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Produtos de Informática, Escritório e Serviços Ltda., CNPJ 01.251.189/0001,58, no valor de
R$ 260.925,00; dos itens 73, 74,75 e 76 à empresa DIGITAL Distribuidora Comercio e
Serviços EIRELI, CNPJ 03.452.072/0001-68, no valor de R$ R$ 26.068,80; do item 27 à
empresa MARCIANE BONTORIN, CNPJ 05.821.773/0001-52, no valor de R$ 360,00; do
item 39 à empresa D & F Comércio de Materiais Elétricos LTDA, CNPJ 05.868.520/0001-
34, no valor de R$ 38.580,00; dos itens 36, 37, 38 e 97 à empresa JULIERME F. DA ROSA,
CNPJ 06.324.611/0001-71, no valor de R$ 48.054,37; dos itens 48, 49 e 52 à empresa - PRO
INK - Suprimentos e Máquinas de Impressão LTDA., CNPJ 06.797.803/0001-03, no valor de
R$ 9.428,00; dos itens 48, 49, 5292 à empresa PRO INK - Suprimentos e Máquinas de
Impressão Ltda., CNPJ 06.797.803/0001-03, no valor de R$ 9.428,00; do item 92 à empresa
CLICK DIGITAL Serviços LTDA, CNPJ 07.287.887/0001-90, no valor de R$ 690,00; dos
itens 1, 3, 30, 33, 34, 35, 42 81, 82, 83, 90 e 91 à empresa DIGITAL Papelaria e Informática
EIRELI, CNPJ 09.254.386/0001-32, no valor de R$ R$ 13.502,00; dos itens 17 e 18 à
empresa LUANDA Comércio de Suprimentos para Informática LTDA, CNPJ
10.742.589/0001-57, no valor de R$ R$ 6.718,80; do item 15 à empresa NBB Comércio de
Equipamentos de Informática LTDA, CNPJ 10.820.186/0001-89, no valor de R$ 9.000,00;
dos itens 55, 56,57, 58 e 59 à empresa H R COSTA Suprimentos de Informática, CNPJ
11.094.392/0001-11, no valor de R$ 293.863,90; dos itens 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20,
21, 46, 47, 60, 68, 69, 70, 71, 72, 86, 87, 88 e 89 à empresa JAMAR Comércio de Produtos
para Informática LTDA , CNPJ 11.301.420/0002-05, no valor de R$ 67.196,80; do item 43
à empresa MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO, CNPJ 11.414.771/0001-41, no
valor de R$ 4.242,00; dos itens 22, 23, 24 e 25 à empresa CRUZEIRO Prestação de Serviços
Gráficos EIRELI, CNPJ 14.452.137/0001-91, no valor de R$ 41.856,00; do item 50 à
empresa IDPROMO Comercial EIRELI, CNPJ 17.791.755/0001-54, no valor de R$
5.440,00; do item 19 à empresa PROSPERA Comercial e Importadora - EIRELI, CNPJ
18.386.935/0001-13, no valor de R$ 399,80; do item 53, à empresa Alexandre Maia Da-
masceno dos Santos, CNPJ 20.416.307/0001-85, no valor de R$ 70.557,60; do item 45 à
empresa Roma Comercial Ltda., CNPJ 21.348.054/0001-12, no valor de R$ 13.700,00; do
item 26 à empresa J. L. Martins - Informática, CNPJ 23.186.928/0001-08, no valor de R$ R$
4.997,50, dos itens 93, 94 e 95 à empresa G.M de Barros EIRELI, CNPJ 23.286.142/0001-
62, no valor de R$ 22.408,00; dos itens 2, 5, 29 e 31 à empresa Comercial JSM Produtos
Agropecuários EIRELI, CNPJ 24.938.227/0001-40, no valor de R$ R$ 17.027,00; dos itens
77, 78, 79 e 80 à empresa R. A. DOS SANTOS FILHO CNPJ 26.144.632/0001-12, no valor
de R$ 28.400,00; do item 27.230.038/0001-07, CNPJ 27.230.038/0001-07, no valor de R$
29.700,00; do item 4 à empresa L.L. Wrzesisnki, CNPJ 27.492.595/0001-04 no valor de R$
3.080,00; do item 51 à empresa ADRIANA WERCH BIRCK, CNPJ 29.230.740/0001-04, no
valor de R$ 960,00; do item 44 à empresa ABBRA Office Mix Distribuidora, Comércio e
Serviços EIRELI, CNPJ 33.514.001/0001-03 no valor de R$ 1.484,76; totalizando R$
1.018.640,33 licitados. A SSPDF Informa ainda a HOMOLOGAÇÃO do certame com fulcro
no Inciso VI, do Artigo 8º, do Decreto nº 5.450/2005 e CONVOCA as empresas acima para,
no prazo de 3 dias úteis, assinarem a Ata de Registro de Preços. Os itens 28, 84 e 85 foram
desertos e os itens 6, 32, 40, 41 e 65 fracassaram.

Brasília/DF, 23 de abril de 2018
NILSON ALMEIDA QUIRINO

Pregoeiro

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL

EDITAL Nº 94, DE 23 DE ABRIL DE 2018
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO

DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CFP/QPMP-4 E QPMP-7

MUDANÇA DE DATA PARA A REALIZAÇÃO
DAS PROVAS OBJETIVAS E DISCURSIVAS

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas no inciso VI
do artigo 1º da Portaria PMDF no 670 de 3 de junho de 2009 e em conformidade com o
disposto na Lei Distrital no 4.949, de 15 de outubro de 2012, TORNA PÚBLICA a alteração
da data de realização das provas objetivas e discursivas do concurso público de admissão ao
Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia
Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas Músicos -
QPMP-4 e do Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas Corneteiros - QPMP-7 para

provimento de vagas existentes; e retifica o Edital no 22/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de
2018; conforme as disposições a seguir relacionadas.
1 As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no turno da tarde e com a duração de 5
(cinco) horas, nas seguintes datas prováveis:
a) para os candidatos ao Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas Músicos - QPMP-
4: 30 de junho de 2018 (sábado); e
b) para os candidatos ao Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas Corneteiros -
QPMP-7: 1o de julho de 2018 (domingo).
2 Os locais, datas e horários de aplicação das provas objetiva e discursiva serão divulgados
no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 20 de junho de 2018.
3 Face a mudança ocorrida na data prevista para a aplicação das provas objetivas e dis-
cursivas, as seguintes alterações ficam estabelecidas:
3.1 Novo período para as inscrições ao concurso público ocorrerá entre 8h (oito horas) do dia
24 de abril de 2018 e 22h (vinte e duas horas) do dia 10 de maio de 2018.
3.2 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 11 de maio de 2018.
3.3 Os candidatos poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição entre os dias 24 e 27 de
abril de 2018, conforme procedimentos descritos no item 5 do Edital Normativo no 22/DGP
- PMDF, de 24 de janeiro de 2018.
3.4 A listagem preliminar contendo o resultado da apreciação dos novos pedidos de isenção
de taxa de inscrição será divulgada no endereço eletrônico http://www.iades.com.br na data
provável de 30 de abril de 2018, permanecendo o prazo recursal de 3 (três) dias úteis após
a divulgação do resultado preliminar.
3.5 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar dos novos pedidos
de isenção da taxa de inscrição, a CAC-IADES divulgará, no endereço eletrônico
http://www.iades.com.br, na data provável de 9 de maio de 2018, a listagem contendo o
resultado final dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição.
3.6 Os pedidos para atendimento especial deverão ser protocolados na CAC-IADES, im-
preterivelmente até o dia 11 de maio de 2018, permanecendo o prazo recursal de 3 (três) dias
úteis após a divulgação do resultado preliminar.
3.7 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar dos novos pedidos
de atendimento especial, a CAC-IADES divulgará, no endereço eletrônico htt p : / / w w w. i a -
des.com.br, na data provável de 25 de maio de 2018, a listagem contendo o resultado final
dos atendimentos especiais concedidos.

4 O ANEXO IV - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E DE DIVULGAÇÃO DOS RE-
SULTADOS do Edital Normativo no 22/DGP - PMDF, de 24 de janeiro de 2018, fica
alterado conforme a seguir:
"1 PROVÁVEIS DATAS DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS E ETAPAS DO CONCURSO
PÚBLICO
1.1 30/06/2018- Aplicação da etapa de exames de habilidades e conhecimentos - provas
objetivas e discursivas do concurso público para os candidatos ao Quadro de Praças Policiais
Militares Especialistas Músicos - QPMP-4: 30 de junho de 2018 (sábado).
1.2 01/07/2018 - Aplicação da etapa de exames de habilidades e conhecimentos - provas
objetivas e discursivas do concurso público para os candidatos ao Quadro de Praças Policiais
Militares Especialistas Corneteiros - QPMP-7: 1o de julho de 2018 (domingo).
1.3 31/08/2018 - Divulgação da relação de candidatos convocados para a avaliação da prova
discursiva.
1.3 14 a 21/11/2018 - Realização da etapa de testes de aptidão física.
1.4 23 a 27/11/2018 - Entrega da documentação relativa a sindicância da vida pregressa e
investigação social.
1.5 17 a 20/01/2019 - Realização da etapa de exames biométricos e avaliação médica.
1.6 09/03/2019 - Realização da etapa de avaliação psicológica.
1.7 18 e 19/05/2019 - Realização da etapa de prova prática instrumental.
1.8 20 a 22/05/2019 - Entrega da documentação relativa a prova de títulos.
2 MECANISMOS DE DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
2.1 Os resultados preliminares e finais de cada etapa serão tornados públicos por intermédio
do Diário Oficial do Distrito Federal e publicados no endereço eletrônico ht t p : / / w w w. i a -
des.com.br, na página de acompanhamento do certame.
2.2 Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão publicados, única e exclusivamente,
no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na página de acompanhamento do certame,
no dia 1o de julho de 2018, após as 21h (vinte e uma horas).
2.3 Todas as publicações feitas no Diário Oficial do Distrito Federal também disponíveis no
endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na página de acompanhamento do certame. As
publicações serão feitas após 14 (catorze) horas, no mesmo dia de publicação no Diário
Oficial do Distrito Federal.
2.4 Das prováveis datas de divulgação dos resultados:
2.4.1 01/07/2018, após 21h - Gabaritos preliminares das provas objetivas.
2.4.2 10/08/2018 - Gabaritos finais das provas objetivas.
2.4.3 10/08/2018 - Resultado preliminar da prova objetiva.
2.4.4 31/08/2018 - Resultado final da prova objetiva.
2.4.5 06/09/2018- Resultado preliminar da prova discursiva.
2.4.6 05/10/2018 - Resultado final da prova discursiva.
2.4.7 07/12/2018 - Resultado preliminar da etapa de testes de aptidão física.
2.4.8 02/01/2019 - Resultado final da etapa de testes de aptidão física.
2.4.9 01/02/2019- Resultado preliminar da etapa de exames biométricos e avaliação mé-
dica.
2.4.10 22/02/2019 - Resultado final da etapa de exames biométricos e avaliação médica.
2.4.11 03/04/2019 - Resultado preliminar da etapa de avaliação psicológica.
2.4.12 10/05/2019 - Resultado final da etapa de avaliação psicológica.
2.4.13 24/05/2019 - Resultado preliminar da etapa de prova prática instrumental.
2.4.14 24/05/2019 - Resultado preliminar da etapa de sindicância da vida pregressa e
investigação social.
2.4.15 31/05/2019 - Resultado preliminar da etapa de prova de títulos.
2.4.16 08/07/2019 - Resultado final da etapa de prova prática instrumental.
2.4.17 08/07/2019 - Resultado final da etapa de prova de títulos.
2.4.18 08/07/2019 - Resultado final da etapa de sindicância da vida pregressa e investigação
social.
2.4.19 02/08/2019 - Resultado preliminar do concurso público.
2.4.20 21/08/2019 - Resultado final do concurso público".
5 Em virtude das modificações ocorridas no Edital Normativo, o candidato que não tiver
mais interesse em participar do certame e que já tenha efetuado o pagamento da taxa de
inscrição, poderá solicitar a devolução do valor pago até o dia 3 de maio de 2018. Para tanto,
o candidato poderá solicitar a devolução desta taxa encaminhando e-mail para cac@ia-
des.com.br informando os dados completos da sua conta bancária para o ressarcimento, que
ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos contados a partir da data de solicitação.

MARCELO HELBERTH DE SOUZA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 08/2018
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Processo: 053-00035443/2017-15. Partes: CBMDF X PHYSYS FISIOTERAPIA LTDA.,
CNPJ n.º 03.809.065/0001-70. O presente Termo de Credenciamento obedece aos termos da
Inexigibilidade de Licitação nº 45/2017 (6560952). Objeto: contratação de empresa es-
pecializada na área de saúde para o CBMDF, consoante especificada no Edital de Cre-
denciamento nº 01/2011 e na Ata de Sessão de Julgamento e Análise de Documentação para
fim de Habilitação (1535439), no item 34 (Contratação de serviço de saúde para realização
de procedimentos na área de fisioterapia com valores relacionados nas tabelas adotadas pelo
CBMDF e suas atualizações), do Projeto Básico, Anexo VII, ao Edital de Credenciamento
01/2011. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Tr a b a l h o :
28845090300FM0053. Natureza da Despesa: 339039. Fonte de Recurso: 100 - (FCDF). Data
de Assinatura: 16/04/18. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses a contar da data de assinatura,
podendo ser prorrogado por no máximo até 60 (sessenta) meses, nos moldes do art. 57,
inciso II da Lei 8.666/93. O empenho inicial é de R$ 1000,00 (um mil reais), conforme Nota
de Empenho nº 088 (6830461), emitida em 09/04/2018, na modalidade ESTIMATIVA .
Signatários: Pela Contratante: Ten-Cel. QOBM/Comb. Marcelo Teixeira Dantas, na qualidade
de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF e pela Contratada: Ivana Conceição
Gomide Ferreira Freitas, na qualidade de Representante Legal.

APOSTILAMENTO Nº 01 AO CONTRATO
DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2017

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Processo: 053-00028283/2017-40. Partes: CBMDF X ONCO-VIDA INSTITUTO ESPE-
CIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA, CNPJ: 01.682.668/0001-29. O Diretor de Con-
tratações e Aquisições do CBMDF, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso XVI do
art. 7º do Decreto n.º 7.163/2010, combinado com o Art. 65, inc. "I", alínea "b" da Lei
8.666/93, e ainda: 1) Considerando o comunicado da Empresa ONCO-VIDA INSTIT U TO
ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA (5836664), Processo SEI-053-015023/2018-95,
onde dá conhecimento que a Empresa Oncoclínicas Participações São Paulo LTDA, empresa
pertencente ao Grupo Oncoclínicas, adquiriu participação societária majoritária de sua so-
ciedade, informação esta objeto da 15ª alteração contratual; 2) Considerando que o ingresso
da Oncoclínicas no quadro societário da Onco Vida não inviabilizará a execução do negócio
jurídico pactuado com o CBMDF por meio do Contrato nº. 12/2017, permanecendo hígida a








