Diário Oficial do Distrito Federal

Nº 128, quarta-feira, 10 de julho de 2019

1.1 Resultado preliminar do candidato que se encontra na condição sub judice, com decisão judicial
favorável para a continuidade no certame, na seguinte ordem: código da vaga, número de inscrição, nome
completo, pontuação preliminar no certame e ordem de classificação provisória após a realização de todas
as etapas.
1.1.1 Cargo: Soldado Policial Militar do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes QPPMC Sexo Masculino (Código 101): 197141601, VINICIUS MAZOCANTE DE OLIVEIRA, (sub judice,
Mandado de Segurança nº 0704947-69.2019.8.07.0018) 49.53, 1882.
1.2 O candidato que na forma do subitem 1.1.1 do Edital nº 145/DGP - PMDF, de 4 de julho de 2019,
que se encontra na 1882ª (milésima octingentésima octogésima segunda) posição fica reposicionado a
partir da 1883ª (milésima octingentésima octogésima terceira) posição e assim sucessivamente, até a nova
última posição gerada.
2 DOS RECURSOS
2.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar do concurso público disporá de
10 (dez) dias úteis para fazê-lo, após a publicação do extrato do edital no Diário Oficial do Distrito
Federal.
2.2. Os recursos contra o resultado preliminar do concurso público deverão ser interpostos on-line, por
intermédio do Ambiente do Candidato, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br.
2.3 Recursos enviados por qualquer outro meio diferente do indicado no subitem 2.2 acima não serão
aceitos e serão considerados não conhecidos pelo IADES.
2.4 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recursos inconsistentes e (ou) fora
das especificações e prazos estabelecidos neste edital e em outros editais serão indeferidos.
2.5. Os recursos que não se refiram especificamente ao resultado preliminar do concurso público não
serão apreciados.
2.6. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco recurso de recurso.
2.7 Recurso cujo teor desrespeite a banca examinadora será preliminarmente indeferido.
2.8 A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão
pela qual não caberão recursos adicionais.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O resultado final 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 Combatentes - QPPMC, regido pelo Edital Normativo nº 21/DGP, do dia 24 de janeiro de 2018,
será devidamente homologado, após o período de recurso de 10 (dez) dias úteis por ato da Excelentíssima
Senhora Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal.
GILMAR DA SILVA FERREIRA
EDITAL Nº152/DGP - PMDF, DE 9 DE JULHO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CFP/QPPMC
CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA PARA
CANDIDATO EM 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 face da decisão judicial, proferida em
caráter liminar, TORNA PÚBLICA a convocação para a etapa de exames biométricos e avaliação médica
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 Combatentes
- QPPMC, conforme a seguir.
1 DA CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA
1.1 Fica convocado para a entrega dos exames faltantes referente à etapa de exames biométricos e
avaliação médica o candidato: LUCAS MATHEUS DA ROCHA MARQUES, inscrição nº 197141139,
(sub judice, Processo nº 0706032-90.2019.8.07.0018).
1.2 A entrega dos exames faltantes deverá ser realizada na Central de Atendimento ao Candidato do
IADES (CAC-IADES), localizada na QE 32, Conjunto C, Lote 2 - Guará II - Guará/DF - CEP: 71.065031, no horário compreendido entre 10h (dez horas) e 16h (dezesseis horas), no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da publicação deste edital.
1.3 O candidato deverá observar os procedimentos contidos no Edital nº 266/DGP-PMDF, de 31 de
outubro de 2017, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 209, em 1 de novembro de 2018, e
demais editais que normatizam a etapa de exames biométricos e avaliação médica do presente certame.
GILMAR DA SILVA FERREIRA
EDITAL Nº 153/DGP - PMDF, DE 9 DE JULHO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO
DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES
DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CFOPM
CONVOCAÇÃO PARA A AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
DE CANDIDATO NA CONDIÇÃO SUB JUDICE
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DA POLÍCIA MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais 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 e em face do acórdão judicial, torna pública a convocação do
candidato, na condição sub judice, para a etapa de avaliação psicológica no concurso público de admissão
ao Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (CFOPM),
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) ITALO DA SILVA OLIVEIRA (sub judice, Mandado de Segurança nº 0712827-83.2017.8.07.0018),
inscrição nº 161100666.
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 12 de julho de 2019, 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 30 (trinta) minutos do horário estabelecido para o início da mesma.
GILMAR DA SILVA FERREIRA
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DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2019
Processo: 00054-00009163/2019-87. Objeto: Contratação de concessionária autorizada pela
montadora/fabricante do veículo para prestação, de forma contínua, dos serviços de manutenção preventiva
e corretiva, com fornecimento e aplicação de peças e acessórios genuínos, lubrificantes, alinhamento,
balanceamento e reparos em casos de sinistros para 156 (cento e cinquenta e seis) veículos de marca
RENAULT, modelo KWID, ano 2019, durante o período de garantia, conforme especificações e condições
estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Valor previsto: R$ 1.070.797,86
(Um milhão e setenta mil e setecentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos). Tipo: menor preço
global. Data limite para recebimento das propostas: Dia: 23/07/2019 às 14h (horário de Brasília/DF).
Elemento de Despesa: 33.90.39. Cópia do Edital se encontra no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br
e em www.pm.df.gov.br. UASG: 926016. Informações: 3190-5555/3190-5556/3190-5557/3190-5559.
Brasília/DF, 08 de julho de 2019
STÉFANO ENES LOBÃO
Ordenador de Despesas
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019
Processo: 00054-00016921/2019-13. Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada
no ramo de locação de banheiros químicos, para suprimento logístico nos casos de emprego da tropa da
Polícia Militar do Distrito Federal em atividades externas e de mobilização, pelo período de 12 meses,
conforme especificações técnicas descritas no Anexo "A" e quantidades definidas no subitem 3.2 do Termo
de Referência, Anexo "I" do Edital. Valor previsto: R$ 36.284,00 (trinta e seis mil e duzentos e oitenta e
quatro reais). Tipo: menor preço por item. Data limite para recebimento das propostas: Dia: 23/07/2019 às
13h30 (horário de Brasília/DF). Elemento de Despesa: 3.3.90-39. Cópia do Edital se encontra no sítio
www.comprasgovernamentais.gov.br e em www.pm.df.gov.br. UASG: 926016. Informações: 31905555/3190-5556/3190-5557/3190-5559.
Brasília/DF, 08 de julho de 2019
STÉFANO ENES LOBÃO
Ordenador de Despesas

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 57/2019
PROCESSO: 00053-00036843/2019-00. O Chefe do Departamento de Administração Logística e
Financeira do CBMDF, com fulcro no que prescreve o caput do Art. 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, c/c o inciso III do Art. 31, do Decreto nº 7.163 de 29 de abril de 2010 e com o inciso IX do art.
6º, da Portaria n.º 26, de 20 de abril de 2011, publicada no BG n° 077, de 25 de abril de 2011, resolve:
RATIFICAR a Inexigibilidade de Licitação nº 57/2019, em favor da empresa: WMED UTI MÓVEL
SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - CNPJ: 07.720.240/0001-00, no valor inicial de R$ 500,00 (quinhentos
reais) referente ao credenciamento de empresa na área da saúde, habilitada no subitem 4.49 (Empresas
especializadas no serviço de transporte/remoção de pacientes, por meio de ambulâncias), do item 4 do
Projeto Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento 01/2018, com dotação orçamentária de R$
56.458.600,00 (cinquenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil e seiscentos reais), UO:
73901 - FCDF, PT: 28.845.0903.00FM.0053, Natureza da Despesa: 33.90.39, Fonte 0100. Cel.
QOBM/Comb. EDWIN ALDRIN FRANCO DE OLIVEIRA - Chefe do Departamento de Administração
Logística e Financeira em Exercício/CBMDF.
RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 59/2019
PROCESSO Nº. 00053-00012886/2019-91. O Chefe do Departamento de Administração Logística e
Financeira do CBMDF, com fulcro no que prescreve o caput do Art. 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, c/c o inciso III do Art. 31, do Decreto nº 7.163 de 29 de abril de 2010 e com o inciso IX do art.
6º, da Portaria n.º 26, de 20 de abril de 2011, publicada no BG n° 077, de 25 de abril de 2011, resolve:
RATIFICAR a Inexigibilidade de Licitação nº 59/2019 , em favor do LABORATÓRIO SABIN DE
ANÁLISES CLINICAS LTDA, CNPJ: 00.718.528/0123-79, no valor inicial de R$ 500,00 (quinhentos
reais) referente ao credenciamento de empresa na área da saúde, habilitada no subitem do item 4 do Projeto
Básico, Anexo I, ao Edital de Credenciamento 01/2018, com dotação orçamentária de R$ 56.458.600,00
(cinquenta e seis milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil e seiscentos reais), UO: 73901 - FCDF, PT:
28.845.0903.00FM.0053, Natureza da Despesa: 33.90.39, Fonte 0100. Cel. QOBM/Comb. Edwin Aldrin
Franco de Oliveira - Chefe do Departamento de Administração Logística e Financeira em
Exercício/CBMDF.

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO NOVA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2019
PROCESSO Nº 00053-00040945/2019-11-CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Aquisição de aparelhos
odontológicos: raio X de parede digital, ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato, e aparelho
fotopolimerizador para uso na Policlínica Odontológica do CBMDF, conforme Edital e anexos. O DICOA
informa a NOVA ABERTURA da licitação constante no DODF Nº 120 e DOU Nº 123 ambos de
28/06/2019, para o dia 22/07/2019 às 13:30h. LOCAL: site: www.comprasnet.gov.br. RETIRADA DO
EDITAL pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61)
3901-3481. MARCELO TEIXEIRA DANTAS - Cel. QOBM/Combatente - Diretor.

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DESPACHOS DO DIRETOR
Em 09 de julho de 2019
Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Fazendo uso das atribuições que lhe confere o inciso II, do
art. 32 do Decreto Federal n.º 7.163, de 29 de abril de 2010, e considerando o art. 37, da Lei nº 4.320, de
17 de março de 1964, e o art. 22, do Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e ainda o §1º, inciso
V, do art. 88 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, no qual foi dada nova redação por meio
do Decreto nº 39.014, de 26 de abril de 2018 e tendo como base a documentação constante dos autos:
RECONHEÇO A DÍVIDA no valor de R$ 5.100,86 (cinco mil e cem reais e oitenta e seis centavos), em
favor da AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF - AGEFIS, CNPJ 09.626.988/0001-73, referente ao
pagamento de pendências fiscais do CBMDF junto à AGEFIS, conforme Despacho SEI-GDF
CBMDF/DIOFI/DIRETOR, Declaração de Orçamento CBMDF/DIOFI/SAOFI/SSAGO e demais
documentos constantes dos autos, a ser custeado no Programa de Trabalho 28.845.0903.00NR.0053, na
Fonte 100, do Fundo Constitucional do Distrito Federal-FCDF, (Despesa de Exercício Anterior do
orçamento do CBMDF), Natureza de Despesa 3.3.90-92, tendo em vista a documentação constante do
Processo SEI 00053-00051058/2019-79;
CARLOS EDUARDO BORGES
Diretor de Orçamento e Finanças e Ordenador de Despesas
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

