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EDITAL Nº 52/DGP – PMDF, DE 25 DE JULHO DE 2022

CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS
POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL –
CFP/QPPMC

CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

A 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 de acórdão judicial
proferido nos autos do processo nº 0707151-18.2021.8.07.0018, torna pública a convocação
de candidato 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 CONVOCAÇÃO
1.1 CONVOCAR para a etapa de avaliação psicológica o seguinte candidato:
a) GEOVANE RODRIGUES SILVA, inscrição nº 197142500.
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 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 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 26 de agosto de 2022 (sexta-feira), às 9h (nove horas) no IADES, localizado
no SIBS Quadra 1 - Conjunto A - Lote 5 Núcleo Bandeirante – DF – CEP 71736-101.
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.

ANA PAULA BARROS HABKA

POLÍCIA CIVIL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022
PROCESSO Nº 00052-00022306/2021-17. OBJETO: Contratação de empresa
especializada para serviços de garantia e suporte técnico para 140 (cento e quarenta)
equipamentos do Tipo Switch Huawei S5720-56C-PWR-EI-AC – 02 FONTES, pelo

período de 60 (sessenta) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no
Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital. Menor Preço. Valor estimado da
licitação: R$1.281.315,00 (um milhão, duzentos e oitenta e um mil, trezentos e quinze
reais). Natureza de Despesa: 33.90.40. Fonte: 100. Programa de Trabalho:
28.845.0903.00NR.0053 – Manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Unidade
Orçamentária: 73.901 – Fundo Constitucional do Distrito Federal. UASG: 926015. Prazo
de execução: conforme Termo de Referência. Data limite do recebimento das propostas:
10 de agosto de 2022, às 14:00h. O Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido nos
sites www.gov.br/compras e www.pcdf.df.gov.br ou ainda na Comissão Permanente de
Licitação, localizada no SPO, Conjunto A, Lote 23, Edifício da Direção Geral, 3º Andar,
Complexo da PCDF, Brasília-DF, nos dias úteis, das 12h às 18h30min, através de mídia,
a qual deverá ser fornecida pelo interessado. Maiores informações na CPL/PCDF fones:
3207-4071/4046.

Brasília/DF, 26 de julho de 2022
CRISTINA JANE LETIERI

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022

PROCESSO Nº 00052-00010099/2022-39. OBJETO: Contratação de empresa para o
fornecimento de gases especiais para atender ás necessidades da Polícia Civil do Distrito
Federal, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência
constante do Anexo I do Edital. Menor Preço. Valor estimado da licitação: R$ R$
138.821,40 (cento e trinta e oito mil oitocentos e vinte e um reais e quarenta centavos).
Natureza de Despesa: 33.90.39, Fonte 100. Programa de Trabalho
28.845.0903.00NR.0053 – Manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal. Unidade
Orçamentária: 73.901 – Fundo Constitucional do Distrito Federal. UASG 926015. Prazo
de execução: conforme Termo de Referência. Data limite do recebimento das propostas:
11 de agosto de 2022, às 14:00h. O Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido nos
sites gov.br/compras e www.pcdf.df.gov.br ou ainda na Comissão Permanente de
Licitação, localizada no SPO, Conjunto A, Lote 23, Edifício da Direção Geral, 3º Andar,
Complexo da PCDF, Brasília-DF, nos dias úteis, das 12h às 18h30min, através de mídia,
a qual deverá ser fornecida pelo interessado. Maiores informações na CPL/PCDF fones:
3207-4071/4046.

Brasília/DF, 27 de julho de 2022
LORELEI DE A. P. SANTOS FAUSTINO

Pregoeiro

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
 

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE01023
Processo: 00055-00044695/2020-76. Objeto: Aquisição de 04 veículos tipo caminhões auto
socorro (guincho). Dotação Orçamentária: Fonte: 437, Programa de Trabalho:
06122621726980002, Evento 400091, Modalidade: Ordinário, Natureza da Despesa
449052. Valor: R$ 2.220.000,00 (dois milhões, duzentos e vinte mil reais). Credor: MAX
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CAMINHÕES LTDA, CNPJ nº 07.366.153/0001-04. Esta
publicação substitui o EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE01710, publicado
no DODF nº 186, de 1º de outubro de 2021, página 109.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 30/2022
Partes: DETRAN-DF e a PRIME ADMINISTRAÇÃO LTDA. Processo: 00055-
00090147/2021-07. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de
serviços de sinalização horizontal nas vias urbanas do Distrito Federal. Valor contratado:
R$ 19.619.645,27 (dezenove milhões, seiscentos e dezenove mil, seiscentos e quarenta e
cinco reais e vinte e sete centavos) anuais. Dotação Orçamentária: Nota de Empenho nº
2022NE01013, de 06/07/2022, Programa de Trabalho 06452621741010003, Fonte de
Recurso 437, Evento 400091, Natureza da despesa: 339039, Modalidade: Estimativo, no
valor de R$ 4.181.932,00 (quatro milhões, cento e oitenta e um mil novecentos e trinta e
dois reais). Nota de Empenho nº 2022NE01011, de 06/07/2022, Programa de Trabalho
06452621741010003, Fonte de Recurso 437, Evento 400091, Natureza da despesa: 339039,
Modalidade: Estimativo, no valor de R$ 2.963.963,00 (dois milhões, novecentos e sessenta
e três mil novecentos e sessenta e três reais). Nota de Empenho nº 2022NE01012, de
06/07/2022, Programa de Trabalho 06452621741010003, Fonte de Recurso 437, Evento
400091, Natureza da despesa: 339039, Modalidade: Estimativo, no valor de R$
1.504.846,00 (um milhão, quinhentos e quatro mil oitocentos e quarenta e seis reais).
Vigência: 12 (doze) meses, prorrogáveis. Data da assinatura: 25/07/2022. Das partes:
THIAGO GOMES NASCIMENTO, Diretor-Geral e EBERT RODRIGUES DE SOUSA,
na qualidade de Sócio- Administrador.

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO Nº 04/2022
O Diretor Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 100, inciso XIV do Decreto nº 27.784 de 16 de março de 2007,
Regimento Interno do DETRAN-DF e em cumprimento aos artigos 271 e 328 da Lei nº
9.503/97, com redação dada pela Lei nº 13.160, de 25 de agosto de 2015 e a Lei nº 13.281,
de 4 de maio de 2016 e à Resolução nº 623 de 06 de setembro de 2016 do Conselho
Nacional de Trânsito, torna pública a alienação dos veículos removidos ou recolhidos a
qualquer título, em Leilão Público a realizar-se nos dias 22 e 23 de agosto de 2022, na
modalidade on-line, através do site www.flexleiloes.com.br. Os lotes são compostos de
veículos classificados como conservado (destinados à circulação), sucatas
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