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Processo: 00193.00001898/2018-14. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro Nº
1177/2018 - Seleção Pública de Propostas Apoio a Participação em Eventos, Cursos de Curta Duração
e Visitas Técnicas de Natureza Científica, Tecnológica e de Inovação - Edital nº 01/2018 - FAPDF;
PARTES: Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do
outro lado, Paulo César Thomaz como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro à
participação no(a) VII Colóquio Internacional sobre Literatura Brasileira Contemporânea: contrabandos
literários, resistências epistêmicas. NOTA DE EMPENHO 2018NE01511, Data: 31/10/2018, Valor: R$
9.376,00 (nove mil e trezentos e setenta e seis reais); Programa de trabalho: 19.573.6207.2786.0008;
Fonte: 100; Natureza de Despesa: 33.90.20; VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias a partir da data de sua
assinatura. DATA DA ASSINATURA: 19/11/2018; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: MEIRE
APARECIDA LOPES MACHADO, Superintendente; como PESQUISADOR: Paulo César Thomaz.

Processo nº 0007000015011/2018-71 (SEI). OBJETO: A presente licitação tem como objeto, mediante
Sistema de Registro de Preços, a eventual aquisição de veículos leves, utilitários e caminhões, para
serem utilizados por diferentes setores da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, conforme descrição, características, prazos, condições e
demais obrigações e informações constantes dos Anexos deste Edital, com valor Total esmado de R$
18.351.704,31 (dezoito milhões, trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e quatro reais e trinta e um
centavos). O Edital poderá ser retirado a partir da publicação no Portal www.comprasnet.gov.br ou no
portal da SEAGRI-DF a partir da sua publicação e/ou divulgação.
Brasília/DF, 19 de novembro de 2018.
NATANAEL FELIX DOS SANTOS
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E DA PAZ SOCIAL

SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR
E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

COMUNICADO
A SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DA
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO DISTRITO FEDERAL convida a todos os interessados para a Audiência Pública de
apresentação e discussão do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e seu respectivo Relatório de Impacto
Ambiental - RIMA, referente ao licenciamento ambiental do empreendimento em nome do INSTITUTO
DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, referente
ao licenciamento ambiental do assentamento para trabalhadores rurais denominado "Pinheiral", conforme
o Ofício 1227 (15152932) no processo 00391-00015329/2017-39 , no auditório do Instituto Federal de
Brasília - Campus São Sebastião, no dia 19/12/2018, às 10 horas, no endereço Qd 2 Area Especial 3,
Bairro São Bartolomeu, São Sebastião, Brasília/DF.
ANTONIO ALEXANDRE ALBANO DA COSTA
Subsecretário
EXTRATO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 18/2018 - SEAGRI/DF
E ASSOCIAÇÃO RURAL DE VARGEM BONITA - ARVB
PROCESSO: 00070-00012975/2018-67. Partes: SEAGRI/DF e ASSOCIAÇÃO RURAL DE VARGEM
BONITA - ARVB. O Contrato tem por Objeto a formação de parceria entre a ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, por intermédio da SEAGRI/DF e a ASSOCIAÇÃO RURAL DE VARGEM BONITA ARVB em regime de mútua cooperação para consecução de atividades de interesse público e recíproco
mediante a execução de ações que fomentem a comercialização de produtos agropecuários em apoio aos
agricultores familiares da Região Administrativa do Park Way, com sede e atividades desenvolvidas na
localidade da Vargem Bonita - DF, para cumprimento do objeto a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
disponibilizará 01 (um) galpão multiuso, localizado na Agrovila Núcleo Hortícola Suburbano Vargem
Bonita, S/Nº - coordenadas: 15°56'1.98"S e 47°56'21.64"O, desocupado, em bom estado de conservação,
construído em alvenaria, medindo 217,60m² de área construída, com piso cerâmico, telhas de amianto e
forro de PVC, com duas portas em estrutura de ferro com vidros transparentes e uma porta de enrolar
em estrutura de aço; janelas em estrutura de ferro tipo guilhotina, com acionamento interno com vidros
transparentes; possui fornecimento de água encanada pela CAESB e energia elétrica pela CEB,
subdividido em três ambientes distintos fisicamente com entradas privativas, sendo: ambiente "A" - caixa
postal comunitária, com 12m², aberta a disposição da comunidade na posição central do imóvel;
ambiente "B" - salão com espaço de 163m², com 2 banheiros e balcão de atendimento e ambiente "C"
- depósito com espaço de 36m², com 1 banheiro. Prazo de Vigência: Da data de sua assinatura até 60
(sessenta) meses. Fundamentação Legal: Lei Federal nº 13.019/2014 regulamentada pelo Decreto
37.843/2016. Data de Assinatura: 16/11/2018. Signatários: Pela SEAGRI/DF: ARGILEU MARTINS DA
SILVA, na qualidade de Secretário de Estado. Pela ASSOCIAÇÃO RURAL DE VARGEM BONITA ARVB: ALEXANDRE JUNITI KUSABA, na qualidade de Diretor Presidente.
EXTRATO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BENS Nº 38/2018
PROCESSO: 00070-00016217/2018-18. Partes: SEAGRI/DF e ARAUJO & ARAUJO - COMERCIO DE
MAQUINAS LTDA. O Contrato tem por objeto a aquisição dos seguintes itens: Item 45. Quantidade:
05 (cinco). TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS. Zero hora, zero Km, potência mínima de 75 CV (55,0
KW). equipado com motor a diesel de 4 tempos, com 04 cilindros, injeção direta, torque de 25 mkgf,
sistema de parada do motor por meio eletrônico, com purificador de & tipo seco de dois estágios e
indicador de restrição no painel de instrumentos, refrigeração forçada à água, tração dianteira auxiliar
(TDA) original de fábrica; direção hidrostática; transmissão com mínimo de 12 velocidades à frente e
12 à ré; diferencial traseiro com opção de bloqueio; embreagem ou dupla; freios de serviço tipo
multidisco, em banho de óleo, freio de estacionamento; tomada de potência do tipo independente
(TDPI); controle remoto independente com duas vias de dupla ação; pesos dianteiros e pesos traseiros;
plataforma de operação plana e aberta, com toldo e estrutura de proteção contra capotagem (EPCC),
assento do operador com sistema ergonômico, com regulagens e cinto de segurança sistema hidráulico
de 3 pontos completo, com capacidade de levante na rótula: 3.000 Kgf; com barra de tração oscilante
e removível; rodagem dianteira 12.4x24 e traseira 18.4x.30 RI, vão livre vertical mínimo de 380 mm;
bitolas traseira e dianteira ajustáveis; sistema elétrico de no mínimo 12v; luzes de serviço e de tráfego,
buzina e alarme de marcha a ré; retrovisores dos dois lados da máquina, Marca: Solis, Fabricante:
Sonalika/Yanmar do Brasil, Modelo/Versão: Solis 75, consoante especifica o Edital de Pregão Eletrônico
nº 04/2018 (Doc. Sei id 5507666) e a Proposta (Doc. Sei id 14138560), que passam a integrar o presente
Termo. Valor: O valor total do Contrato é de R$ 369.205,00 (trezentos e sessenta e nove mil duzentos
e cinco reais). O empenho é de R$ 365.597,60 (trezentos e sessenta e cinco mil quinhentos e noventa
e sete reais e sessenta centavos), conforme Nota de Empenho nº 2018NE00439, emitida em 03/10/2018,
sob o evento 400091, na modalidade ordinário e empenho de R$ 3.607,40 (três mil seiscentos e sete
reais e quarenta centavos), conforme Nota de Empenho nº 2018NE00440, emitida em 03/10/2018, sob
o evento 400099, na modalidade ordinário, Unidade Orçamentária: 14101, Programa de Trabalho:
20.606.6207.2889.0003, Natureza da Despesa 449052, Fonte de Recurso: 732011456 e 100000000. Prazo
de Vigência: O contrato terá vigência desde a sua assinatura por até 12 meses. Data de assinatura:
19/11/2018. Signatários: Pela SEAGRI/DF: ARGILEU MARTINS DA SILVA, na qualidade de
Secretário de Estado. Pela Contratada: TIAGO PRESTES ARAUJO, na qualidade Representante
Legal.
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 17/2018
(COM COTA RESERVADA PARA ENTIDADES PREFERENCIAIS)
A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO
RURAL DO DISTRITO FEDERAL - SEAGRI/DF torna público que em razão de impugnação
interposta, modi?ca os itens questionados do Edital, como prazo de entrega, vidros elétricos, altura do
banco do motorista e regulagem do cinto de 3 pontos e pneus, alterando o Edital e a data de abertura
da licitação do tipo MENOR PREÇO, na modalidade de PREGÃO na forma ELETRÔNICA, por meio
de Registro de Preços com previsão de nova data de abertura do certame para 03/12/2018, às 09h00m.
Este documento pode ser verificado
pelo código 50012018112000041

no

endereço

eletrônico

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL
EDITAL Nº 273, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2018.
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS
MILITARES DAPOLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CFOPM REINTEGRAÇÃO DE
CANDIDATO E CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, e em face do trânsito em julgaldo nos autos do Processo nº
0702421-23.2018.8.07.0000, que concedeu a segurança para submeter o candidato à nova avaliação
psicológica, utilizando-se de critérios de cientificidade e objetividade, torna puìblica a reintegração de
candidato Erlan Brayann Zambrana Salazar no certame e a convocação do candidato para a etapa de
avaliação psicológica, conforme a seguir:
1 DA CONVOCAÇÃO
1.1 CONVOCAR para a etapa de avaliação psicológica do concurso público de admissão ao Curso de
Formação de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (CFOPM), regido pelo
Edital Normativo nº 35/DGP, de 17 de novembro de 2016, o seguinte candidato:
a) ERLAN BRAYANN ZAMBRANA SALAZAR, inscrição nº 161101473.
2. DOS PROCEDIMENTOS PARA A ETAPA
2.1 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de baterias de testes e de instrumentos
psicológicos com o objetivo de aferir os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho das
atribuições inerentes ao exercício das funções policiais militares, bem como ao desempenho do cargo de
policial militar no posto de oficial policial militar do Quadro de Oficiais Policiais Militares da PMDF, tais
como: capacidade de concentração e atenção, capacidade de observação, memória, tipos de raciocínio, bom
relacionamento interpessoal, agressividade moderada, ansiedade controlada, controle emocial, proatividade,
adaptabilidade, autodisciplina, organização.
2.1.1 Além das características indicadas no subitem 2.1, também serão observados transtornos de
personalidade antissocial (psicopatia), agressividade exarcebada, transtorno depressivo maior (depressão) e
dependência química.
2.2 O candidato deverá ainda, observar os procedimentos contidos no Edital nº. 35/DGP, do dia 17 de
novembro de 2016 e no Edital nº. 68/DGP, de 25 de setembro de 2017, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal em 26 de setembro de 2017, e demais editais regulamentadores da etapa mencionada.
3. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
3.1 A etapa de avaliação psicoloìgica será realizada no dia 7 de dezembro de 2018, às 9h (nove horas) no
IADES, localizado na QE 32 - Conjunto C - Lote 2 - Guará II - Guará/DF.
3.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para a etapa de avaliação psicológica com
antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do horário estabelecido para o início da mesma.
MARCELO HELBERTH DE SOUZA

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2018
O Chefe do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto Distrital nº 37.321, de 06 de maio de 2016 c/c a Portaria PMDF nº 727 de 15 de outubro de
2010, torna pública a retificação do Edital de Chamamento Público nº 01/2018 - DSAP/PMDF para
realizar a alteração conforme consta a seguir: - No item 10.1.2, alínea "d", onde se lê "d) Certidão negativa
quanto à dívida ativa do Distrito Federal;" leia-se, "d) Certidões negativas quanto à dívida ativa do
domicílio fiscal onde se encontra a sede da instituição (municipal/estadual).
Em 16 de novembro de 2018
ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA - CEL QOPM

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE SAÚDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXERCÍCIO ANTERIOR. Fazendo uso das atribuições que
me confere o Art. 30 do Decreto Federal n.º 7.163 de 29 de abril de 2010, que regulamenta o art. 10-B,
inciso I, da Lei nº 8.255, de 20 nov. 1991; as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 combinadas
com os artigos 37 e 63 da Lei nº 4.320/64, o art. 22 do Decreto n.º 93.872, de 23 de dezembro de 1986,
Decreto/GDF n.º 32.598 de 15 de dezembro de 2010, combinado com o Decreto nº 34.158 de 22 fev. 2013,
com o Decreto nº 35.073 de 13 de janeiro de 2014 e com o 37.120/2016, de 16 de fevereiro de 2016,
conforme ainda, a Decisão nº 437/2011 do TCDF e Nota Técnica n.º 75/2011 - GAB/CONT.
RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R$ R$ 2.844,00 (dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais), em
favor da empresa ESPAÇO SAINT GERMAIN DE SAUDE INTEGRADA LTDA. inscrita no CNPJ nº
11.486.840/0001-22, referente a prestação de serviços médicos no exercício de 2016, conforme
documentação constante dos autos do Processo nº 00053-00059355/2018-81, programa de trabalho
28.845.0903.00FM.0053, natureza da despesa 3.3.90-92 e recursos da fonte 100 - FCDF, do CBMDF,
orçamento do CBMDF. Brasília/DF, 08 de outubro de 2018. JOSÉ FERNANDES MOTTA JUNIOR - Cel.
QOBM/Comb. - Diretor de Saúde e Ordenador de Despesas.

DIRETORIA DE VISTORIAS
DECLARAÇÕES DE ACEITE PARA HABITE-SE
O DIRETOR DE VISTORIAS, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL,
no uso das atribuições que lhe confere os artigos 24, 26 e 40 do Decreto Federal nº 7.163, de 20 de
abril de 2010 que regulamenta o artigo 10-b, inciso I, da Lei Federal nº 8.255 de 20 de novembro de
1991, que dispõe sobre a Organização Básica do CBMDF, combinado com o inciso VI do art. 15 da Lei
nº 1.172 de 24 de julho de 1996, resolve: TORNAR PÚBLICO a declaraÇÃO DE ACEITE do Corpo
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

