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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2017
Processo: 054.001.894/2017. O Departamento de Logística e Finanças da PMDF informa a
adjudicação pelo pregoeiro dos itens: item 1 - Bolinha maciça com corda confeccionada em
borracha dura para treinamento de cães, 150 un, valor total R$ 4.449,00 (quatro mil qua-
trocentos e quarenta e nove reais) e item 4 - Travesseiro em tecido de bite com 2 se-
guradores, 10 un, valor total 1.575,00 (mil quinhentos e setenta e cinco reais), para a empresa
FRATELLI COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ
09.058.708/0001-78; item 2 - Rasqueadeira para cães, 50 un, valor total R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais); item 3 - Colar confeccionado com aço inox tamanho 50cm, 70 un, valor
total R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinqüenta reais); item 6 - Peitoral em fita de nylon
preta 5cm de largura, 100 un, valor total R$ 6.000,00 (seis mil reais); item 7 - Salsicha em
tecido de bite com recheio de feltro tamanho 30cm, 250 un, valor total R$ 6.250,00 (seis mil
duzentos e cinqüenta reais); e item 9 - Comedouro em alumínio fundido, maciço e ca-
pacidade e 3 litros, 40 un, valor total R$ 1.960,00 (mil novecentos e sessenta reais), para a
empresa EVOLUÇÃO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO E TOSA
LTDA-ME, CNPJ 11.395.850/0001-52; item 8 - Caixa de transporte para cães feita em
plástico 90x68x63cm, 20 un, valor total R$ 19.959,00 (dezenove mil novecentos e cinquenta
e nove reais) para a empresa COMERCIAL UNIPRO LTDA - EPP, CNPJ 11.718.416/0001-
66; e a HOMOLOGAÇÃO do certame com fulcro no art. 8º, Inciso VI, do Decreto Federal
nº 5.450/05. Os Termos de Adjudicação e Homologação encontram-se no site www. c o m -
p r a s g o v e r n a m e n t a i s . g o v. b r.

Em 06 de setembro de 2017
FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES

Ordenador de Despesas

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL

EDITAL Nº 59/DGP - PMDF, DE 06 DE SETEMBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS

POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL - CFOPM

RESULTADO PRELIMINAR DA ETAPA DE PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA
PARA CANDIDATOS EM SITUAÇÃO SUB JUDICE

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento a decisões
judiciais proferidas em caráter liminar, torna público o resultado preliminar na etapa de testes
de aptidão física de candidatos em situação sub judice ,do concurso público de admissão ao
Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares do Distrito Federal (CFOPM) conforme a
s e g u i r.
1 DOS CANDIDATOS CONSIDERADOS APTOS
1.1 Relação de candidatos que compareceram à etapa de testes de aptidão física, atingiram as
performances mínimas estabelecidas e foram considerados aptos nos 4 (quatro) exercícios
realizados, na seguinte ordem: número de inscrição e nome completo em ordem alfabética.
161106072, CARLA FROTA DANTAS (sub judice, Processo nº 0705788-
35.2017.8.07.0018); 161109927, GRACY KELLY DA SILVA MORAIS (sub judice, Pro-
cesso nº 0705788-35-2017.8.07.0018).
2 DOS CANDIDATOS CONSIDERADOS INAPTOS
2.1 Relação de candidatos que não atingiram a performance mínima estabelecida em 1 (um)
ou mais exercício(s) realizado(s), e foram considerados inaptos na etapa de testes de aptidão
física, na seguinte ordem: número de inscrição, nome completo, desempenho no teste de
flexão abdominal - tipo remador (1ª tentativa, 2ª tentativa, apto/inapto), desempenho no teste
em barra fixa (1ª tentativa, 2ª tentativa, apto/inapto), desempenho no teste de corrida de 12
minutos (apto/inapto) e desempenho no teste de natação (apto/inapto). 161106331, LIBIAN
VOLSI RODRIGUES (sub judice, Processo nº 0705891-42.2017.8.07.0018), (30, -, apto),
(0,15, -, apto), inapto, apto.
3 DOS RECURSOS
3.1 Será(ão) admitido(s) recurso(s), devidamente fundamentado(s), somente contra o re-
sultado preliminar da etapa de testes de aptidão física.
3.2 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da etapa de testes
de aptidão física disporá de 10 (dez) dias úteis para fazê-lo, após a publicação deste edital no
Diário Oficial do Distrito Federal.
3.3 Os recursos contra o resultado preliminar da etapa de testes de aptidão física deverão ser
interpostos online, por intermédio do Ambiente do Candidato, no endereço eletrônico
< h t t p : / / w w w. i a d e s . c o m . b r > .
3.4 Recursos enviados por qualquer outro meio diferente do indicado no subitem 3.3 acima
não serão aceitos e serão considerados não conhecidos pelo IADES.
3.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recursos incon-
sistentes e(ou) fora das especificações e prazos estabelecidos neste edital e em outros editais
serão indeferidos.
3.6 Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco recurso de
recurso.
3.7 Recurso cujo teor desrespeite a banca examinadora será preliminarmente indeferido.
3.8 A banca examinadora constitui a última instância para recurso, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
3.9 O candidato inapto poderá ter acesso ao seu boletim de desempenho na etapa de testes
de aptidão física, mediante requerimento a ser protocolado presencialmente, ou por in-
termédio de procurador devidamente credenciado, na CAC-IADES.

MARCELO HELBERTH DE SOUZA

EDITAL Nº 60/DGP - PMDF, DE 06 DE SETEMBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE

FORMAÇÃO DE SOLDADO
POLICIAL MILITAR DA POLÍCIA MILITAR

DO DISTRITO FEDERAL - CFSDPM
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o constante no
Edital nº 30/2001, publicado no DODF nº 177, de 13SET2001 e em cumprimento à decisão
judicial exarada nos autos do Processo nº 2008.01.1.000418-0, TORNA PÚBLICO o re-
sultado final dos exames médicos, referentes ao concurso público de admissão ao Curso de
Formação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal, conforme a
seguir:
1. Resultado definitivo do candidato, sub judice, considerado apto, nos exames médicos, na
seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato.
60501288, ALEX MIGUEL DE SOUZA

MARCELO HELBERTH DE SOUZA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 85/2016

PROCESSO: SEI-053-085232/2016/CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Contratação de
empresa especializada na prestação serviço de limpeza e higienização das instalações do
CBMDF. O DICOA informa a ADJUDICAÇÃO da licitação em epígrafe para à empresa:
REAL JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI, CNPJ: 08.247.960/0001-62, com o valor total de
R$ 20.195.593,95; e a HOMOLOGAÇÃO do certame, com fulcro no art. 27 do Dec. Federal
nº 5.450/05, c/c o art. 33, inc. I e II, do Dec. Federal nº 7.163/2010 e com o art. 58, inc. XII
e XIII, do Regimento Interno do DEALF. Inf. (61) 3901-3481.

EDUARDO CUNHA MESQUITA
Diretor

DIRETORIA DE SAÚDE DO CBMDF
COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO

EXTRATOS DE HABILITAÇÕES DE EMPRESAS
PROCESSO: 053.000.337/2011/CBMDF. OBJETO: Credenciamento de serviços de saúde
com o CBMDF, por hospitais, laboratórios de análises clínicas, laboratório de patologia
clínica, serviços de imagem, clínicas especializadas em transtornos mentais e/ou dependência
química, serviços de especialidades médicas, serviços de fisioterapia, serviços de odon-
tologia, serviços de psicologia, serviços de fonoterapia e associações ou assemelhados de
profissionais de saúde devidamente reconhecidos por seus respectivos conselhos de classe
para o atendimento do bombeiro militar, seus dependentes legais e pensionistas com direito
a assistência à saúde no Distrito Federal, em conformidade com o projeto básico que segue
como Anexo VII ao Edital e demais documentos constantes do processo. O Presidente da
Comissão Permanente de Credenciamento do CBMDF torna público, por ter cumprido todas
as exigências contidas nos itens do Edital de Credenciamento 01/2011, a HABILITAÇÃO da
empresa CÍLINICA FISIO GAMA LTDA - ME, CNPJ nº 05.251.170/0001-62, situada na
QD 04, CONJUNTO A, LOTE 16, SETOR SUL, GAMA - DF - CEP 72.415-201, no item
34 (Contratação de serviço de saúde para realização de procedimentos na área de fisioterapia
com valores relacionados nas tabelas adotadas pelo CBMDF e suas atualizações), do Projeto
Básico, Anexo VII, ao Edital de Credenciamento 01/2011. Processo de credenciamento nº
00053-00035503/2017-91. Nos termos do item 6.4.1 do referido edital, fica aberto o prazo
recursal. Estando toda a documentação disponível a quem possa interessar para vistas aos
autos. Inf.: (61) 3901-3458.

PROCESSO: 053.000.337/2011/CBMDF. OBJETO: Credenciamento de serviços de saúde
com o CBMDF, por hospitais, laboratórios de análises clínicas, laboratório de patologia
clínica, serviços de imagem, clínicas especializadas em transtornos mentais e/ou dependência
química, serviços de especialidades médicas, serviços de fisioterapia, serviços de odon-
tologia, serviços de psicologia, serviços de fonoterapia e associações ou assemelhados de
profissionais de saúde devidamente reconhecidos por seus respectivos conselhos de classe
para o atendimento do bombeiro militar, seus dependentes legais e pensionistas com direito
a assistência à saúde no Distrito Federal, em conformidade com o projeto básico que segue
como Anexo VII ao Edital e demais documentos constantes do processo. O Presidente da
Comissão Permanente de Credenciamento do CBMDF torna público, por ter cumprido todas
as exigências contidas nos itens do Edital de Credenciamento 01/2011, a HABILITAÇÃO da
empresa CLÍNICA RECANTO DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL LTDA , CNPJ nº
01.431.250/0001-49, situada no NÚCLEO RURAL ALEXANDRE GUSMÃO, INCRA 09,
GLEBA 3, CHÁCARA 411 - BRAZLÂNDIA- DF, para a prestação de serviços ambu-
latoriais previstos nos itens 32 [Contratação de clínica especializada no tratamento de trans-
tornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas, para os serviços de internação, hos-
pital-dia, hospital-meio-dia e ambulatório, incluindo desintoxicação ambulatorial. Todos em
caráter eletivo e descartadas por médico as emergências clínicas relacionadas ao uso de
substâncias psicoativas (overdoses, complicações clínicas de síndromes de abstinência e
outros), de acordo com os valores especificados a serem pagos utilizando-se como referência
o disposto no Capítulo V do Projeto Básico, Anexo VII, ao Edital de Credenciamento
01/2011] e 33 (Contratação de clínica especializada em tratamento de transtornos psi-
quiátricos nas modalidades de internação, hospital-dia, hospital-meio-dia e ambulatório. To-
dos de caráter eletivo, de urgência e emergência), do Projeto Básico, Anexo VII, ao Edital de
Credenciamento 01/2011. Processo de credenciamento nº 053-082700/2016. Nos termos do
item 6.4.1 do referido edital, fica aberto o prazo recursal. Estando toda a documentação
disponível a quem possa interessar para vistas aos autos. Inf.: (61) 3901-3458.

PROCESSO 053.000.337/2011/CBMDF. OBJETO: Credenciamento de serviços de saúde
com o CBMDF, por hospitais, laboratórios de análises clínicas, laboratório de patologia
clínica, serviços de imagem, clínicas especializadas em transtornos mentais e/ou dependência
química, serviços de especialidades médicas, serviços de fisioterapia, serviços de odon-
tologia, serviços de psicologia, serviços de fonoterapia e associações ou assemelhados de
profissionais de saúde devidamente reconhecidos por seus respectivos conselhos de classe
para o atendimento do bombeiro militar, seus dependentes legais e pensionistas com direito
a assistência à saúde no Distrito Federal, em conformidade com o projeto básico que segue
como Anexo VII ao Edital e demais documentos constantes do processo. O Presidente da
Comissão Permanente de Credenciamento do CBMDF torna público, por ter cumprido todas
as exigências contidas nos itens do Edital de Credenciamento 01/2011, a HABILITAÇÃO da
empresa CLÍNICA DE FISIOTERAPIA JULIANA LTDA - EPP, CNPJ nº 01.759.28010001-
89, situada na QUADRA 42 CASA 59, SETOR LESTE, GAMA - DF, CEP 72.465-420, no
item 34 (Contratação de serviço de saúde para realização de procedimentos na área de
fisioterapia com valores relacionados nas tabelas adotadas pelo CBMDF e suas atuali-
zações.), do Projeto Básico, Anexo VII, ao Edital de Credenciamento 01/2011. Processo de
credenciamento nº 00053-00035976/2017-99. Nos termos do item 6.4.1 do referido edital,
fica aberto o prazo recursal. Estando toda a documentação disponível a quem possa interessar
para vistas aos autos. Inf.: (61) 3901-3458.

MARCOS ANTÔNIO NASCIMENTO SOUZA
Presidente da Comissão

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 34/2017-PCDF
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 07/2002 - AQUISIÇÃO DE BENS

PROCESSO N.º 052.002.027/2016 - PARTES: Distrito Federal/Polícia Civil X TNS Co-
mercial Eireli - EPP. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 29/2017-
DAG/PCDF, Termo de Referência, Proposta da Empresa e Leis nos 8.666/1993 e
10.520/2002. OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 600
(seiscentas) fitas da tecnologia LTO6, capacidade de 2,5TB de dados armazenados e ca-
pacidade de 6,25TB de dados comprimidos armazenados, compatível com Linear Tape File

paulo.vianna
Realce


