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RECONHECIMENTOS DE DÍVIDA
Processo: 285.003.540/2011, Interessado: NJ LAVANDERIA INDUSTRIAL E HOSPITA-
LAR LTDA-ME, Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com base no Decreto 
nº 33.522 de 08 de fevereiro de 2012, e o disposto no Artigo 86 do Decreto nº 32.598 
de 15 de dezembro de 2010, à vista das informações contidas no presente processo, 
RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 163.432,15 (cento e sessenta e três mil qua-
trocentos e trinta e dois reais e quinze centavos), referente à prestação de serviços de 
lavanderia ao HRSM, no período de 18/11/2011 a 07/12/2011, conforme Nota Fiscal nº 
163, devidamente atestada. Brasília/DF 12, de abril de 2013. José de Moraes Falcão – 
Subsecretário de Administração Geral.

Processo: 285.003.548/2011, Interessado: NJ LAVANDERIA INDUSTRIAL E HOSPI-
TALAR LTDA, Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com base no Decreto nº 
33.522 de 08 de fevereiro de 2012, e o disposto no Artigo 86 do Decreto nº 32.598 
de 15 de dezembro de 2010, à vista das informações contidas no presente processo, 
RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 123.559,77 (cento e vinte e três mil qui-
nhentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), referente à prestação de 
serviços de lavanderia Hospitalar, coleta interna das roupas sujas e distribuição das 
roupas limpas no HRSM, no período de 07/12/2011 a 22/12/2011, conforme NF nº 
166, devidamente atestada. Brasília/DF 12, de abril de 2013. José de Moraes Falcão 
– Subsecretário de Administração Geral.

Processo: 060.007.962/2012, Interessado: ALSAR TECNOLOGIA EM REDES LTDA, 
Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com base no Decreto nº 34.158 de 22 de 
fevereiro de 2013, e o disposto no Artigo 86 do Decreto nº 32.598 de 15 de dezembro 
de 2010, à vista das informações contidas no presente processo, RECONHEÇO A 
DÍVIDA, no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), referente ao forneci-
mento de Solução de Gerenciamento BIGIP, conforme Nota Fiscal nº 369, devidamente 
atestada. Brasília/DF 12, de abril de 2013. José de Moraes Falcão – Subsecretário de 
Administração Geral.

CENTRAL DE COMPRAS

RESULTADOS DE JULGAMENTO FINAL 
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 124/2012.

A PREGOEIRA da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde co-
munica que no Pregão Eletrônico por SRP nº 124/2012, sagrou-se vencedora do item 
13, a empresa BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, com o valor unitário de 
R$ 51,65, o item 16 foi cancelado na aceitação.

REGINA RODRIGUES PORTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2013.
A PREGOEIRA da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde comu-
nica que no Pregão Eletrônico nº 46/2013, sagrou-se vencedora do certame, a empresa 
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -, para o item 01, com 
valor unitário de R$ 11, 7970, perfazendo o valor total global da Licitação de R$ 6.370,38.

LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2013.
A PREGOEIRA da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde comunica 
que no Pregão Eletrônico nº 46/2013, sagrou-se vencedora do certame, a empresa JOSE-
ANE CAVALCANTE DOS SANTOS, para o item 01, com valor unitário de R$ 12,31, 
perfazendo o valor total global da Licitação de R$ 10.648,15 

LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

EDITAL Nº 11, DE 12 DE ABRIL DE 2013.
A DIRETORA GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DO 
DISTRITO FEDERAL, mantida pela FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CI-
ÊNCIAS DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais, 
considerando o Processo Seletivo de Admissão de Estudantes do Sistema de reserva de 
vagas matriculados na ESCS para o Programa Bolsa Universitária para o ano letivo de 
2013, objeto do Edital nº 10, de 25 de março de 2013, publicado no DODF de 26 de 
março de 2013, RESOLVE: 
1. Alterar o item 4 do Edital nº 10, 25 de março de 2013, que passa a vigorar conforme se 
segue: “... 4. DO CRONOGRAMA 4.1. Período de inscrição para admissão: 08/04/2013 
a 19/04/2013 (dias úteis); 4.2. Resultado preliminar: 26/04/2013; 4.3. Interposição de 
recursos: 29 e 30/04/2013; 4.4. Resultado dos recursos interpostos: 03/05/2013; 4.5. Ho-
mologação do resultado final: data provável de 07/05/2013...”. 2. As demais disposições 
do Edital nº 10/2013 permanecem inalteradas e em vigor.

MARIA DILMA ALVES TEODORO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2012.

Processo: 050.000.372/2012. Tipo: Menor Preço. Objeto: Contração de empresa para for-
necimento de pneus automotivos novos, a serem empregados nos veículos que compõem 
a frota da SSPDF; conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Refe-
rência, constante do Anexo I do Edital. A SSPDF informa a ADJUDICAÇÃO do objeto da 
licitação em epígrafe conforme itens e empresa a seguir: Itens 1, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 16 
à M.D.E. DESIGN DECORAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.-ME, CNPJ: 03.985.698/0001-
30, no valor total de R$ 168.714,50; Itens 2, 3 e 6 à CURINGA DOS PNEUS LTDA., 
CNPJ: 00.041.327/0038-01, no valor total de R$ 59.335,00; Itens 4, 5, 7 e 17 à PNEUS 
AMAZONAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.-EPP, CNPJ: 05.516.591/0001-78, no 
valor total de R$ 43.900,00; e Item 11 à PNEULANDIA COMERCIAL LTDA., CNPJ: 
01.536.085/0002-70, no valor total de R$ 1.245,00 e a HOMOLOGAÇÃO do certame 
com fulcro no incisos V e VI, artigo 8º, do Decreto nº 5.450/2005.

Brasília/DF, 12 de abril de 2013.
ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

Subsecretário de Administração Geral

RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS
 E ABERTURA DE PRAZO RECURSAL

Concorrência nº 01/2012. Processo: 050.000.471/2012. Tipo: Menor Preço. Regime: Em-
preitada por Preço Global. Objeto: Serviços de Construção do Bloco C do Centro de Pro-
gressão Penitenciária – CPP no SIA Trecho 4, Lotes 1750 e 1760, Guará, Brasília – DF. A 
CPL/SSP torna público aos licitantes e demais interessados, de acordo com o artigo 109 § 
1º da Lei 8.666/93, que após análise da documentação referente à licitação acima, desclas-
sificou as propostas das Empresas: SUD CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. pelo 
descumprimento dos itens 5.5, 6.11.7 e 7.1.2 do Edital e 7.5 do Anexo II (Projeto Básico); 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA CONCRETIZA LTDA. pelo descumprimento do 
item 5.5 do Edital; MULTICON ENGENHARIA LTDA. pelo descumprimento do item 5.5 
do Edital; CAENGE S/A. pelo descumprimento do item 6.11.7 do Edital; e classificar as 
propostas das empresas: CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA. que apresentou o valor de 
R$ 3.345.132,75 (três milhões trezentos e quarenta e cinco mil cento e trinta e dois reais 
e setenta e cinco centavos); CONSTRUTORA FR ALVORADA LTDA. que apresentou o 
valor de R$ 3.657.241,97 (três milhões seiscentos e cinquenta e sete mil duzentos e quarenta 
e um reais e noventa e sete centavos); e GONAR ENGENHARIA LTDA. que apresentou 
o valor de R$ 3.796.954,83 (três milhões setecentos e noventa e seis mil novecentos e cin-
quenta e quatro reais e oitenta e três centavos). Fica aberto o prazo recursal de que trata o 
artigo 109, Inciso I, alínea “b”, da Lei nº 8.666/93. Não havendo apresentação de recurso, 
fica marcado para o dia 23/04/2013 às 10 horas no auditório do Edifício Sede da SSP/DF, 
o prosseguimento dos demais atos do certame. O processo encontra-se à disposição dos 
interessados, para vistas aos autos, a partir da publicação deste resultado, na secretaria da 
Comissão, sala 109 – Edifício-Sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública (ao lado 
do DETRAN/DF), nos dias úteis, das 08h30min às 12h e das 14h às 17h. Outras informações 
pelo telefone 61 3441-8814 ou no e-mail cpl@ssp.df.gov.br.

Brasília/DF, 12 de abril de 2013.
ÁLVARO HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS

Subsecretário de Administração Geral

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL Nº 07, DE 11 DE ABRIL DE 2013.
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO 

DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista a autorização concedida pelo Conselho Permanente 
Recursos Humanos (CPRH) da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do Distrito 
Federal, nos autos do Processo Administrativo nº 054.000.192/2011, publicada no Diário 
Oficial do Distrito Federal n.º 96, de 17 de maio de 2012, e ainda, no Edital nº 41-DGP/
PMDF, publicado no DODF nº 250 de 12 de dezembro de 2012, TORNA PÚBLICO o 
horário e local de realização das provas ao concurso público para admissão ao Curso de 
Formação de Praças (CFP) com a graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar 
do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes - QPPMC, do 
Quadro de Praças Policiais Militares Especialistas Corneteiros - QPMP-7 e do Quadro de 
Praças Policiais Militares Especialistas Músicos - QPMP-4, conforme a seguir.
1. FICAM CONVOCADOS todos os candidatos inscritos no presente concurso público 
para a realização das provas objetiva e discursiva para admissão ao Curso de Formação 
de Praças (CFP) com a graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Dis-
trito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes - QPPMC, do Quadro 
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de Praças Policiais Militares Especialistas Corneteiros - QPMP-7 e do Quadro de Praças 
Policiais Militares Especialistas Músicos - QPMP-4. DATA: 28/04/2013; INÍCIO DA 
PROVA: 14 (quatorze) horas, horário oficial de Brasília/DF; DURAÇÃO DA PROVA: 4 
(quatro) horas e 30 (trinta) minutos; LOCAL: IESB – Instituto de Educação Superior de 
Brasília - Unidade ASA NORTE, SGAN 609, Módulo D, Avenida L2 Norte, Asa Norte 
– Brasília/DF, IESB – Instituto de Educação Superior de Brasília - Unidade ASA SUL, 
SGAS 613/614, Lotes 97 e 98, Avenida L2 Sul, Asa Sul – Brasília/DF, CENTRO EDU-
CACIONAL SIGMA – UNIDADE ASA SUL, SGAS 912, Conjunto A, Asa Sul – Brasília/
DF, UNIP – Universidade Paulista – Campus Brasília, SGAS 913, Conjunto B, S/N, Asa 
Sul – Brasília/DF, FACULDADE PROJEÇÃO P4 e P8, QNB 15 Área Especial 05 – Sandu 
Norte, Taguatinga Norte/DF, FACITEC – Faculdade de Ciências Sociais e Tecnológicas, 
CSG 09, Lotes 15/16 – Pistão Sul – Taguatinga Sul/DF, Universidade Católica de Brasília 
- UCB, Bloco Central e Bloco K – Campus I – QS 07 Lote 01 EPCT, Águas Claras/DF.
1.1 Em relação à Universidade Católica de Brasília – UCB, os acessos aos locais de pro-
vas (portão do bloco Central e portão do bloco K) serão fechados às 14 horas. Não são 
considerados locais de prova os espaços externos aos referidos blocos.
2. O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.univer-
sa.org.br e retirar o seu Comprovante de Inscrição com a indicação do seu local de prova.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com 
antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada com material transparente, de comprovante 
definitivo de inscrição e de documento de identidade original. Não será permitido o uso 
de lápis, lapiseira/ grafite e (ou) borracha durante a realização das provas.
4. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o ho-
rário fixado para o seu início.
5. Não permitida a leitura de nenhum material impresso ou anotações após o ingresso do 
candidato na sala de aplicação das provas.
6. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos 
nem a utilização de máquinas calculadoras e (ou) similares, livros, anotações, réguas de 
cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
7. No dia de realização das provas, não será permitido ao candidato permanecer com armas 
ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio de qualquer espécie, walkman, 
aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos 
digitais, agenda eletrônica, notebook, tablets eletrônicos, palmtop, receptor, gravador, 
entre outros). Caso o candidato leve algum aparelho eletrônico, este deverá permanecer 
desligado e, se possível, com a bateria retirada durante todo o período de prova, devendo, 
ainda, ser acondicionado em embalagem fornecida pela Fundação Universa. O descum-
primento do disposto neste subitem implicará a eliminação do candidato, constituindo 
tentativa de fraude.
8. Não será permitida a entrada de candidato no ambiente de provas com arma. O candidato 
que estiver portando arma deverá se dirigir à Coordenação.
9. A Fundação Universa recomenda que o candidato não leve, no dia de realização das 
provas, objeto algum citado nos subitens 7 e 8 deste edital. O funcionamento de qualquer 
tipo de aparelho eletrônico durante a realização das provas implicará a eliminação auto-
mática do candidato.
10. A Fundação Universa e a Polícia Militar do Distrito Federal não se responsabilizarão 
por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a 
aplicação das provas, nem por danos a eles causados.
11. O controle de horário será efetuado conforme critério definido pela Fundação Universa.
12. Não será admitido, durante a realização das provas, o uso de boné, lenço, chapéu, 
gorro ou qualquer outro acessório que cubra as orelhas do candidato.
13. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de aplicação das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apre-
sentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, 
no máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, que 
compreenderá coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
14. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de 
identificação apresente dúvidas relativas à titularidade, fisionomia e(ou) à assinatura 
do portador.
15. Não serão aplicadas provas, em nenhuma hipótese, em local, em data e(ou) em horário 
diferente dos predeterminados em edital ou em comunicado.
16. O gabarito oficial preliminar da prova objetiva será afixado no mural de avisos da 
Fundação Universa e divulgado na Internet, no endereço eletrônico http://www.universa.
org.br, no primeiro dia útil seguinte ao da aplicação da prova objetiva.
17. O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial preliminar da prova 
objetiva, disporá de até 10 (dez) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da 
divulgação do gabarito oficial preliminar, conforme o modelo correspondente de formu-
lário, que será disponibilizado no momento de divulgação do gabarito oficial preliminar.
18. O recurso somente poderá ser entregue pessoalmente ou por procurador, mediante 
procuração do interessado, com firma reconhecida em cartório, no horário das 10 (dez) 
horas às 17 (dezessete) horas, ininterruptamente, na Central de Atendimento ao Candidato 
da Fundação Universa, localizada no SGAN 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF.
19. Não será aceito recurso via postal, fax, Internet e (ou) correio eletrônico.
20. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas 

decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
21. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referentes a este concurso público no Diário Oficial do Distrito 
Federal e na internet, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br.

SUAMY SANTANA DA SILVA

DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO E FINANÇAS
SEÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2013.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção 
preventiva e corretiva de 1º, 2º e 3º níveis, cumprimento de Diretrizes Técnicas (SB´s, 
ASB´s, DT’s, DA´s etc), bem como para o fornecimento com a respectiva aplicação de 
peças, acessórios, componentes e ferramental para os helicópteros AS 350B2, no valor 
estimado de R$ 2.525.341,50 (dois milhões quinhentos e vinte e cinco mil trezentos e 
quarenta e um reais e cinquenta centavos). Tipo: Menor Preço. Data limite para rece-
bimento das propostas: Dia 26.04.2013, às 8h, processo 054.001.939/2012. Unidade 
Orçamentária: 170393; Fonte de Recursos: 100; Programa de Trabalho: 288450903-
0036.0053; Elemento de Despesa: 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros. Cópia do Edital 
encontra-se no sítio www.comprasnet.gov.br e em www.pmdf.df.gov.br. Informações 
pelos telefones: 3910-1360/3910-1359/3910-1367.

Brasília/DF, 12 de abril de 2013.
PAULO SÉRGIO CASSIANO DA SILVA

Chefe da Seção de Procedimentos Licitatórios

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO - ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2013.

Processo: 053.000.554/2013/CBMDF. TIPO: Menor preço. Objeto: Registro de preços 
para aquisição de materiais operacionais permanentes para o serviço de atendimento a 
emergências com produtos perigosos, conforme Edital e anexos. Valor Máximo da Contra-
tação: R$ 23.011.086,81. O DICOA informa a Abertura da licitação, para o dia 29/04/2013 
às 13:15h. LOCAL: site: www.comprasnet.gov.br. Retirada do Edital pela internet, nos 
sites www.cbm.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481. 

MARILTON SANTANA JÚNIOR
Diretor

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2013.
Processo: 053.000.414/2013/CBMDF. Tipo: Menor preço. Objeto: Contratação de em-
presa especializada para treinamento avançado para pilotos de aeronaves, conforme 
Edital e anexos. Valor Máximo da Contratação: R$ 160.875,00. O DICOA informa a 
ABERTURA da licitação, para o dia 25/04/2013 às 13h. Local: site: www.comprasnet.
gov.br. Retirada do Edital pela internet, nos sites www.cbm.df.gov.br e www.compras-
net.gov.br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3481. 

MARILTON SANTANA JÚNIOR
Diretor

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2013.

Processo: 053.001.036/2012/CBMDF. Tipo: Menor preço. Objeto: Aquisição de solução de 
administração gerenciamento, armazenamento de dados de segurança e relatório de firewall 
de rede. O DICOA informa a ADJUDICAÇÃO, pelo Pregoeiro, do objeto da licitação à 
empresa NTC Informática LDTA - ME, CNPJ: 03.017.428/0001-35, com o valor total de 
R$ 259.000,00; e a HOMOLOGAÇÃO do certame com fulcro no art. 27 do Dec. Federal 
nº 5.450/05, Inf.: (61) 3901-3481. 

MARILTON SANTANA JÚNIOR
Diretor

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
O Diretor Geral desta autarquia, com base no artigo 25 inciso II c/c artigo 13 inciso VI da 
Lei nº 8.6666 de 21 de junho de 1993 e parecer favorável da Procuradoria Jurídica, acostado 
no processo 055.008.086/2013. Reconheceu a inexigibilidade de licitação nº 21/2013 em 
favor da Escola de Negócios Conexões Educação Empresarial Ltda, para contratação de 
empresa para ministrar o 2º Fórum Nacional RH Métricas & Indicadores, para 9 servidores 
desta Autarquia a ser realizado em Brasília/Df, nos dias 11 e 12 de abril de 2013, conforme 
projeto básico e anexo constante às fls. 07/10, no valor global de R$19.278,00 autorizando 
o empenho da despesa e o respectivo pagamento. Ratificação: Autoridade Superior, Art. 
26 da Lei nº 8.666. José Alves Bezerra - Diretor Geral.


