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SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
APLICAÇÃO DE PENALIDADE
PROCESSO: 00050-00024141/2018-79. O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições conferidas pelo art. 13 do Decreto distrital nº 26.851, de 30 de maio de 2006, resolve:
APLICAR A PENALIDADE de MULTA no valor de R$ 15.073,11 (quinze mil setenta e três reais e onze
centavos) e de SUSPENSÃO para participar de licitações e contratar com a Administração Pública do
Distrito Federal pelo prazo de 12 (doze) meses, e suspensão, por igual período, do registro cadastral no
Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
- SICAF, à empresa MARIA ANTÔNIA DE SOUZA COMÉRCIO - ME, inscrita no CNPJ sob nº
11.414.771/0001-41, em razão da inexecução total das obrigações constantes da Nota de Empenho nº
2018NE00683 e nos termos do art. 4º, IV, e no art. 5º, III, do Decreto distrital nº 26.851/2006. Brasília,
29 de agosto de 2019. ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS.

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL
EDITAL Nº 194/DGP - PMDF, DE 26 DE AGOSTO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CFP/QPPMC
RESERVA DE VAGA PARA 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
201, e em face da decisão judicial proferida, em caráter liminar, nos autos do Processo nº 071231404.2019.8.07.0000, torna pública a reserva de vaga para o candidato IVAN BRITO DE LACERDA, inscrição nº
197134779 no 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.
GILMAR DA SILVA FERREIRA
EDITAL Nº 195/DGP - PMDF, DE 29 DE AGOSTO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO
DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL - CFOPM
EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO SUB JUDICE E
CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE PROVA DE TÍTULOS
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 do Processo nº 071282783.2017.8.07.0018, em andamento na 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, torna pública a exclusão
da condição sub judice do candidato ITALO DA SILVA OLIVEIRA, inscrição nº 161100666, passando este à
condição regular no citado certame e convoca para a etapa de prova de títulos do concurso público de admissão
ao Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (CFOPM), conforme
a seguir.
1 DA PROVA DE TÍTULOS
1.1 O candidato deverá entregar em 2 (duas) vias, devidamente preenchido e assinado, o formulário,
disponibilizado pelo IADES no endereço eletrônico http://iades.com.br. Juntamente com esse formulário deverá
ser apresentada uma cópia autenticada em cartório ou original, de cada título entregue. Os documentos
apresentados não serão devolvidos, nem serão fornecidas cópias desses títulos.
1.2 Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em cartório, bem como
documentos gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados com o respectivo mecanismo de
autenticação.
1.3 Na impossibilidade de comparecimento do candidato serão aceitos os títulos entregues por procurador,
mediante apresentação do documento de identidade original do procurador e de procuração simples do
interessado, acompanhada de cópia legível do documento de identidade do candidato.
2 DO LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
2.1 O candidato deverá, às suas expensas, providenciar a documentação referente à prova de títulos, que deverá
ser entregue no período de 9 a 11 de setembro de 2019, na Central de Atendimento ao Candidato do IADES
(CAC-IADES) localizada na QE 32 - Conjunto C - Lote 2 - Guará II - Guará/DF, no horário compreendido entre
9h (nove horas) e 16h (dezesseis horas).
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1 O resultado preliminar da etapa de prova de títulos do concurso público de admissão ao Curso de Formação
de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (CFOPM) será publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal e divulgado no endereço eletrônico http://iades.com.br, oportunamente, após a análise dos
documentos protocolados.
ANDRÉ DI LAURO RIGUEIRA
EDITAL Nº 197/DGP - PMDF, DE 30 DE AGOSTO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS
POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL - CFOPM
RESULTADO DA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
PARA CANDIDATOS 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 atendimento à decisão judicial, torna
público o resultado da etapa de avaliação psicológica para o candidato na condição sub judice, do
concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar
do Distrito Federal (CFOPM), convocado para a sua realização por intermédio do Edital no 165/DGPPMDF, de 18 de julho de 2019, conforme a seguir:
1 DO CANDIDATO CONSIDERADO RECOMENDADO
1.1 Candidato, na condição sub judice, que compareceu à etapa de avaliação psicológica e foi
considerado recomendado na seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato.
1.1.1 ALUNO-OFICIAL PM SEXO MASCULINO (CÓDIGO 101): 161112535, BRUNO ARAUJO
COSTA (sub judice, Processo nº 0712850-29.2017.8.07.0018).
2 DOS RECURSOS
2.1 Tendo em vista o resultado positivo na etapa de avaliação psicológica, para o candidato indicado no subitem
1.1, fica o candidato dispensado do prazo recursal, tornando-se o resultado acima definitivo para esta etapa.
ANDRÉ DI LAURO RIGUEIRA

Nº 166, segunda-feira, 2 de setembro de 2019

Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes - QPPMC, regido pelo Edital nº 21/DGP,
do dia 24 de janeiro de 2018, conforme a seguir.
1 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
1.1 CONVOCAR para a etapa de avaliação psicológica o seguinte candidato na condição sub
judice:
a) WILLIAM SILVA SANTOS, inscrição nº 197109945 (sub judice, Mandado de Segurança nº
0702706-25.2019.8.07.0018).
1.2 Na avaliação psicológica não será atribuída nota, sendo o candidato considerado recomendado ou
não-recomendado.
1.3 O candidato considerado não-recomendado na avaliação psicológica ou que não comparecer para
a realização da etapa, será eliminado do concurso público.
1.4 A não-recomendação na avaliação psicológica não significará, necessariamente, a existência de
transtornos cognitivos e/ou comportamentais, indicará que o candidato não atendeu, à época da
avaliação, aos requisitos exigidos para o exercício do cargo a que concorre.
1.5 A publicação do resultado da avaliação psicológica listará apenas os candidatos recomendados, em
obediência ao que preceitua o art. 6º da Resolução CFP nº 2, de 21 de janeiro de 2016.
1.6 Não haverá 2ª (segunda) chamada para a realização da etapa de avaliação psicológica. O candidato
que não comparecer no local, data e horário determinado no item 2 a seguir estará, automaticamente,
eliminado do concurso público.
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 praça policial militar do Quadro de Praças
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 emocional, proatividade, adaptabilidade, autodisciplina, organização.
2.1.1 Além das características indicadas no subitem 2.1, também serão observados transtornos de
personalidade antissocial (psicopatia), agressividade exacerbada, transtorno depressivo maior
(depressão) e dependência química.
2.2 O candidato deverá ainda, observar os procedimentos contidos no Edital nº. 21/DGP, do dia 24
de janeiro de 2018 e demais editais regulamentadores da etapa mencionada.
3 DO LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO PARA OS TESTES DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
3.1 A etapa de avaliação psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, será realizada
no dia 20 de setembro de 2019 (sexta-feira), com início às 9h (nove horas), no IADES - Instituto
Americano de Desenvolvimento, localizado na QE 32 - Conjunto C - Lote 2 - Guará II - Guará/DF
- CEP 71.065-031.
3.2 Para submeter-se a etapa de avaliação psicológica, o candidato deverá comparecer no dia, horário
e local designado no subitem 3.1 acima, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário
fixado, munido de documento de identidade original e de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada
em material transparente.
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 O resultado preliminar da etapa de avaliação psicológica 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, será publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado no endereço eletrônico http:www.iades.com.br
oportunamente.
ANDRÉ DI LAURO RIGUEIRA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA E FINANCEIRA
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 76/2019
PROCESSO: 00053-00051719/2019-66. 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 76/2019, em favor da clínica:
CLÍNICA ANANKÊ CENTRO DE ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL LTDA, CNPJ: 36.756.427/000161, no valor inicial de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente ao credenciamento de empresa na área
da saúde, habilitada nos subitens 4.8 (empresas especializadas no tratamento de usuários de
substâncias psicoativas, por meio da prestação integrada e sequencial dos serviços de internação,
hospital dia, hospital meio-dia e acompanhamento ambulatorial, em caráter eletivo, de urgência ou
emergência), 4.9 (empresas especializadas no tratamento de pessoas com transtornos psiquiátricos, por
meio da prestação integrada e sequencial dos serviços de internação, hospital dia, hospital meio-dia
e acompanhamento ambulatorial, em caráter eletivo, de urgência ou emergência) e 4.10 (empresas
especializadas no tratamento de pessoas com transtornos psiquiátricos, por meio de serviços
ambulatoriais), 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.

EDITAL Nº 198/DGP - PMDF, DE 30 DE AGOSTO 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 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 e em face de decisão judicial, torna pública
a convocação para a etapa de avaliação psicológica do concurso público de admissão ao Curso de
Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito

RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 75/2019
PROCESSO Nº 53-00087462/2018-08. 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 75/2019, em favor da empresa:
CLÍNICA VIVER - CLÍNICA DE IMAGENS MÉDICAS LTDA, CNPJ 07.592.441/0001-79, no valor
inicial de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente ao credenciamento de empresa na área da saúde,
habilitada nos subitens 4.19 (Empresas especializadas em radiologia) e 4.28 (Empresas especializadas
em endocrinologia e metabologia) 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.
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