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RECONHECIMENTOS DE DÍVIDA
Processo: 00098.00009592/2018-11. Interessada: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO
FEDERAL - METRÔ/DF INSCRITA NA UG/GESTÃO 200204-20204. Assunto: RECONHECI M E N TO
DE DÍVIDA. Com fulcro nos artigos 86 e 88, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que
estabelece Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal,
combinado com os artigos 29,30,II,IV e V e artigo 59 do Decreto nº 32.598/2010, alterado pelo Decreto
nº 39.014/2018, e no uso das atribuições regimentais previstas no artigo 15 do Decreto n.º 38.036, de 03
de março de 2017, e diante da delegação de competências contida no art. 3º, inciso XIV, da Portaria nº 48,
de 10 de julho de 2018, publicada no DODF nº 133, de 16 de julho de 2018, pp. 12/13, e ainda consoante
as informações e justificativas contidas no presente processo, RECONHEÇO A DÍVIDA, referente ao
pagamento do Programa Passe Livre para Portadores de Necessidades Especiais - PNE, no período de 16
a 31 de julho de 2018. Autorizo a realização da despesa, bem como a emissão de Nota de Empenho,
Liquidação da Despesa e emissão de Previsão de Pagamento no valor de R$ 156.265,00 (cento e cinquenta
e seis mil, duzentos e sessenta e cinco reais). A despesa correrá no programa de trabalho
26.453.6216.4202.0002 (PNE), conforme Nota de Crédito Adicional Suplementar nº 2019NA00111
(33195395) acostado aos autos do processo 00090-00022178/2019-02, sem fonte de cancelamento.
Natureza de Despesa: 33.91.92 - Despesas de Exercícios Anteriores, Nota de Empenho 2019NE00856
(33493259). Publique-se e encaminhe-se à Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças -
CGPOF/SUAG/SEMOB para as demais providências cabíveis. Brasília-DF, 08 de janeiro de 2020. Cleilson
Gadelha Queiroz, Subsecretário de Administração Geral - Substituto.

Processo: 00098.00010426/2018-68. Interessada: Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô/DF
inscrita na UG/Gestão 200204-20204, Assunto: Reconhecimento de Dívida. Com fulcro nos artigos 86 e 88, do
Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças,
Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, combinado com os artigos 29,30,II,IV e V e artigo 59 do
Decreto nº 32.598/2010, alterado pelo Decreto nº 39.014/2018, e no uso das atribuições regimentais previstas no
artigo 15 do Decreto n.º 38.036, de 03 de março de 2017, e diante da delegação de competências contida no art.
3º, inciso XIV, da Portaria nº 48, de 10 de julho de 2018, publicada no DODF nº 133, de 16 de julho de 2018, pp.
12/13, e ainda consoante as informações e justificativas contidas no presente processo, RECONHEÇO A
DÍVIDA, referente ao pagamento do Programa Passe Livre para Portadores de Necessidades Especiais - PNE e
Programa Passe Livre Estudantil - PLE, do período de 01 a 15 de agosto de 2018. Autorizo a realização da
despesa, bem como a emissão de Nota de Empenho, Liquidação da Despesa e emissão de Previsão de
Pagamento no valor de R$ 1.606.290,00 (um milhão, seiscentos e seis mil duzentos e noventa reais). A despesa
correrá nos programas de trabalho 26.453.6216.4202.0002 (PNE) e 26.453.6216.4202.0001 (PLE), conforme
Nota de Crédito Adicional Suplementar nº 2019NA00111 (33195395) acostado aos autos do processo 00090-
00022178/2019-02, sem fonte de cancelamento. Natureza de Despesa: 33.91.92 - Despesas de Exercícios
Anteriores, Nota de Empenho 2019NE00861 e 2019NE00868 (33495275). Publique-se e encaminhe-se à
Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças - CGPOF/SUAG/SEMOB para as demais
providências cabíveis. Brasília-DF, 06 de janeiro de 2020. Cleilson Gadelha Queiroz, Subsecretário de
Administração Geral - Substituto.

Processo: 00098.00012139/2018-92. Interessada: Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô/DF
inscrita na UG/Gestão 200204-20204, Assunto: Reconhecimento de Dívida. Com fulcro nos artigos 86 e 88, do
Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças,
Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, combinado com os artigos 29,30,II,IV e V e artigo 59 do
Decreto nº 32.598/2010, alterado pelo Decreto nº 39.014/2018, e no uso das atribuições regimentais previstas no
artigo 15 do Decreto n.º 38.036, de 03 de março de 2017, e diante da delegação de competências contida no art.
3º, inciso XIV, da Portaria nº 48, de 10 de julho de 2018, publicada no DODF nº 133, de 16 de julho de 2018, pp.
12/13, e ainda consoante as informações e justificativas contidas no presente processo, RECONHEÇO A
DÍVIDA, referente ao pagamento do Programa Passe Livre para Portadores de Necessidades Especiais - PNE e
Programa Passe Livre Estudantil - PLE, do período de 16 a 30 de setembro de 2018. Autorizo a realização da
despesa, bem como a emissão de Nota de Empenho, Liquidação da Despesa e emissão de Previsão de
Pagamento no valor de R$ 2.717.235,00 (dois milhões, setecentos e dezessete mil duzentos e trinta e cinco
reais). A despesa correrá nos programas de trabalho 26.453.6216.4202.0002 (PNE) e 26.453.6216.4202.0001
(PLE), conforme Nota de Crédito Adicional Suplementar nº 2019NA00111 (33195395) acostado aos autos do
processo 00090-00022178/2019-02, sem fonte de cancelamento. Natureza de Despesa: 33.91.92 - Despesas de
Exercícios Anteriores, Nota de Empenho 2019NE00857 e 2019NE00864 (33494427). Publique-se e
encaminhe-se à Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças - CGPOF/SUAG/SEMOB para as
demais providências cabíveis. Brasília-DF, 06 de janeiro de 2020. Cleilson Gadelha Queiroz, Subsecretário de
Administração Geral - Substituto.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 00113-00000700/2019-54. Interessado: DER-DF. Assunto: Emissão de nota de empenho no valor
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Objeto do Processo: Fornecimento de água e tratamento de esgoto
referente ao mês de janeiro de 2020. O Diretor Geral do DER/DF, à vista do que consta do processo acima
epigrafado, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos termos do
Artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade de licitação; Determina de acordo com o Artigo 106,
Inciso XXII do Regimento aprovado pelo Decreto nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017, a emissão de nota
de empenho conforme o valor acima discriminado, em favor da CAESB. Em 07 de janeiro de 2020.
CRISTIANO ALVES CAVALCANTE Diretor Geral Substituto.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL

EDITAL Nº 02/DGP - PMDF, DE 8 DE JANEIRO DE 2020
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS

POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL - CFOPM

RESULTADO DA ETAPA DE SINDICÂNCIA DA VIDA
PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL

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 nos autos do
Processo nº 0712850-29.2017.8.07.0018, torna público o resultado da etapa de sindicância da vida
pregressa e investigação social no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais
Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (CFOPM), conforme a seguir:

1 DO RESULTADO DA ETAPA DE SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO
SOCIAL
1.1 O candidato que foi considerado contraindicado na etapa de sindicância da vida pregressa e
investigação social.
2 DA SESSÃO DE CONHECIMENTOS DA NÃO RECOMENDAÇÃO
2.1 Será concedido ao candidato considerado contraindicado o direito ao conhecimento dos motivos
de sua contraindicação, por meio de sessão sigilosa e reservada para tal finalidade
2.2 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.
2.3 O candidato deverá comparecer à Diretoria de Recrutamento e Seleção da Polícia Militar do
Distrito Federal, localizada no Setor de Áreas Isoladas Sudeste - SAISO - Área Especial - Asa Sul
- Brasília - DF - CEP: 70610-200, no dia 13 de janeiro de 2020, às 14h (quatorze horas), munido
de documento de identidade original. O candidato que deixar de apresentar o documento de identidade
original não poderá ter vista de seu relatório.
2.4 Não será concedida vista de relatório para procurador.
2.5 Durante a vista do relatório, não será permitida a retirada de nenhum documento do local, bem
como a realização de cópias ou quaisquer outros meios de reprodução total ou parcial.
3 DOS RECURSOS
3.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da etapa de sindicância da
vida pregressa e investigação social disporá de até 10 (dez) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia
20 de janeiro de 2020, conforme o modelo correspondente de formulário que será disponibilizado no
endereço eletrônico http://www.iades.com.br.
3.2 Os recursos somente poderão ser entregues pessoalmente ou por procurador, mediante procuração
do interessado, com firma reconhecida em cartório, no horário das 10h (dez horas) às 16h (dezesseis
horas), ininterruptamente, na CAC-IADES.
3.3 Não serão aceitos recursos diferente do estabelecido no subitem 3.2 deste edital e(ou) protocolados
fora dos prazos estipulados neste e nos editais. Não serão aceitos recursos enviados via postal, via fax,
por correio eletrônico e(ou) qualquer outro meio via internet.
3.4 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito e preencher devidamente todos
os campos solicitados no(s) formulário(s) de recursos disponibilizados pelo IADES. Recursos
incompletos, inconsistentes, intempestivos, em formulário diferente do exigido e(ou) fora das
especificações estabelecidas neste edital e em outros editais serão considerados não conhecidos e(ou)
serão indeferidos.

JÚLIO CESAR LIMA DE OLIVEIRA

EDITAL Nº 03/DGP - PMDF, DE 07 DE JANEIRO DE 2020
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CFP/QPPMC
EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO SUB JUDICE

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DA POLÍCIA MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL, Em Exercício, 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, em conformidade com o
disposto na Lei Distrital nº 4.949, de 15 de outubro de 2012, em razão do trânsito em julgado do
Mandado de Segurança nº 0704950-24.2019.8.07.0018, em andamento na 2ª Vara da Fazenda Pública
do Distrito Federal, torna pública a exclusão da condição sub judice do candidato RODRIGO
PEIXOTO BUENO, inscrição nº 197100332, passando este à condição regular 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.

JULIO CESAR LIMA DE OLIVEIRA

EDITAL Nº 04, DE 08 DE JANEIRO DE 2020
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS

MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CFOPM
RESULTADO FINAL DA ETAPA DE PROVA DE

TÍTULOS E RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO
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 razão da renúncia do candidato ao prazo recursal, torna público o resultado final
da etapa de prova de títulos para o candidato, no concurso público de admissão ao Curso de Formação de
Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (CFOPM), e ainda, homologa o resultado
final para o candidato no certame, conforme a seguir.
1 DO RESULTADO FINAL NA ETAPA DE PROVA DE TÍTULOS
1.1 Resultado final na 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), com as seguintes
informações: número de inscrição, nome do candidato, pontuação relativa ao item de avaliação "Doutorado
(stricto sensu)", pontuação relativa ao item de avaliação "Mestrado (stricto sensu)", pontuação relativa ao
item de avaliação "Pós-graduação especialização (lato sensu)", e pontuação final na prova de títulos.
ALUNO OFICIAL PM - SEXO MASCULINO (CÓDIGO 101): 161100666, ITALO DA SILVA
OLIVEIRA (sub judice, Mandado de Segurança nº 0712827-83.2017.8.07.0018), - , - , - , 0.00.
2 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
2.1 O resultado definitivo da etapa de prova de títulos do candidato acima, do concurso público de
admissão ao Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal
(CFOPM), fica devidamente homologado nesta data.
3 DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO
3.1 Resultado final com a relação do candidato que logrou 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), na seguinte ordem: código da vaga, número de inscrição, nome completo, pontuação final no
certame e ordem de classificação após a realização de todas as etapas.
ALUNO-OFICIAL PM - SEXO MASCULINO (CÓDIGO 101): 161100666, ITALO DA SILVA
OLIVEIRA (sub judice, Mandado de Segurança nº 0712827-83.2017.8.07.0018) 87.53, 260.
4 DA ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO
4.1 Em virtude da homologação indicada no subitem 3.1 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 demais retificações, e
com classificação igual ou superior a 260ª (ducentésima sexagésima) colocação, inclusive, deslocam-se, na
ordem de classificação, para uma posição subsequente, ou seja, o candidato classificado em 260º lugar
passa a ser o 261º, e assim sucessivamente.

JULIO CESAR LIMA DE OLIVEIRA
Em exercício
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