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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de
serviços técnicos de engenharia, visando à continuidade da
execução do Plano de Gestão Ambiental de Implantação -
PGAI (Fase III) relativos à implantação e adequação da
infraestrutura do empreendimento denominado Setor de
Habitações Coletivas Noroeste, em Brasília - DF.

. Valor estimado (R$): O valor estimado é sigiloso nos termos do Art. 34 da Lei nº
13.303/2016.

. Data/hora de abertura: 13/08/2019, às 10:00 horas

. Retirada do Edital e
anexos:

Gratuitamente no sitio da Terracap www.terracap.df.gov.br, na
seção licitações compras/serviços.

Brasília/DF,19 de julho de 2019

GLAUBER TEODORO FARIA

Presidente da CPLIC

LICITAÇÃO PRESENCIAL Nº 10/2018

O Presidente da Comissão de Licitação para Compra de Bens, Serviços e Obras - C P L I C / T E R R A C A P,

no uso das atribuições que lhe confere a Portaria nº 105/2018-PRESI, comunica a realização do

seguinte certame.

. Processo: 0 0 111 - 0 0 0 0 3 0 6 2 / 2 0 1 8 - 0 7

. Modalidade/número: Licitação Presencial nº 10/2018

. Ti p o : Menor Preço

. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva,
operação do sistema, remanejamento de equipamentos,
englobando todo o sistema de climatização, que envolve o ar
condicionado e ventilação mecânica, com fornecimento de
mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, materiais de
consumo e materiais de reposição imediata (mediante
ressarcimento), necessários para execução dos serviços na
Torre de TV Digital.

. Valor estimado (R$): O valor estimado é sigiloso nos termos do Art. 34 da Lei nº
13.303/2016.

. Data/hora de abertura: 09/08/2019, às 10:00 horas

. Retirada do Edital e
anexos:

Gratuitamente no sitio da Terracap www.terracap.df.gov.br, na
seção licitações compras/serviços.

Brasília/DF, 19 de julho de 2019

GLAUBER TEODORO FARIA

Presidente da CPLIC

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE

APOIO FINANCEIRO AO PROJETO Nº 001/2017 - CHAMADA PÚBLICA FAPDF/MS-
DECIT/CNPQ/SESDF Nº 001/2016

Processo: 0193-001.608/2016. PARTES: Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal-FAP/DF,
como outorgante; LEONOR MARIA PACHECO SANTOS, como outorgada/coordenadora;
Universidade de Brasília - UnB, como Instituição Executora. OBJETO: prorrogar o prazo de vigência
do Termo de Outorga e Aceitação nº 08/2017 por mais 06 (seis) meses, contados a partir de
29/06/2019, sem a possibilidade de novo repasse financeiro, tendo em vista que este já ocorreu em
sua totalidade. DAS RATIFICAÇÕES: continuam inalteradas as demais cláusulas e condições
constantes no Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro originário. Data de assinatura:
26/06/2019. ALEXANDRE ANDRÉ DOS SANTOS, Diretor-Presidente.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 00193-00000418/2019-89. Interessada: FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO
DISTRITO FEDERAL. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
desmontagem, remanejamento e montagem de face móvel ou fixa do arquivo deslizante desta
Fundação. Tendo em vista Ato expresso da Superintendência da Unidade de Administração Geral da
Fundação de Apoio, que pugnou pela contratação da empresa CASTANHEIRA COMÉRCIO DE
MÓVEIS LTDA, CNPJ nº 33.099.395/0001-80, no valor de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais),
nos termos do artigo 24, II, da Lei nº 8.666/1993. RATIFICO o referido Ato, nos termos do artigo
26, da Lei nº Lei nº 8.666/1993. Brasília, 27 de junho de 2019. ALEXANDRE ANDRÉ DOS
SANTOS, Diretor-Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL

EDITAL Nº 166, DE 22 DE JULHO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS

DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CFP/QPPMC
RESULTADO PRELIMINAR DOS 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, 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 e em atendimento às decisões judiciais favoráveis para a
continuidade no certame, torna público o resultado preliminar dos candidatos, na condição sub judice, 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,
conforme a seguir.
1 DO RESULTADO PRELIMINAR DO CONCURSO PÚBLICO
1.1 Resultado preliminar com a relação dos candidatos que se encontram em condição sub judice, com
decisões judiciais favoráveis para a continuidade no certame, na seguinte ordem: código da vaga, número
de inscrição, nome completo em ordem alfabética, 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): 197151486, LUIS CLAUDIO MIQUELINO NUNES, (sub judice,
Processo nº 0729467-02.2019.8.07.0016) 49.68, 1811; 197100332, RODRIGO PEIXOTO BUENO, (sub
judice, Mandado de Segurança nº 0704950-24.2019.8.07.0018) 50.17, 1758.
1.2 Os candidatos que na forma do subitem 1.1.1 do Edital nº 157/DGP - PMDF, de 11 de julho de 2019,
que se encontram entre a 1758ª (milésima septingentésima quinquagésima oitava) posição e 1811ª
(milésima octingentésima décima primeira) posição ficam reposicionados a partir da 1759ª (milésima
septingentésima quinquagésima nona) posição e a partir da 1812ª (milésima octingentésima décima
segunda) posição e assim sucessivamente, quantas vezes necessárias, 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.ia d e s . c o m . b r.
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 Nº 167, DE 22 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 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, em conformidade com o disposto na Lei Distrital
nº 4.949, de 15 de outubro de 2012, e em face de sentença 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 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) ROBSON FERREIRA DA SILVA, inscrição nº 197125378 (sub judice, Processo nº 0702310-
48.2019.8.07.0018).
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.
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