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LUTION SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA.,
inscrita no CNPJ: 04.914.407/0001-85, referente ao contrato de prestação de serviços n°
003/2010 - SEAPA. A despesa será custeada com recursos dos Programas de Trabalho:
20.122.6001.8517.0004 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - Distrito Federal;
Natureza de Despesa: 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores; Fonte de Recursos: 100
- Ordinários Não Vinculados, conforme Decreto nº 37.552, de 17 de agosto de 2016, DODF
n° 129, de 18 de agosto de 2016. ROBERTO GOMES - Subsecretário de Administração
Geral.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S.A.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 09/2016.
E R R ATA

No extrato publicado em 20/12/2016, ONDE SE LÊ "...sessão de disputa: 24 de janeiro de
2017...", LEIA-SE: "...sessão de disputa: 26 de janeiro de 2017...". Brasília, 20 de dezembro
de 2016.

ROBERTA BRITO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ENQUADRAMENTO
NO PRÓ-RURAL-DF/RIDE

A Câmara Técnica do Conselho de Política Desenvolvimento Rural, em 07 de dezembro de
2016, aprovou os processos abaixo relacionados, os quais devem ser encaminhados para
publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme prevê o § 1º do Art. 32, do
Decreto 21.500, de 11 de setembro de 2000. Nome do solicitante: ALAN CENCI - Nº
Processo: 0070-002057/2016; ALEXANDRE MAIA VARGAS - 0070-002105/2016; JU-
VENIL ANTONIO CENCI - 0070-002056/2016; LAURO ADMIO GERNHARDT - 0070-
002121/2016; MANOEL RODRIGUES MOREIRA - 0070-002051/2016.

PARCELAMENTO DE DÉBITO DE NATUREZA
NÃO TRIBUTÁRIA Nº 040//2016.

PROCESSO: 070.002.100/2016. Partes: DF/SEAGRI e MARCIO LUIZ MARQUES. OB-
JETO: O contrato tem por objeto a concessão de Parcelamento de Crédito de Natureza não
Tributária da Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme decisão constante no processo
em referência. Valor: R$ 6.796,58 (seis mil setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e
oito centavos). Vigência: 12 (doze) meses, contados da data de assinatura. Assinatura: 19 de
dezembro de 2016. Signatários: Pelo Distrito Federal: SEBASTIÃO MÁRCIO LOPES DE
ANDRADE, na qualidade de Secretário-Adjunto, pelo Signatário: MARCIO LUIZ MAR-
QUES na qualidade de beneficiário.

11 Alterar a redação do subitem 11.5, que passa a ser a seguinte: "O candidato deverá
comparecer em data, em local e em horário a serem determinados em edital específico, com
roupa apropriada para a prática de educação física, munido do documento de identidade
original e de atestado médico original específico para tal fim, emitido há, no máximo, 15
(quinze) dias anteriores à realização dos testes.".
12 Alterar a redação do subitem 11.13, que passa a ser a seguinte: "11.13 Os casos de
alteração psicológica e(ou) fisiológica temporários (indisposições, cãibras, contusões, lu-
xações, fraturas e etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade
física dos candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer
tratamento diferenciado, mesmo que ocorram durante a realização dos testes.".
13 Excluir, em sua íntegra, o subitem 11.13.1.
14 Alterar a redação do subitem 11.17, que passa a ser a seguinte: "11.17 Os testes de
capacidade física serão realizados em até 2 (duas) tentativas, sendo concedida uma segunda
tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo na primeira, após um tempo
não menor do que 5 (cinco) minutos da realização da tentativa inicial, com exceção do teste
de corrida de 12 minutos, que será realizado em apenas 1 (uma) tentativa.".
15 Alterar a redação do subitem 11.20, que passa a ser a seguinte: "11.20 As provas e os
índices mínimos dos testes de aptidão física obedecerão ao previsto abaixo:".
16 Alterar a redação do subitem 11.21.1, que passa a ser a seguinte: "11.21.1 O teste em
barra fixa consistirá de flexão e extensão de cotovelos na barra fixa, de acordo com os
seguintes procedimentos:
a) posição inicial: o candidato posiciona-se sob a barra, à frente do examinador. Ao comando
de "em posição", o candidato empunhará a barra com a empunhadura em pronação (dorsos
das mãos voltados para o corpo do executante), mantendo os braços completamente es-
tendidos, com o corpo na posição vertical, pernas estendidas e pés sem contato com o
solo;
b) execução: ao comando de "iniciar", o candidato flexionará simultaneamente os cotovelos
até ultrapassar com o queixo a parte superior da barra.
Em seguida, voltará à posição inicial pela extensão completa dos braços.
11.21.1.1 O corpo deve permanecer na posição vertical durante o exercício.".
17 Alterar a redação do subitem 11.21.5, que passa a ser a seguinte: "11.21.5 A performance
mínima a ser atingida de 3 (três) flexões.".
18 Excluir os subitens 11.21.6, 11.21.7, 11.21.8, 11.21.9 e 11.21.10.
19 Renumerar os subitens 11.21.11 e 11.21.12, que passam a ser os subitens 11.21.6 e
11.21.7, respectivamente.
20 Alterar a redação do subitem 11.21.12, alterado para subitem 11.21.7, que passa a ser a
seguinte: "11.21.7 Será considerado inapto no teste em barra fixa o candidato que não obtiver
a performance mínima estabelecida no subitem 11.21.5.".21 Substituir, em sua íntegra, a
redação do subitem 11.22, que passa a ser a seguinte: "11.22 DO TESTE DE FLEXÃO
ABDOMINAL (TIPO REMADOR)
11.22.1 O teste de flexão abdominal consistirá de:
a) posição inicial: o candidato posiciona-se deitado em decúbito dorsal, com o corpo in-
teiramente estendido, pernas e corpo esticados, pés unidos, braços esticados e paralelos, ao
lado da cabeça, com as mãos tocando o solo;
b) execução: ao comando de "iniciar", o candidato deverá dobrar as pernas, flexionando
simultaneamente os joelhos e sentando-se de tal forma que as coxas se aproximem ao
máximo do tronco, estando os braços sempre esticados e paralelos, levados à frente, com os
cotovelos nivelados à linha média dos joelhos, por fora das pernas. Após isto, o candidato
deverá desfazer o movimento, retornando à posição inicial, quando então poderá dar início à
execução de novo movimento.
11.22.2 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes obser-
vações:
a) os braços devem ser levados à frente estendidos e paralelos ao solo e a linha dos cotovelos
deve ultrapassar a linha dos joelhos durante a flexão;
b) o auxiliar de banca irá contar em voz alta o número de repetições realizadas. Quando o
exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca repetirá o número do
último realizado de maneira correta;
c) cada execução começa e termina sempre na posição inicial - somente aí será contada como
sendo uma execução completa;
d) somente será contado o exercício realizado completamente; e
e) a execução do teste deverá ser ininterrupta, não sendo permitido repouso ou pausa entre
as repetições. A pausa ou repouso entre as repetições serão considerados como término do
exercício, sendo computadas apenas as repetições realizadas até aquele momento.
11.22.3 A performance mínima a ser atingida é de 28 (vinte e oito) repetições.
11.22.4 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho
mínimo na primeira, após um tempo não menor do que 5 (cinco) minutos da realização da
tentativa inicial.
11.22.5 Será considerado inapto no teste de flexão abdominal o candidato que não obtiver a
performance mínima estabelecida no subitem 11.22.3.".
22 Alterar a redação do subitem 11.23.5, que passa a ser a seguinte: "11.23.5 A performance
minima a ser atingida é de 2.200m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze)
minutos.".
23 Excluir o subitem 11.23.6.
24 Renumerar o subitem 11.23.7, que passa a ser o subitem 11.23.6.
25 Alterar a redação do subitem 11.23.7, alterado para subitem 11.23.6, que passa a ser a
seguinte: "11.23.6 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que
não obtiver a performance mínima estabelecida no subitem 11.23.5.". 26 Alterar a redação do
subitem 12.10, que passa a ser a seguinte: "12.10 No dia de realização etapa de exames
biométricos e avaliação médica, os candidatos deverão comparecer trajando calção de ba-
nho.".
27 Alterar a redação da alínea "e" do subitem 13.12, que passa a ser a seguinte: "e) cópia
autenticada em cartório do Certificado de Reservista de 1ª ou de 2ª categoria ou do Cer-
tificado de Dispensa de Incorporação (CDI);".
28 Alterar a redação da alínea "h.3" do subitem 13.12, que passa a ser a seguinte: "da Justiça
Militar Federal;";
29 Alterar a redação da alínea "h.4" do subitem 13.12, que passa a ser a seguinte: "da Justiça
Militar Estadual e(ou) do Distrito Federal;";
30 Alterar a redação do subitem 13.12, alínea h.9), que passa a ser a seguinte: "certidão
expedida pela unidade da instituição de origem à qual pertença, para candidato oriundo das
instituições da Polícia Civil, Federal, Rodoviária Federal ou das Guardas Municipais, de não
possuir antecedentes criminais, contendo ainda declaração de não ter sido punido admi-
nistrativamente e(ou) disciplinarmente, por falta considerada de natureza grave;".
31 Alterar a redação da alínea "h.13" do subitem 13.12, que passa a ser a seguinte:
"documento oficial emitido pela autoridade eclesiástica a que estiver subordinado com-
provando tempo de exercício em atividade pastoral como sacerdote da Igreja Católica
Apostólica Romana há pelo menos 3 (três) anos; e";
32 Alterar a redação do subitem 13.12.1, que passa a ser a seguinte: "13.12.1 Aleìm do
disposto no subitem h.14), eì necessaìrio tambeìm o consentimento expresso do Arcebispo
Militar para a prestac?aÞo de assiste?ncia religiosa, espiritual e moral em Corporac?aÞo
M i l i t a r. " .

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA

PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL

CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE HABILITAÇÃO
DE OFICIAIS CAPELÃES - CHOC

EDITAL Nº 41/DGP - PMDF, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016.
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DA POLÍCIA MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, 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 obediência à Decisão nº
6190/2016, proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal na Sessão Ordinária nº
4919, realizada em 8 de dezembro de 2016; TORNA PÚBLICA a retificação do Edital nº
36/DGP-PMDF, de 23 de novembro de 2016, que estabelece normas relativas à realização do
concurso público de admissão ao Curso de Habilitação de OFICIAIS CAPELÃES (CHOC),
para provimento de vagas existentes, conforme as alterações seguir.
1 Alterar a redação do subitem 1.2, que passa a ser a seguinte: "1.2 O presente concurso
público destina-se a selecionar: a) CAPELÃO SACERDOTE DA IGREJA CATÓLICA
APOSTÓLICA ROMANA (CÓDIGO 801): 1 (uma) vaga para provimento imediato e 1
(uma) vaga para formação de cadastro de reserva. As vagas serão somente para candidatos
do sexo masculino.".
2 Excluir, em sua íntegra, a alínea "b" do subitem 1.2.
3 Alterar a redação do subitem 3.2.2, que passa a ser a seguinte: "3.2.2 Ser sacerdote da
Igreja Católica Apostólica Romana há pelo menos 3 (três) anos, com comprovação por
documento oficial da igreja.".
4 Alterar a redação do subitem 3.2.4, que passa a ser a seguinte: "3.2.4 Aleìm do disposto
no subitem 3.2.3, eì necessaìrio tambeìm o consentimento expresso do Arcebispo Militar
para a prestac?aÞo de assiste?ncia religiosa, espiritual e moral em Corporac?aÞo Militar.".
5 Alterar a redação do subitem 3.2.5, que passa a ser a seguinte: "3.2.5 Estar quite com as
obrigações do serviço militar, mediante a apresentação de certificado de reservista ou de
dispensa do serviço militar obrigatório.".
6 Alterar a redação do subitem 3.2.8.1, que passa a ser a seguinte: "3.2.8.1 Para fins de
atendimento do subitem 3.2.8, seraì considerada a idade do candidato no momento de
realizac?aÞo de sua inscric?aÞo, ou seja, no momento do envio do requerimento de ins-
cric?aÞo atraveìs de sistema de inscric?oÞes online, em conformidade com a DecisaÞo n°
2001/2016, do Tribunal de Contas do Distrito Federal.".
7 Alterar a redação do subitem 3.2.10, que passa a ser a seguinte: "3.2.10 Ter, descalço e
descoberto, a altura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros).".
8 Excluir, em sua íntegra, o subitem 6.3.
9 Renumerar os subitens 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 e 6.9, que passam a ser os subitens 6.3, 6.4,
6.5, 6.6, 6.7 e 6.8; respectivamente.
10 Alterar a redação do subitem 7.7, que passa a ser a seguinte: "7.7 Durante a realização das
provas e das etapas não será permitido ao candidato portar qualquer tipo de arma, ainda que
funcional, não sendo de responsabilidade do IADES, a guarda, depósito ou recolhimento
destas.".

paulo.vianna
Realce
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33 Alterar a redação do subitem 13.19, que passa a ser a seguinte: "13.19 Consideram-se
fatos que caracterizam desvio de comportamento, resultando na contraindicação perante o
concurso público: a) ter sido condenado em ação penal transitada em julgado; e(ou) b) ter
sido condenado em procedimento administrativo disciplinar por fato de natureza grave ou
que atente contra a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe.".
34 Alterar a redação da alínea "o" do subitem 13.20, que passa a ser a seguinte: "o) omissão
de registros criminais sobre sua vida pregressa ou de seus pais, irmãos, filhos, cônjuge ou
companheiro;".
35 Alterar a redação da alínea "q" do subitem 13.20, que passa a ser a seguinte: "q) prática
de qualquer crime, contravenção ou de ato desabonador além dos constantes no item anterior,
do período da inscrição até matrícula no curso de formação, poderá ser objeto de con-
traindicação.".
36 Alterar a redação do subitem 13.23, que passa a ser a seguinte: "13.23 O resultado final
da etapa de sindicância da vida pregressa e investigação social dar-se-á com a homologação
do concurso público.".
37 Excluir, em sua íntegra, o subitem 13.27.
38 Renumerar o subitem 13.28 que passa a ser o subitem 13.27; e, assim, sucessivamente até
o subitem 13.32, que passa a ser o subitem 13.31.
39 Excluir, em sua íntegra, a alínea "D" do subitem 15.3, e alterar a distribuição de pontos
do QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A PROVA DE TÍTULOS, que passa
a vigorar com a seguinte redação:

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A PROVA DE TÍTULOS
ALÍNEA ITEM DE

AVA L I A Ç Ã O
DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO

POR ITEM
PONTUAÇÃO MÁ-
XIMA

A Doutorado
(stricto sensu)

Diploma de curso de pós-gradua-
ção em nível de doutorado (título
de doutor), expedido por institui-
ção reconhecida pelo MEC. Tam-
bém será aceito certificado e(ou)
declaração de conclusão de curso
de Doutorado, expedido por ins-
tituição reconhecida pelo MEC,
desde que acompanhado de histó-
rico escolar.

2,00 (dois) pontos. 2,00 (dois) pontos.

B Mestrado
(stricto sensu)

Diploma de curso de pós-gradua-
ção em nível de mestrado (título
de mestre), expedido por institui-
ção reconhecida pelo MEC. Tam-
bém será aceito certificado e(ou)
declaração de conclusão de curso
de Mestrado, expedido por insti-
tuição reconhecida pelo MEC, des-
de que acompanhado de histórico
e s c o l a r.

1,50 (um vírgula
cinquenta) pontos.

1,50 (um vírgula
cinquenta) pontos.

C Pós-graduação
especialização
(lato sensu)

Certificado de curso de pós-gra-
duação em nível de especialização,
com carga horária mínima de 360
(trezentos e sessenta) horas/aula,
expedido por instituição reconhe-
cida pelo MEC. Também será acei-
ta a declaração de conclusão de
pós-graduação em nível de espe-
cialização, expedido por instituição
reconhecida pelo MEC, desde que
acompanhada de histórico escolar.

0,75 (zero vírgula
setenta e cinco)
pontos.

1,50 (um vírgula
cinquenta) pontos.

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 5,00 (cinco) pontos

40 Excluir, em sua íntegra, o subitem 15.11.3.
41 Alterar a redação do subitem 16.6, que passa a ser a seguinte: "Com base na lista
organizada na forma do subitem 16.5 deste edital, serão avaliadas as provas discursivas dos
candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até a 10a (décima) posição, ob-
servados os empates na última posição.".
42 Alterar a redação do subitem 19.1, que passa a ser a seguinte: "19.1 Serão considerados
aprovados no concurso público somente os candidatos que realizaram com êxito todas as
etapas mencionadas neste edital e que estejam classificados dentro da quantidade de vagas
indicadas no subitem 1.2 do presente edital, ou seja:
a) Capelão Sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana: 1 (uma) vaga para provimento
imediato e 1 (uma) vaga para formação de cadastro de reserva.".
43 Excluir, em sua íntegra, a alínea "b" do subitem 19.1.
44 Alterar a redação da alínea "b" do subitem 20.1, que passa a ser a seguinte: "b) original
do Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª Categoria ou Certificado de Dispensa de In-
corporação (CDI);".
45 Alterar a redação do subitem 24.7, que passa a ser a seguinte: "A aprovação do candidato
que for classificado fora do número de vagas não assegura o direito de inclusão na PMDF
nem de matrícula no CHOC.".
46 Excluir, em sua íntegra, o subitem I-B - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA
CAPELÃO PASTOR EVANGÉLICO do ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
47 Em relação a I - RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MEìDICAS INCAPACITANTES (RCMI)
do ANEXO II - EXAME MÉDICO E CONDIÇÕES INCAPACITANTES:
47.1 excluir o subitem 16;
47.2 renumerar os itens 17 e 18, que passam a ser itens 16 e 17; e
47.3 Alterar a redação da alínea "a" do item 18, alterado para subitem 17, que passa a ser a
seguinte: "a) possuir altura inferior a 1m65cm (um metro e sessenta e cinco centímetros);
e".
48 Em relação a II - EXAMES OBRIGATÓRIOS PARA APRESENTAÇÃO NA ETAPA DE
EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA do ANEXO II - EXAME MÉDICO
E CONDIÇÕES INCAPACITANTES:
48.1 Alterar a redação da alínea "n" do item 1, que passa a ser a seguinte: "n) mapeamento
de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos; e";
48.2 excluir a alínea "o" do item 1; e
48.3 reordenar a alínea "p" do item 1, que passa a ser alínea "o".

MARCELO HELBERTH DE SOUZA

CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE HABILITAÇÃO
DE OFICIAIS DE SAÚDE

EDITAL Nº 42 - DGP/PMDF, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, 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, no uso de suas atribuições
legais, e tendo em vista o resultado final dos candidatos aprovados em todas as fases do
concurso público de admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde - CHOS, regido
pelo Edital Normativo nº 13-DGP/PMDF, publicado no DODF nº 94 de 15 de maio de 2012,
e ainda, a autorização concedida pela Câmara de Governança Orçamentária, Financeira e
Corporativa do Distrito Federal - GOVERNANÇA-DF, conforme Despacho nº 38/2016 -
GOVERNANÇA-DF, exarado nos autos do processo nº 054.001.078/2015, TORNA PÚ-
BLICO, a convocação da candidata aprovada em cadastro de reserva para ingresso nas
fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme abaixo:
1. CONVOCAR a candidata ADRIANA SAMPAIO GENSCHOW ZUVANOV, inscrição nº
22100156, Especialidade Odontológica - Dentística, em caráter definitivo, em cumprimento
a determinação judicial exarada nos autos do Mandado de Segurança nº 2012.01.1.141534-
6, transitado em julgado, que revogou o Edital nº. 05 - DGP/2016 de 22 de fevereiro de
2016, de eliminação da autora do certame, objeto do ato convocatório ingresso na PMDF,
constante do Edital nº. 02 - DGP/PMDF de 27 de janeiro de 2016, devendo a candidata
comparecer na Diretoria de Pessoal Militar, situada no Setor Policial Sul, área especial nº 4,
Asa Sul, Brasília - DF, no dia 23 de dezembro de 2016, às 07:30 horas, a fim de efetuar a
entrega da documentação necessária para ingresso na Corporação na graduação de Aspirante-
a-Oficial Policial Militar, conforme previsto no item 2. do presente edital.
2. A candidata convocada para admissão (ingresso) na PMDF, deverá apresentar os seguintes
documentos:
a) cópia do PIS/PASEP (não poder ser NIT);
b) original do Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª Categoria ou Certificado de Dispensa de
Incorporação (CDI) para os candidatos masculinos;
c) declaração de Não Acumulação de cargo público (conforme formulário disposto no site da
PMDF);
d) cópia do Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição nos dois turnos,
quando for o caso;
e) cópia do CPF (Cadastro de Pessoa Física) que deverá estar sem restrições pela Receita
Federal;
f) cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento;
g) cópia da Carteira de Identidade do Distrito Federal, caso não possua, providenciar Re-
gistro Geral do Distrito Federal (tirar carteira de identidade da Secretaria de Segurança
Pública do Distrito Federal);
h) declaração de bens e direitos conforme formulário disposto no site da PMDF;
i) cópia do diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino
federal, estadual ou do Distrito Federal;
j) cópia autenticada do diploma conclusão do curso de doutorado, mestrado ou especialização
na especialidade em que se inscreveu.
k) tipo sanguíneo com o fator RH (expedido pelo laboratório de análises clínicas);
l) cópia do comprovante de residência com CEP (conta de água e esgoto, energia elétrica ou
telefone);
2.1 A candidata deverá preencher ficha cadastral de inclusão de novos policiais militares, a
qual deverá ser assinada e entregue juntamente com a documentação exigida no subitem
a n t e r i o r.
2.2 A candidata convocada deverá abrir uma conta corrente no Banco de Brasília conforme
artigo 144, § 4º, da Lei Orgânica do Distrito Federal;
2.3 A candidata convocada disporá de no máximo 10 (dez) dias úteis, a contar da data de sua
convocação, para a apresentação dos documentos necessários à admissão (ingresso), acima
mencionados. Se ao término do período estabelecido o candidato não tiver apresentado a
documentação de acordo com o previsto no subitem anterior, será automaticamente eli-
minado do certame.

MARCELO HELBERTH DE SOUZA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO: 053.043.022/2016. REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 39/2016 - CBMDF. O Diretor de Contratações e Aquisições do
CBMDF informa os valores unitários constantes na ATA REGISTRO DE PREÇOS N.º
16/2016 - CBMDF, a Aquisição de Pilhas Alcalinas para o CBMDF, da seguinte forma:
EMPRESA BENEFICIÁRIA: RAJ IMPEX IMPORTAÇÃO E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 85.064.228/0001-06

ITEM Q U A N T.
ESTIMADA
SEMESTRAL

CODIGO
SES

UNID. ESPECIFICAÇÃO MARCA/
PROCEDÊNCIA

VA L O R
U N I T.

01 12.000 Un. Pilha alcalina AA.
Descrição comple-
mentar, conforme
apresentada pela em-
presa no termo de
adjudicação nº.
39/2016 (SRP) e em
consonância com o
edital e seus anexos.

Elgin R$ 1,03


