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1.4 A não-recomendação na avaliação psicológica não significará, necessariamente, a existência de transtornos cognitivos e/ou comportamentais; indicará que o(a) candidato(a) 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 aptos, 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 DO LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO PARA A ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
2.1 A etapa de avaliação psicológica, de presença obrigatória e de caráter eliminatório, será
realizada no dia 8 de outubro de 2017, com início às 14h (quatorze horas), no Colégio Notre
Dame, localizado na SGAS Quadra 914 S/N, Conjunto A - Lotes 63/64 - Asa Sul Brasília/DF.
2.2 Para submeter-se a etapa de avaliação psicológica, o candidato deverá comparecer no dia,
horário e local designado no subitem 2.1 acima, com antecedência mínima de 1 (uma) hora
do horário fixado, munido de documento de identidade original e de caneta esferográfica de
tinta preta, fabricada em material transparente.
3 DAS DISPOSIÇOÞES FINAIS
3.1 O resultado preliminar da etapa de avaliação psicológica do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito
Federal (CFOPM) será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado no
endereço eletrônico <http://www.iades.com.br>, oportunamente.
MARCELO HELBERTH DE SOUZA
EDITAL Nº 69/DGP - PMDF, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO
DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CFOPM
CONVOCAÇÃO PARA A ETAPA DE PROVA DE TÍTULOS
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DA POLÍCIA MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação
para a etapa de prova de títulos do concurso público de admissão ao Curso de Formação de
Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (CFOPM), conforme a
seguir.
1 DA PROVA DE TÍTULOS
1.1 Estão convocados para a entrega da documentação relativa à prova de títulos, os candidatos considerados aptos na etapa de exames biométricos e avaliação médica, ou que
tiveram esta etapa suspensa.
1.2 O candidato deverá entregar em 2 (duas) vias, devidamente preenchido e assinado, o
formulário, disponibilizado pelo IADES no endereço eletrônico <http://www.iades.com.br>.
Juntamente com esse formulário deverá ser apresentada uma cópia autenticada em cartório
ou original, de cada título entregue. Os documentos apresentados não serão devolvidos, nem
serão fornecidas cópias desses títulos.
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1.3 Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em cartório,
bem como documentos gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados com o
respectivo mecanismo de autenticação.
1.4 Na impossibilidade de comparecimento do candidato serão aceitos os títulos entregues
por procurador, mediante apresentação do documento de identidade original do procurador e
de procuração simples do interessado, acompanhada de cópia legível do documento de
identidade do candidato.
2 DO LOCAL, PERÍODO E HORÁRIO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
2.1 O candidato deverá, aÌs suas expensas, providenciar a documentação referente à prova de
títulos, que deverá ser entregue nos dias 7, 9 e 10 de outubro de 2017, na Central de
Atendimento ao Candidato do IADES (CAC-IADES) localizada na QE 32 - Conjunto C Lote 2 - Guará II - Guará/DF, no horário compreendido entre 9h (nove horas) e 16h
(dezesseis horas).
3 DAS DISPOSIÇOÞES FINAIS
3.1 O resultado preliminar da etapa de prova de títulos do concurso público de admissão ao
Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal
(CFOPM) será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado no endereço
eletrônico <http://www.iades.com.br>, oportunamente, após a análise dos documentos protocolados.
MARCELO HELBERTH DE SOUZA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS

CONCURSO PÚBLICO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO
DE PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES (CFPBM) NO QUADRO GERAL
DE PRAÇAS NA QUALIFICAÇÃO BOMBEIRO MILITAR GERAL DE CONDUTOR
E OPERADOR DE VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL Nº 012, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017
O CORONEL QOBM/Comb. PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONCURSOS DO CBMDF, no uso de suas atribuições legais, considerando a prerrogativa de
alterar a bem do interesse público os atos administrativos de sua discricionariedade, TORNA
PÚBLICA A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, nos
seguintes termos:
1 - O subitem 11.2.3.3 passa a vigorar com a seguinte redação:
11.2.3.3 Apenas serão aceitos os exames datados de, no máximo, 180 (cento e oitenta)
dias antes da data de realização desta etapa. A realização de tais exames ocorrerá às
custas do próprio candidato.
2 - O Edital será consolidado de forma a contemplar as alterações desta retificação.
3 - Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação.
4 - Publique-se.
Brasília/DF, 25 de setembro de 2017
REGINALDO FERREIRA DE LIMA

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES
EXTRATO DE REPUBLICAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (*)
PROCESSO SEI020700/2016. REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2016 - CBMDF. O Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF informa
os valores unitários constantes na ATA REGISTRO DE PREÇOS N.º 09/2017 - CBMDF, para Registro de preços de eventual contração de Curso de pilotos de helicóptero para o CBMDF, da
seguinte forma:
EMPRESA BENEFICIÁRIA: UNIFLY ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL S/S LTDA - ME, CNPJ: 03.385.752/0001-06
ITEM
QUANT.
COD.
UNID.
ESPECIFICAÇÃO
MARCA
VALOR
ESTIMADA
SES
UNIT.
SEMESTRAL
01
02*
.
Treinamento de solo da aeronave. Descrição
R$ 740,00
complementar conforme proposta apresentada
pela empresa no termo de adjudicação nº
17/2016 (SRP) em consonância com o edital
e seus anexos.
02
02*
Curso prático de formação de Piloto privado
R$ 34.693,33
de helicóptero. Descrição complementar conforme proposta apresentada pela empresa no
termo de adjudicação nº 17/2016 (SRP) em
consonância com o edital e seus anexos.
03
02*
Curso teórico de piloto comercial de heliR$ 3.000,00
cóptero. Descrição complementar conforme
proposta apresentada pela empresa no termo
de adjudicação nº 17/2016 (SRP) em consonância com o edital e seus anexos.
04
02*
Taxas ANAC PPH E PCH ( Banca e Check).
R$ 1.000,00
Descrição complementar conforme proposta
apresentada pela empresa no termo de adjudicação nº 17/2016 (SRP) em consonância
com o edital e seus anexos.
R$ 55.260,00
05
02*
.
Curso prático de Piloto Comercial de Helicóptero (PCH) e voo de exame de proficiência. Descrição complementar conforme proposta apresentada pela empresa no termo de
adjudicação nº 17/2016 (SRP) em consonância com o edital e seus anexos.
* Serão enviados para a formação 2 (dois) militares por semestre, de um total de 6 (seis) militares, conforme previsão constante no item 9 do Termo de Referência, Anexo I ao Edital do
Pregão Eletrônico N.º 17/2016 - CBMDF.
As especificações e quantidades registradas para os itens adjudicados em licitação estão à disposição para consulta no sitio eletrônico www.cbm.df.gov.br. Eduardo Cunha Mesquita Ten.Cel. BM Diretor de Contratações e Aquisições.
(*) Republicada por ter sido encaminhada com incorreção no original, publicado no DODF nº 181 de 20 de setembro de 2017, p.30.
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conforme item 13.3.1. IV do contrato e também conforme preceitua o Artigo 5º, inciso II, do
Decreto nº 26.851/2006 e alterações dos Decretos nº 26.993/2006 e 27.069/2006, que regula
a aplicação de sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 em consonância com o
§ 2º do Decreto nº 35.831/2014, que alterou os Decretos nº 26.851, 26993/2006 e
27.069/2006.
SILVÉRIO ANTONIO MOITA DE ANDRADE

CONVOCAÇÃO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 21, inciso
I, do Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto nº
30.490, de 22 de junho de 2009, RESOLVE: CONVOCAR o representante da empresa
AGFA HEALTHCARE BRASIL E IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ
09.032.626/0001-54, a comparecer na Divisão de Orçamento e Finanças da Polícia Civil do
DF, sito no SPO Conjunto "A", Lote 23, Complexo da PCDF, 3º Andar, Brasília-DF, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta publicação, para recolher a importância
de R$ 4.297,32 (quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos),

AVISO DE REVOGAÇÃO
Processo: 055.024.054/2016. Objeto: Contratação de empresa especializada em desenvolvimento de atividades nas áreas de pesquisa, tratamento de dados, análise de informações e
elaboração de relatórios estatísticos no âmbito dos acidentes de trânsito ocorridos no Distrito

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 50012017092600049

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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