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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E DA PAZ SOCIAL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Processo: 00050-00050522/2018-11; INTERESSADO: Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS;
Assunto: Reconhecimento de Dívida, a vista das instruções contidas no presente processo e o disposto no
artigo 88 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010. RECONHEÇO A DÍVIDA, em favor do
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS, CNPJ: 29.979.036/0001-40, no valor total
de R$ 188.472,47 (cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e quarenta e sete
centavos), bem como autorizo a realização da despesa, a emissão da Nota de Empenho e o pagamento,
conforme incisos II, IV e V do artigo 30 do Decreto nº 32.598/10, referente ao ajuste na alíquota aplicada
ao FAP - Fator Acidentário de Prevenção, conforme documentação constante nos autos. A despesa ocorrerá
à conta do elemento de despesa 31.90.92; Programa de Trabalho 06.122.6002.8502.1156 - Administração
de Pessoal, Fonte: 100. Publique-se e restitua-se a Subsecretaria de Administração Geral, para as
providências complementares. Em 22 de novembro de 2018. ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS
SANTOS, Ordenador de Despesas.

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018 - GRUPOS 1 E 3

PROCESSO: 0050-001259/2017. TIPO: Menor Preço. OBJETO: Registro de preços de solução de
videomonitoramento, incluindo fornecimento, instalação, integração de equipamentos, componentes,
acessórios, materiais em solução de videomonitoramento e manutenção de rede de fibra óptica, conforme
especificações detalhadas no Termo de Referência; visando a integração e manutenção dos diversos
projetos que compõem o Sistema de Videomonitoramento existente na Secretaria de Estado da Segurança
Pública e da Paz Social (SSP), bem como a implantação deste complexo nas Regiões Administrativas do
Distrito Federal, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência
e seus anexos constantes do Anexo I do Edital. A SSPDF informa que, após análise de recurso, os
GRUPOS 1 e 3 do presente certame foram FRACASSADOS. Informa ainda a homologação do
certame.

Brasília/DF, 23 de novembro de 2018.
FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES

Coordenador

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2018

REPETIÇÃO DOS GRUPOS 1 E 3 FRACASSADOS
NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2018.

PROCESSO: 0050-001259/2017. TIPO: Menor Preço. OBJETO: Registro de preços de solução de
videomonitoramento, incluindo fornecimento, instalação, integração de equipamentos, componentes,
acessórios, materiais em solução de videomonitoramento e manutenção de rede de fibra óptica, conforme
especificações detalhadas no Termo de Referência; visando a integração e manutenção dos diversos
projetos que compõem o Sistema de Videomonitoramento existente na Secretaria de Estado da Segurança
Pública e da Paz Social (SSP), bem como a implantação deste complexo nas Regiões Administrativas do
Distrito Federal, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Termo de Referência
e seus anexos constantes do Anexo I do Edital. VALOR ESTIMADO: R$ 3.984.176,25. PRAZOS: Para os
itens constantes dos GRUPO 2 o prazo de entrega dos bens é de, no máximo 30 (trinta) dias corridos,
contados a partir da assinatura do Contrato. O prazo de início para a execução dos serviços deve ser de no
máximo 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da solicitação formal da CONTRATANTE, incluída
nesse prazo a elaboração e aprovação dos Projetos Executivos e aprovação nos órgãos competentes. O
prazo de conclusão para cada Ordem de Serviço, não deve ultrapassar 90 (noventa) dias corridos. Vigência:
da Ata de Registro de Preços: 12 meses; do Contrato: 12 meses podendo ser prorrogado. DATA DA
SESSÃO PÚBLICA: 07/12/2018 às 09:00 horas no www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG 450107.
Edital está disponível no endereço acima e no http://licitacoes.ssp.df.go v. b r.

Brasília/DF, 23 de novembro de 2018.
FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES

Coordenador

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2018

PROCESSO: SEI-GDF nº 00050-00018964/2018-65. TIPO: Menor Preço. OBJETO: Aquisição de 05
(cinco) viaturas tipo motocicleta, padrão cargo, potência não inferior a 149cc, com suporte, fixadores e
bagageiros tipo baú, com o bauleto, medindo: 55cm de altura, largura 45cm e profundidade 40cm, devendo
ser zero quilômetro, primeiro registro deverá estar em nome Secretaria de Estado da Segurança Pública e
da Paz Social do Distrito Federal, com ano de fabricação correspondente a data da assinatura do contrato,
motor movido à gasolina ou flex, de acordo com as normas estabelecidas pelo PROCONVE e com todos
os equipamentos exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, a fim de atender demanda do Convênio nº
775.735/2012- SENASP, conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de referência que
segue como Anexo I do Edital. A SSPDF informa, com fulcro no inciso IX, artigo 11, do Decreto nº
5.450/2005, a ADJUDICAÇÃO do objeto do certame à empresa FREEDOM Motors Ltda, CNPJ:
04.719.284/0001-21, no valor total de R$ 57.450,00. A SSPDF Informa ainda a HOMOLOGAÇÃO do
certame com fulcro no inciso VI, do Artigo 8º, do Dec. nº 5.450/2005.

Brasília/DF, 23 de novembro de 2018.
FRANKNEI DE OLIVEIRA RODRIGUES

Coordenador

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL

EDITAL Nº 275/DGP - PMDF, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO

DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS
POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR

DO DISTRITO FEDERAL - CFOPM
EXCLUSÃO DE CANDIDATOS NA CONDIÇÃO SUB JUDICE

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e em razão da perda da eficácia da medida liminar nos autos
do Agravo de Instrumento nº. 0716393-94.2017.8.07.0000, e da revogação da medida liminar nos autos do
Mandado de Segurança nº. 0713108-39.2017.8.07.0018, TORNA PÚBLICA a exclusão dos candidatos em
condição sub judice e a alteração do resultado final do 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, conforme a seguir.
1 DA EXCLUSÃO DE CANDIDATOS NA CONDIÇÃO SUB JUDICE DO CONCURSO PÚBLICO
1.1 EXCLUIR do concurso público os candidatos em condição sub judice que prosseguiram no certame e
encontram-se no subitem 2.1.1 e 3.2.1 do Edital nº. 1/GCG-PMDF - Resultado Final, de 13 de abril de
2018, com as seguintes informações: nome completo (em ordem alfabética), número de inscrição, nota
final do concurso público e ordem de classificação após a realização de todas as etapas.
a) ATHOS MAGNO FREITAS DA SILVA, inscrição nº. 161112067, 85.87, 297;
b) PEDRO ALBERTO DA SILVA NETO, inscrição nº. 161109027, 83.42, 347.
2 DA ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO
2.1 Em virtude da exclusão indicada no subitem 1.1 supracitado, os candidatos que lograram êxito em
todas as etapas do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da
Polícia Militar do Distrito Federal (CFOPM), listados no subitem 2.1.1 do Edital nº. 1/GCG-PMDF, de 13
de abril de 2018, ALUNO OFICIAL PM - SEXO MASCULINO (CÓDIGO 101), e com classificação
igual ou superior a 298ª colocação, inclusive, deslocam-se, na ordem de classificação, para uma posição
antecedente, ou seja, o candidato classificado em 298º lugar passa a ser o 297º, e assim sucessivamente.
Da mesma forma, os candidatos com classificação igual ou superior a 348ª colocação, inclusive, deslocam-
se, na ordem de classificação, para uma posição antecedente, ou seja, o candidato classificado em 348º
lugar passa a ser o 347º, e assim sucessivamente.

MARCELO HELBERTH DE SOUZA

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2018 - SRP

Processo nº 054.003.394/2017-PMDF. Tipo: Menor Preço. Objeto: material odontológico. O DSAP
informa a adjudicação e a homologação de pregão eletrônico para registro de preços, respectivamente,
conforme art. 11, IX, e art. 8º, VI, do Decreto Federal nº 5.450/2005, dos objetos da licitação à empresa
ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI, CNPJ: 12.416.810/0001-02, vencedora dos
itens 03, 04, 05, 09, 12, 13, 19, 20, 21, 26, 28, 29, 35, 36, 37 e 38, pelo valor total do fornecedor de
R$ 88.134,40 (oitenta e oito mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos); à empresa DENT
SERV-COMERCIO E SERVICOS CORRELATOS DE SAUDE LTDA, CNPJ: 18.088.289/0001-08,
vencedora dos itens 06, 07, 08, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31 32 e 33, pelo valor total do fornecedor de R$
58.883,60 (cinquenta e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos); à empresa
PROTECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ:
18.466.544/0001-09, vencedora dos itens 15, 16, 17, 18, pelo valor total do fornecedor de R$ 203.500,00
(duzentos e três mil e quintos reais); à empresa DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ:
27.401.513/0001-60, vencedora do item 14, pelo valor total do fornecedor de R$ 2.800,00 (dois mil e
oitocentos reais); resultando em valor global da ata de R$ 353.318,00 (trezentos e cinquenta e três mil,
trezentos e cinquenta e oito reais). Os Termos de Adjudicação e de Homologação estão disponíveis no
sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG 926670.

Brasília/DF, 21 de novembro de 2018.
ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA

Ordenador de Despesa

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2018 - SRP
Processo nº 054.000.163/2018-PMDF. Tipo: Menor Preço. Objeto: aquisição de monitor cardíaco 3
parâmetros. O DSAP informa a adjudicação e a homologação de pregão eletrônico para registro de
preços, respectivamente, conforme art. 11, IX, e art. 8º, VI, do Decreto Federal nº 5.450/2005, dos
objetos da licitação à empresa THAÍS CRISTINA VINHAL RAMOS - CPF 113.571.356-10 - ME,
CNPJ: 26.382.505/0001-51, vencedora do item 01, pelo valor total do fornecedor de R$ 11.680,00 (onze
mil, seiscentos e oitenta reais); resultando em valor global da ata de igual valor. Os Termos de
Adjudicação e de Homologação estão disponíveis no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG
926670.

Brasília/DF, 23 de novembro de 2018.
ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA

Ordenador de Despesa

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2018 - SRP
Processo nº 054.000.611/2018-PMDF. Tipo: Menor Preço. Objeto: aquisição de material de consumo
hospitalar. O DSAP informa a adjudicação e a homologação de pregão eletrônico para registro de preços,
respectivamente, conforme art. 11, IX, e art. 8º, VI, do Decreto Federal nº 5.450/2005, dos objetos da
licitação à empresa BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ:
08.924.875/0001-91, vencedora do item 01, pelo valor total do fornecedor de R$ 73.500,00 (setenta e três
mil e quinhentos reais); resultando em valor global da ata de igual valor. Os Termos de Adjudicação e
de Homologação estão disponíveis no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, UASG 926670.

Brasília/DF, 21 de novembro de 2018.
ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA

Ordenador de Despesa
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2018 - SRP
Processo: 054.002.382/2017. Objeto: Registro de Preço de material farmacológico e hospitalar, conforme
especificações e quantidades constantes no Anexo I do edital. Valor estimado: R$ 11.187,75 (onze mil
cento e oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos). Tipo: Menor Preço. Data limite para recebimento
das propostas: 17 de dezembro de 2018 às 14h (horário de Brasília). UASG: 926670. Unidade
Orçamentária: 170393. Fonte de Recursos: 100. Elemento de Despesa: 3.3.90.30 (material de consumo). A
cópia do edital estará disponível nos sítios eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e
www.pmdf.df.gov.br a partir de 5 de dezembro de 2018. Informações: (61) 3190-8054 e
dsap.sspregoes@pm.df.gov.br ou dsap.sspregoes@gmail.com.

Brasília/DF, 23 de novembro de 2018
ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA

Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2018 - SRP

Processo: 054.000.602/2018. Objeto: Registro de Preço de equipamentos para laboratório de análises
clínicas, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I do edital. Valor estimado: R$
34.712,67 (trinta e quatro mil setecentos e doze reais e sessenta e sete centavos). Tipo: Menor Preço. Data
limite para recebimento das propostas: 10 de dezembro de 2018 às 14h (horário de Brasília). UASG:
926670. Unidade Orçamentária: 170393. Fonte de Recursos: 100. Elemento de Despesa: 4.4.90.52
(material permanente). A cópia do edital estará disponível nos sítios eletrônicos
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.pmdf.df.gov.br a partir de 26 de novembro de 2018.
Informações: (61) 3190-8054 e dsap.sspregoes@pm.df.gov.br ou dsap.sspregoes@gmail.com.

Brasília/DF, 23 de novembro de 2018
ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA

Ordenador de Despesas
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