de agosto
de 2017 - LDO para 2018; Decreto nº 37.594, de 31 de agosto de 2016, que estabelece
normas para o reconhecimento de despesas de exercícios anteriores, reconheço a dívida, bem
como autorizo a realização da despesa, a emissão da Nota de Empenho, sua liquidação e
posterior pagamento no valor total de NZD 192.125,00 (cento e noventa e dois mil cento e
vinte e cinco dólares neozelandeses) deverá ser convertido em reais, na data do pagamento,
utilizando-se a ferramenta disponível no site do Banco Central do Brasil
(http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp). A despesa correrá à conta do Pro-
grama de Trabalho: 04.122.6207.4089.5742 - Capacitação de Pessoas-Secretaria de Eco-
nomia e Desenvolvimento Sustentável- Distrito Federal, ND 31.90.92, Fonte: 100 - Ordinário
não vinculado. Publique-se e retorne o processo à Coordenação de Administração, Or-
çamento e Finanças para continuidade e demais providências. Brasília/DF, 02 de outubro de
2018. DARLEY BRAZ DE QUEIROZ, Subsecretário de Administração Geral.

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEIS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAR DE
LICITANTE REFERENTE AO EDITAL Nº 07/2014 -IMÓVEIS

A Diretoria Colegiada da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, em sua Decisão
nº 496/2018- DIRET, 3275ª sessão, realizada em 19/09/2018, em atendimento à decisão
judicial - Processo n.° 2014.01.1.171142-5 - decidiu anular a homologação da licitação
referente ao item 85 do Edital n.° 07/2014-Imóveis, conforme processo n.° 111 . 0 0 1 . 0 0 5 / 2 0 1 4
(TERRACAP), em nome da licitante CONDUX CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA (Proposta de Compra n.° 105124), com a consequente homologação do item
mencionado em nome do licitante TOMAZ ALVES FEITOSA (Proposta de Compra n.°
1054290), sendo esse, portanto, proclamado vencedor considerando a equiparação de sua
proposta ao valor oferecido pela licitante CONDUX CONSTRUÇÃO INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO LTDA. Na oportunidade, convocam-se os licitantes vencedores a comparecerem
dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após a publicação deste, na Divisão de
Atendimento ao Cliente - DIATE, localizado no térreo do Edifício Sede da TERR A C A P,
Bloco "F" - Setor de Áreas Municipais - SAM, observando horário bancário, para adoção das
seguintes providências: a) - assinar o controle de pagamento à vista ou equivalente à entrada
inicial e efetuar o recolhimento do preço ajustado, conforme descrito no tópico 67.1 do
Edital. Esclarece na oportunidade, que os licitantes vencedores supracitados deverão nos 30
(trinta) primeiros dias contados após a publicação deste, assinar no Cartório indicado, a
Escritura Pública de Compra e Venda correndo todas as despesas por conta do licitante,
inclusive as cartorárias e os impostos, preços públicos ou taxas incidentes, de conformidade
com o contido no tópico 67.2, do aludido Edital. O não atendimento às citadas exigências,
dentro dos prazos já estipulados importará no desfazimento do negócio com a consequente
aplicação da penalidade prevista no tópico 68 do Edital. Esclarece-se, ainda, aos interessados
que, de acordo com o contido no tópico 59 do Edital, não caberá recurso quanto a presente
homologação.

Brasília/DF, 02 de outubro de 2018.
PEDRO PAULO DOS REIS PASCOAL

Presidente da Comissão
Substituto

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA,

DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA




