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POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL

EDITAL Nº 258, DE 18 DE OUTUBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO

DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL

EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO SUB JUDICE
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DA POLÍCIA MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, em razão do trânsito em
julgado da Ação Ordinária nº. 0715048-45.2017.8.07.0016, em andamento no 3º Juizado
Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, candidata VANESSA VIEIRA BUENO,
inscrição nº. 161102019, que garantiu à candidata o prosseguimento no concurso público de
admissão ao Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito
Federal (CFOPM), regido pelo Edital nº. 35/DGP - PMDF, de 17 de novembro de 2016,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº. 217, de 18 de novembro de 2016, torna
pública a exclusão da condição sub judice da candidata, passando esta à condição regular no
citado certame.

MARCELO HELBERTH DE SOUZA

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2018

Processo: 054.000.392/2018. O Departamento de Logística e Finanças da PMDF torna
público aos interessados a Adjudicação do pregão supracitado, cujo objeto é a contratação de
empresa para confecção de figurinos e cenários artísticos, assim como o fornecimento de
produtos para a utilização em artes cênicas (tintas para rosto e materiais artísticos diversos)
para os projetos sociais da PMDF, conforme especificações contidas no Anexo "I" do Edital.
Assim sendo o item 1: Confecção figurino de leão (Daren américa), qnt: 8(un.), valor total:
R$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais). Grupo 1, item 2: Confecção de cenário de
floresta, qnt: 2(un.), valor total: R$ 6.600,00(seis mil e seiscentos). Item 3- Confecção de
figurino lobo guará, qnt: 3(un.), valor total R$ 12.000,00 (doze mil reais). Item 4 -Confecção
de figurino M. Dengue, qnt: 3(un.), valor total: R$ 11.100,00(onze mil e cem reais). Item 5
- Confecção de figurino policial, qnt: 3(un.), valor total R$ 3.000,00 (três mil reais). Item 6
- Confecção de figurino roceiro, qnt 3(un.), valor total R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e
Item 8 - Confecção de pelúcia, qnt: 100(un.), valor total R$ 6.000,00 (seis mil reais). Grupo
2, Item 7: Confecção figurino de palhaço, qnt 10(un.), valor total R$ 5.300,00 (cinco mil e
trezentos). Item 9 - Confecção de roupão, qnt 10(un.), valor total R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais). Item 10 - Confecção de roupão, qnt 10(un.), valor total R$ 3.000,00 (três
mil reais). Item 11 - Conf. macacão branco, qnt 10(un.), valor total R$ 2.000,00 (dois mil
reais). Item 12 - Conf. macacão vermelho, qnt 10 (un.), valor total R$ 2.000,00 (dois mil
reais). Item 13 - Conf. macacão branco com bolinhas, qnt 10 (un.), valor total R$ 2.000,00
(dois mil reais). Item 14 - Conf. sapato palhaço, cor: vermelho e branco, qnt: 3 (un.), valor
total R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Item 15 - Conf. sapato palhaço, cor: branco com
bolinhas coloridas, qnt 3 (un.), valor total R$ 1.200,00 (um mil, e duzentos reais) e Item 16
- Conf. Sapato palhaço, cor: verde, vermelho e amarela, qnt 3 (un.), valor total R$ 1.200,00
(um mil e duzentos reais), à empresa CRIAR E ANIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, CNPJ 01.344.239/0001-41. Grupo 3, item 17: Lápis delineador, qnt 30 (un.), valor
total R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais). Item - 18: Lápis delineador, cor: marrom,
qnt30 (un.), valor total R$ 339,99 (trezentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos).
Item - 19: Tinta para rosto, cor: branca, qnt: 30 (un.), valor total R$ 499,00 (quatrocentos e
noventa e nove reais). Item - 20: Tinta para rosto, cor: vermelha, qnt 30 (un.), valor total R$
699,99 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Item - 21: Tinta para
rosto, cor: amarela, qnt 30 (un.), valor total R$ 799,99(setecentos e noventa e nove reais e
noventa e nove centavos). Item - 22: Tinta para rosto, cor: azul, qnt 30 (un.), valor total R$
799,99 (setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Item - 23: Tinta para
rosto, cor: verde, qnt 30 (un.), valor total R$ 799,99 (setecentos e noventa e nove reais e
noventa e nove centavos). Item - 24: Tinta para rosto, cor: preta, qnt 30 (un.), valor total R$
499,99 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Item - 25: Tinta
base de água, qnt 30 (un.), valor total R$ 599,99 (quinhentos e noventa e nove reais e
noventa e nove centavos) e item - 26: Batom, cor: vermelho, qnt 25 (un.), valor total R$
437,49 (quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos). Grupo 4, item 27:
Touca balaclava, qnt 12 (un.), valor total R$ 1.439,99 (um mil, quatrocentos e trinta e nove
reais e noventa e nove centavos). Item - 28: Touca balaclava, qnt 12 (un.), valor total
R$1.439,99 (um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos). Item - 29:
Pares de luva, cor: branca, qnt 25 (un.), valor total R$ 624,99 (seiscentos e vinte e quatro
reais e noventa e nove centavos). Item - 30: Pares de luva, cor: branca, qnt 25 (un.), valor
total R$ 624,99 (seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos). Item - 31:
Perucas para palhaço, qnt5(un.), valor total R$ 399,99 (trezentos e noventa e nove reais e
noventa e nove centavos). Item - 32: Barba postiça longa, qnt 5 (un.), valor total R$ 299,99
(duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). Item - 33: Barba postiça curta,
qnt 5 (un.), valor total R$ 299,99 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos). Item - 34: Calça em tactel preta, qnt 15 (un.), valor total R$ 1.198,49 (um mil,
cento e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos). Item - 35: Calça em tactel branca,
qnt 35 (un.), valor total R$ 1.198,49 (um mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e nove
centavos). Item - 36: Sapato masculino, qnt5 (un.), valor total R$ 1.449,99 (um mil, qua-
trocentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos). Item - 37: Paletó masculino,
qnt 5 (un.), valor total R$ 1.799,99 (um mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e
nove centavos). Item - 38: Calça masculina, qnt 5 (un.), valor total R$ 799,99 (setecentos e
noventa e nove reais e noventa e nove centavos), à empresa PONTO DO ARTESÃO
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ/CPF: 01.299.218/0001-51. Disposto a HO-
MOLOGAÇÃO nos termos do Art. 27 do Decreto nº 5.450/2005. O Termo de Homologação
e demais informações encontram-se no site www.comprasgovernamentais.gov.br UASG
926016.

Brasília/DF, 19 de outubro de 2018
SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA

Ordenador de Despesas

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2018

Processo: 00054-00052000/2018-33. Objeto: Aquisição de Alimentação para Equi-
nos do Comando de Policiamento Montado da Polícia Militar do Distrito Federal:
Ração multicomponente peletizada para equinos adultos, Feno tipo "A" produzido
com capim Cynodon, Feno tipo "A" produzido com Alfafa e Sal Mineral. Valor
Estimado: R$ 1.932.177,51 (um milhão, novecentos e trinta e dois mil, cento e
setenta e sete reais e cinquenta e um centavos). Tipo: Menor Preço. Data limite
para recebimento das propostas: Dia: 06.11.2018, às 14h (horário de Brasília/DF).
Unidade Orçamentária: 170393; Fonte de Recursos: 100; Programa de Trabalho:

288450903-0036.0053; Elemento de Despesa: 3.3.90-30. Cópia do Edital encontra-
se no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br e em www.pm.df.gov.br. UASG:
926016. Informações: 3190-5560/3190-5565/3190-5555/3190-5556/3190-5557/3190-
5559.

Brasília/DF, 19 de outubro de 2018.
SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA

Ordenador de Despesas

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2018

Processo: 054.000.688/2013. O Departamento de Logística e Finanças da PMDF torna
público aos interessados, a homologação do pregão supracitado, cujo objeto é o Registro de
Preços de Luva tática de segurança para motociclistas. ITEM 1 - Luva para motociclista, p.u
R$ 312,00 (trezentos e doze reais), 2.701 pares, à empresa ERIX TEXTIL E EQUIPA -
MENTOS EIRELI, CNPJ 04.044.223/0001-01. Disposto a HOMOLOGAÇÃO nos termos do
Art. 27 do Decreto nº 5.450/2005. O Termo de Homologação e demais informações en-
contram-se no site
www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG 926016.

Brasília/DF, 19 de outubro de 2018.
SÉRGIO LUIZ FERREIRA DE SOUZA

Ordenador de Despesas

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA
PROCESSO (00053-00042418/2018-61). O Diretor de Contratações e Aquisições do Corpo
de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no uso das atribuições conferidas pelo art. 33 do
Decreto nº 7.163 de 29/04/2010, em conformidade com o disposto no Decreto nº 26.851, de
30/05/2006, publicado no DODF nº 103, de 31/05/2006 e suas alterações, resolve: APLICAR
a penalidade administrativa de suspensão temporária de participação em licitação, e im-
pedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal, pelo prazo de 24 (vinte e
quatro) meses, à empresa ML COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS E EQUIPA-
MENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 21.442.643/0001-65, por ter solicitado a des-
classificação de sua proposta, com fulcro no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, artigo 28 do
Decreto Federal nº 5.450/2005 e art. 5º, inciso IV, b, do Decreto Distrital nº 26.851/2006

MARCELO TEIXEIRA DANTAS
Diretor

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2018

PROCESSO: 00052-00010870/2018-91. OBJETO: Aquisição de viaturas policiais carac-
terizadas e equipadas com sinalização visual e sonora, GPS e transceptor, para uso ostensivo,
tipo CAMINHÃO GUINCHO, equipados com plataforma e lança tipo asa delta, conforme
especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do
Edital. TIPO: Menor Preço. A PREGOEIRA da Polícia Civil do Distrito Federal comunica
que no Pregão Eletrônico nº 46/2018 sagrou-se vencedora do certame a empresa MAX
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CAMINHÕES LTDA, CNPJ 07.366.153/0001-04, para o
item 1, no valor total de R$ 956.000,00 (novecentos e cinquenta e seis mil reais). A ata do
pregão e o termo de adjudicação podem ser visualizados no www.comprasgovernamen-
tais.gov.br. Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2018

PROCESSO: 052.001.371/2017. OBJETO: Aquisição de material de consumo para II e IML,
conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do
Anexo I do Edital. TIPO: Menor Preço. Valor estimado da licitação: R$ 446.015,80 (qua-
trocentos e quarenta e seis mil, quinze reais e oitenta centavos). Fundo Constitucional do
Distrito Federal. Natureza de Despesa 3.3.90.30. Fonte 100. Programa de Trabalho
28.845.0903.00NR.0053 - Manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Unidade Or-
çamentária: 73.901 - UASG 926015. Prazo de entrega: no máximo, de 90 (noventa) dias
corridos, para os itens de 1 a 18, inclusive, e de 30 (trinta) dias para os itens 19 e 20. Data
limite do recebimento das propostas: 07 de novembro de 2018, às 14h. O Edital, com todos
seus anexos, deverá ser obtido no site www.comprasnet.gov.br ou www.pcdf.df.gov.br ou
ainda na Comissão Permanente de Licitação, localizada no SPO, Conjunto A, Lote 23,
Edifício da Direção Geral, 3º Andar, Complexo da PCDF, Brasília-DF, nos dias úteis, das
12h às 18h30min, através de CD, o qual deverá ser fornecido pelo interessado. Maiores
informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2018
PROCESSO: 00052-00010513/2018-23. OBJETO: Aquisição de discos rígidos para repo-
sição nos servidores localizados nas diversas seções do Instituto de Criminalística, conforme
especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do
Edital. TIPO: Menor Preço. Valor estimado da licitação: R$ 24.655,52 (vinte e quatro mil,
seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos). Natureza de Despesa
3.3.90.30. Fonte 100. Programa de Trabalho 28.845.0903.00NR.0053 - Manutenção da Po-
lícia Civil do Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 73.901 - Fundo Constitucional do
Distrito Federal. UASG 926015. Prazo de entrega: 30 (trinta) dias. Data limite do re-
cebimento das propostas: 05 de novembro de 2018, às 14h. O Edital, com todos seus anexos,
deverá ser obtido no site www.comprasnet.gov.br ou www.pcdf.df.gov.br ou ainda na Co-
missão Permanente de Licitação, localizada no SPO, Conjunto A, Lote 23, Edifício da
Direção Geral, 3º Andar, Complexo da PCDF, Brasília-DF, nos dias úteis, das 12h às
18h30min, através de CD, o qual deverá ser fornecido pelo interessado. Maiores informações
na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.

Brasília/DF, 19 de outubro de 2018
NÁGELA CRISTIEN DO MONT

Pregoeira
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