
1. DO OBJETIVO

1.1. Ficam abertas as inscrições para 180 (cento e oitenta) vagas do Projeto "CAPACITA

MULHER – Santa Maria", de forma eletrônica no portal da Secretaria de Estado de

Trabalho (www.trabalho.df.gov.br), entre os dias 05/09/2022 a 13/09/2022, por meio do

preenchimento de formulário eletrônico – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - CAPACITA

MULHER – Santa Maria.

1.2. As vagas serão distribuídas nas ocupações profissionais e quantidades indicadas nos

quadros a seguir:

CAPACITA MULHER – Santa Maria

Curso
Dias da
Semana

Horários
Carga

Horária
Local Vagas

Maquiagem
Segunda a
Sexta-feira

09h às
12h30 e
13h30 às

17h

80 h/a
Entre Quadras 202/302

– Santa Maria – DF

60 vagas
(30 em cada

turma)

Extensão de
Cílios

Segunda a
Sexta-feira

09h às
12h30 e
13h30 às

17h

80 h/a
Entre Quadras 202/302

– Santa Maria – DF

60 vagas
(30 em cada

turma)

Design de
Sobrancelhas

Segunda a
Sexta-feira

09h às
12h30 e
13h30 às

17h

80 h/a
Entre Quadras 202/302

– Santa Maria – DF

60 vagas
(30 em cada

turma)

TOTAL 180 vagas

2. DOS REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Serão exigidos os seguintes requisitos para participação no Projeto:

a) Ser pessoa física, brasileira nata ou naturalizada, ou estrangeira em situação regular no

país, preferencialmente do gênero feminino, que declare estar em situação de

vulnerabilidade econômica e social e/ou em situação de desemprego, que necessitem de

desenvolvimento de habilidades para o mercado de trabalho da economia criativa e cultural

do Distrito Federal;

b) Ser maior de 16 (dezoito) anos;

b.1) No caso de inscrição de jovens de 16 e 17 anos, será obrigatório o preenchimento do

formulário de autorização pelos pais ou responsáveis legais do menor. A ficha será

disponibilizada no sítio eletrônico da SETRAB.

c) Ser beneficiária do seguro desemprego, desempregado ou trabalhadora informal; e

d) Ser residente, preferencialmente, no Macroterritório Sul do Distrito Federal,

especificamente, na Região Administrativa de Santa Maria.

3. DAS INSCRIÇÕES/PRÉ-MATRÍCULAS

3.1. Entende-se como inscrição o processo pelo qual o(a) interessado(a) em participar do

curso, objeto deste Edital, manifestar interesse, por meio do preenchimento de ficha de

cadastro exclusivamente online.

3.2. A pré-matrícula se efetivará por ordem cronológica de inscrição, automaticamente pelo

sistema eletrônico, onde será emitida a confirmação por meio da DECLARAÇÃO DE PRÉ-

MATRÍCULA, liberada por documento em formato PDF ao final do processo.

3.3. As informações registradas são de caráter autodeclaratórias e de responsabilidade do

declarante, portanto o candidato que preencher algum dos campos do formulário eletrônico

com informações inverídicas estará automaticamente eliminado do processo seletivo.

3.3.1. Os dados declarados no FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO poderão sofrer

cruzamento com diversas bases de dados do Governo Federal e do Governo do Distrito

Federal.

3.4. As candidatas poderão inserir a documentação exigida no item 5.1. (DA

CONFIRMAÇÃO DAS MATRÍCULAS) no próprio sistema de inscrição.

3.5. Para auxiliar no preenchimento do FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE INSCRIÇÃO,

será disponibilizado atendimento presencial, no período de 06/09/2022 a 10/09/2022 (de

terça-feira à sábado), na Quadra 201 Conjunto H Casa 08 – Santa Maria Sul, no horário de

9h às 12h e de 13:30 às 17h. Na oportunidade, as candidatas deverão levar cópia dos

documentos solicitados no Edital.

3.6. Havendo uma quantidade maior de candidatos interessados do que o número de vagas

disponíveis, a SETRAB inscreverá os interessados excedentes em lista ordenada de espera.

4. DA CONVOCAÇÃO

4.1. O resultado final da pré-matrícula e a convocação dos candidatos para o início das

atividades serão divulgados no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Trabalho do

Distrito Federal (www.trabalho.df.gov.br), a partir do dia 14/09/2022.

5. DA CONFIRMAÇÃO DAS MATRÍCULAS

5.1. Os candidatos convocados deverão comparecer na Quadra 201 Conjunto H Casa 08 –

Santa Maria Sul, no horário de 9h às 12h e de 13:30 às 17h, entre os dias 15/09/2022 e

16/09/2022, e apresentar os documentos comprobatórios originais, (caso não tenha inserido

no momento da inscrição) a seguir, para análise e comprovação dos requisitos de

participação descritos no item 2 do presente edital:

a) Carteira de Identidade (RG) ou documento equivalente com foto, e comprovação de

registro no Cadastro Geral de Pessoas Físicas - CPF;

b) Comprovante de residência no Distrito Federal ou declaração de próprio punho, sendo

dispensados no caso de pessoas em situação de rua ou de casas de passagem.

5.2. Caso o candidato selecionado não compareça na data determinada na convocação ou

não apresente qualquer dos documentos comprobatórios descritos acima, será

automaticamente desclassificado.

5.3. Havendo desclassificação de candidatos serão chamadas os remanescentes constantes

do cadastro reserva.

6. DA CERTIFICAÇÃO

6.1. Os qualificados selecionados e que comprovem estar aptos a ingressar no curso de

qualificação profissional farão jus ao recebimento do certificado, autenticado pela entidade

qualificadora e pela Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal – SETRAB.

6.2. O qualificando, para fazer jus ao recebimento do certificado, deverá cumprir a

frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total, com

aproveitamento do curso de, no mínimo 60% (sessenta por cento), devidamente validado

pela entidade qualificadora, por meio de prova prática e teórica.

Parágrafo único. Para o caso dos atestados de saúde apresentados pelo qualificando, só fará

jus ao certificado aqueles que atingirem a carga horária mínima estipulada no item 6.2.

7. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES

7.1. A previsão de início das atividades formativas é o dia 19/09/2022.

7.1.1. A data poderá ser alterada, mediante justificativa da Secretaria de Estado de Trabalho

de Trabalho do Distrito Federal – SETRAB/DF, e amplamente divulgada no seu sítio

eletrônico (www.trabalho.df.gov.br).

8. DA JORNADA

8.1. As candidatas matriculadas realizarão os cursos de qualificação profissional, conforme

disposto nos quadros do item 1.2 deste edital.

9. DO LOCAL DE ATIVIDADES

9.1. As atividades serão desenvolvidas conforme disposto nos quadros do item 1.2 deste

edital.

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. A Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal - SETRAB será responsável

pela seleção e pela divulgação do resultado, que será disponibilizado em seu sítio eletrônico

(www.trabalho.df.gov.br).

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

eletrônico.

10.3. 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).

10.4. Para mais esclarecimentos, contatar a Subsecretaria de Qualificação Profissional –

SQP da SETRAB, pelo telefone ou WhatsApp: (61) 98279-0085.

10.5. 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.

IVAN ALVES DOS SANTOS

Secretário de Estado

Substituto

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 00431-00001582/2018-63. Com fulcro nos artigos 30 e 86, do Decreto nº

32.598/2010 e suas alterações, e ainda, consoante às informações e documentos

apresentados nos autos do processo em epígrafe, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor total

de R$ 13.266,48 (treze mil duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), em

favor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL –

CAESB, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 00.082.024/0001-37, referente às despesas

decorrentes da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgoto sanitário

de forma continua para as dependências da SETRAB. A despesa correrá à conta do

Programa de Trabalho 11.333.6207.4102.0006 - APOIO AO TRABALHADOR NO

ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-IMO-DISTRITO FEDERAL,

Fonte 100, Natureza de Despesa 33.90.92, observados os dispositivos da Lei de Diretrizes

Orçamentárias nº 6.664/2020 e contemplada na Lei Orçamentária Anual nº 6.778/2021.

DANIELLE CARVALHO ALVES, Subsecretária de Administração Geral, da Secretaria de

Estado de Trabalho do Distrito Federal.

DIRETORIA DE LICITAÇÕES
 

AVISO DE EVENTO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 14/2022

Processo SEI-GDF nº 04012-00003551/2021-52. A Secretaria de Estado de Trabalho do

DF, torna público aos interessados, reabertura do certame em epígrafe, cujo objeto é o
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Registro de Preços para locação de caminhões modelo: pipa, carroceria aberta, baú, munck,

cesto aéreo e hidrojato; e máquinas tipo: retroescavadeira, pá carregadeira, empilhadeira e

minicarregadeiradestinados ao Programa RENOVADF da Secretaria de Estado de Trabalho

do Distrito Federal, em especial às demandas dos alunos dos cursos de qualificação social e

profissional no período de 12 meses, conforme especificações e quantidades estabelecidas

no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Valor estimado R$ 8.938.908,00

(Oito milhões, novecentos e trinta e oito mil novecentos e oito reais). Tipo: Menor Preço

por Item. Data de reabertura do certame: 19/09/2022 às 10:00h (horário de Brasília/DF).

Cópia do Edital no sítio https://www.gov.br/compras/pt-br e em

https://www.trabalho.df.gov.br/. UASG: 926210. Informações: dilic@setrab.df.gov.br.

Brasília/DF, 02 de setembro de 2022

FRANCIMARY COIMBRA DA SILVA

Diretora

DEFENSORIA PÚBLICA

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo: 00401-00019725/2019-86. Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO

FEDERAL - DPDF X CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL

LTDA - UDF. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Termo de Cooperação Técnica por

mais 12 (doze) meses, com base na Cláusula Quinta, pelo período compreendido de

09/09/2022 a 08/09/2023. Valor: O presente acordo não implica transferência de recursos

entre os partícipes. Vigência: a partir do dia 09/09/2022. Assinatura: 30/08/2022.

Signatários: pela DPDF: CELESTINO CHUPEL, Defensor Público-Geral; pela UDF:

BEATRIZ MARIA ECKERT-HOFF, Reitora.

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2017

PROCESSO Nº 0401-001242/2016 - DAS PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO

DISTRITO FEDERAL na qualidade de CONTRATANTE; SERRA BONITA IMÓVEIS

LTDA, na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: Alterar a Cláusula Segunda, item

2.2, do Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2017, passando o índice de correção de

IPCA-E para IPCA, nos termos do Parecer Técnico nº 965/2022 - DPDF/DPG/ASSEJUR.

O valor anual estimado do contrato, após a aplicação do reajuste no percentual de

11,731130% no valor da locação com base no IPCA, passa de R$ R$ 149.000,00 (cento e

quarenta e nove mil reais) para R$ 166.479,38 (cento e sessenta e seis mil, quatrocentos e

setenta e nove reais e trinta e oito centavos), passando o valor total anual do Contrato de R$

2.192.257,08 (dois milhões, cento e noventa e dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e

oito centavos) para R$ 2.402.009,64 (dois milhões, quatrocentos e dois mil, nove reais e

sessenta e quatro centavos). A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

UO: 48101; PROGRAMA DE TRABALHO: 03.122.8211.8517.0138, FONTE DE

RECURSO: 100; UG: 480101; GESTÃO: 00001. DA VIGÊNCIA: a partir da data da sua

assinatura, porém, seus efeitos financeiros retroagem a 23/06/2022. DA ASSINATURA:

30/08/2022. DOS SIGNATÁRIOS: Pela CONTRATANTE: CELESTINO CHUPEL,

Defensor Público-Geral, e pela CONTRATADA: SEBASTIÃO ALVES CORREIA e

MARIA CLEIDE OLIVEIRA CORREIA, Sócios administradores.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20/2019

PROCESSO Nº 00401-0000000256/2019-21 - DAS PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA

DO DISTRITO FEDERAL na qualidade de CONTRATANTE; RB CONSTRUTORA E

INCORPORAÇÃO LTDA na qualidade de CONTRATADA. DO OBJETO: Prorrogar o

prazo de vigência do contrato nº 020/2019 por mais 12 (doze) meses, com base na

Orientação Normativa AGU nº 6, de abril de 2009 e Parecer PGDF 871/2018, pelo período

compreendido de 09/09/2022 a 08/09/2023. Alterar a Cláusula Quinta, item 5.4. do

Contrato nº 020/2019, passando o índice de correção de IPCA-E para IPCA, nos termos do

Parecer Técnico 965. O valor anual estimado do Contrato, após a aplicação do reajuste no

valor da locação com base no índice IPCA, passa de R$ 51.475,77 (cinquenta e um mil,

quatrocentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos) para R$ 57.594,56 (cinquenta

e sete mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), passando o

valor total anual do Contrato, considerando também os valores referentes a condomínio e

IPTU, de R$ 707.349,24 (setecentos e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e

quatro centavos) para R$ 782.862,84 (setecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e sessenta e

dois reais e oitenta e quatro centavos). A despesa correrá à conta da seguinte Dotação

Orçamentária: UO: 48101; PROGRAMA DE TRABALHO: 03.122.8211.8517.0138,

FONTE DE RECURSO: 100; UG: 480101; GESTÃO: 00001. DO PRAZO DE

VIGÊNCIA: a partir de 09/09/2022. DA ASSINATURA: 31/08/2022. DOS

SIGNATÁRIOS: Pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL:

CELESTINO CHUPEL, Defensor Público-Geral, e pela CONTRATADA: RICARDO

PORTO BITTAR e RICARDO PORTO BITTAR FILHO, Representantes Legais.

TRIBUNAL DE CONTAS

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2020

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

Contratada: VIPPIM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - CNPJ nº

11.349.160/0001-67 - Objeto: prestação dos serviços dos serviços de vigilância

patrimonial armada (LOTE 2) - prorrogação de vigência contratual - Processo n.º

00600-00002710/2021-39 - Licitação: Pregão Eletrônico n° 17/2020, amparado 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 no 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. - Fundamentação da Contratação Inicial:

Dispensa de Licitação, com amparo no art. 24, inciso XI, da Lei nº 8.666/93 -

Fundamento Legal do Aditivo: art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/1993 – Vigência e

Execução: de 16/09/2022 a 15/09/2023 – Valor Estimado do Aditivo: R$2.516.812,44

(dois milhões, quinhentos e dezesseis mil, oitocentos e doze reais e quarenta e quatro

centavos) - Unidade Gestora: 20101 - Gestão: 1 - Classificação Orçamentária: 339037

- LOCAÇÃO DE MÃODE-OBRA - Programa de Trabalho: 01122823185170019 -

Fonte de Recursos: 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - Nota de Empenho:

2022NE00049 - Data de Emissão da NE: 13/01/2022 - Valor da NE: R$1.647.582,62

(um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e

sessenta e dois centavos) - Data da Assinatura: 02/09/2022 - Assinam: pelo

Contratante, PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA; e, pela Contratada,

EURIPEDES GONÇALVES. Data de Publicação dos termos anteriores: Contrato nº

30/2020 (DODF nº 233, pág. 94, 11/12/2020); 1 º TA (DODF nº 157, pág. 68,

19/08/2021).

EXTRATO DO CONTRATO Nº 27/2022

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

Contratada: DOMUS COMÉRCIO E SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO EIRELI EPP-

CNPJ nº 07.810.466/0001-00 - Objeto: prestação de serviços de desinsetização,

desratização, descupinização, imunização de ralos e esgotos e combate a escorpiões nas

dependências dos Edifícios Sede e Anexo, na Biblioteca Cyro dos Anjos e no Edifício

Garagem do Tribunal de Contas do Distrito Federal (áreas internas e externas) - Processo nº

6426/2022 - Licitação: Dispensa de Licitação com fulcro no inciso II do art. 24, da Lei nº

8.666/1993, atualizado pelo Decreto Federal nº 9.412/2018 – Vigência e Execução: de

01/09/2022 a 08/02/2023 - Valor estimado: R$3.488,00 (três mil e quatrocentos e oitenta e

oito reais) - Unidade Gestora: 20101 - Gestão: 1 - Classificação Orçamentária: 339039 -

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Programa de Trabalho:

01122823185170019 - Fonte de Recursos: 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - Nota

de Empenho: 2022NE00754 - Data de Emissão da NE: 29/08/2022 - Valor da NE:

R$3.488,00 (três mil e quatrocentos e oitenta e oito reais) - Data da Assinatura: 01/09/2022

- Assinam: pelo Tribunal, Paulo Cavalcanti de Oliveira; e, pela Contratada, Márcia

Aparecida de Souza Martins.

INEDITORIAL

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
 

CHAMAMENTO Nº 314/2022

PROCESSO: 04024-00008009/2022-83

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

conhecimento de quem possa interessar que até o dia 12/09/2022 às 18h, estará

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

chamamento n° 314/2022, cujo objeto é a Aquisição de Material Médico Hospitalar

(Maca de Resgate, Colete de Imobilização, Imobilizador de Coluna, ...), 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, 02 de setembro de 2022. Supervisão de Compras,

Icipe/HCB.
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