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serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de
insumos materiais e equipamentos, conforme especificações e condições estabelecidas
no Termo de Referência constante do Anexo I do Edital. Valor estimado: R$
21.813.024,96 (vinte e um milhões, oitocentos e treze mil vinte e quatro reais e noventa
e seis centavos). Tipo: Menor Preço. Agendado para o dia: 14/07/2022 às 14h30
(horário de Brasília/DF). Elemento de despesa: 3.3.90.30. Cópia do Edital se encontra
nos sítios: www.gov.br/compras/pt-br e www.pmdf.df.gov.br. UASG: 926016.
Informações nos e-mails: dalf.licitacao@pmdf.df.gov.br e splpmdf@gmail.com ou no
telefone: (61) 3190-5557.
Brasília/DF, 30 de junho de 2022
BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA
Ordenador de Despesa

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022
Processo: 00054-00052519/2021-17. Objeto: Registro de Preço de Serviços de Empresa
Especializada/Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Continuados de Apoio Técnico
Especializado com Fornecimento de Insumos (uniformes e EPI's) e Mão de Obra, para
desempenhar as atividades de Técnico em Enfermagem (TE) nas unidades de saúde da
PMDF, em conformidade com as especificações e condições constantes do Termo de
Referência de que trata o Anexo I do Edital. Valor estimado: R$3.703.813,64 (três milhões,
setecentos e três mil oitocentos e treze reais e sessenta e quatro centavos). Tipo: menor
preço. Data da licitação e limite para recebimento das propostas: 18 de julho de 2022, às
13h (horário de Brasília). UASG: 926670. Unidade Orçamentária: 170485. Fonte de
recursos: 106 ou 151. Elemento de Despesa: 33903979 e 33903905. A cópia do edital estará
disponível
nos
sítios
eletrônicos
www.comprasgovernamentais.gov.br
e
www.pmdf.df.gov.br a partir de 4 de julho de 2022. Informações: (61) 3190-8054,pedidos
de esclarecimentos no e-mail dpgc.npl@pm.df.gov.br e solicitação de vistas no e-mail
npl.dsap@gmail.com.
Brasília/DF, 30 de junho de 2022
JORGE MARCOS XAVIER DA SILVA
Chefe

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SUBCOMANDO GERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO,
LOGÍSTICA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES
APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Processo: 00053-00091011/2022-43. A Diretora de Contratações e Aquisições, do Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal, no uso das atribuições conferidas pelo art. 33 do
Decreto nº 7.163, de 29 de abril de 2010, em conformidade com o disposto no Decreto nº
26.851, de 30 de maio de 2006, publicado no DODF nº 103, de 31 de maio de 2006 e suas
alterações, resolve: APLICAR a penalidade administrativa de suspensão temporária de
participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito
Federal, pelo prazo de 3 (três) meses, à empresa ULTRA-REV - REPRESENTAÇÕES E
REVISÕES DE AERONAVES E MOTORES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº
28.586.675/0001-83, por ter solicitado a desclassificação de sua proposta, com fulcro no
artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, artigo 28 do Decreto Federal nº 5.450/2005 e art. 5º, inciso
IV, b, do Decreto Distrital nº 26.851/2006 e no item 18 do Edital de Pregão Eletrônico nº
95/2021 - CBMDF (74276586). Sendo assim, nos termos da inscrição no SICAF, a empresa
encontra-se punida a contar de 25/05/2022, com término marcado para o dia 25/08/2022.
CRISTIANNE DA SILVA ANTUNES.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 83, DE 30 DE JUNHO DE 2022
CONCURSO PÚBLICO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE
OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES (CHOBM) DOS QUADROS DE OFICIAIS
BOMBEIROS MILITARES DE SAÚDE E COMPLEMENTAR DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA A APRESENTAÇÃO, ENTREGA DE
DOCUMENTOS E MATRÍCULA NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS
BOMBEIROS MILITARES
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, Em exercício, no uso de suas
atribuições legais, torna pública a convocação, em vigésima sétima chamada, de candidato
deste certame, para a apresentação e entrega dos documentos exigidos para o ingresso no
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e matrícula no Curso de Habilitação de
Oficiais Bombeiros Militares (CHOBM) dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de
Saúde e Complementar.
1. DA CONVOCAÇÃO
1.1 Relação de candidato convocados sub judice, para a apresentação e entrega dos
documentos, de acordo com a autorização contida no Processo SEI 00053-00086841/202259, na seguinte ordem: cargo, inscrição, nome do candidato, nota final no concurso e
número do processo judicial.

Nº 122, SEXTA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2022

CARGO

INSCRIÇÃO

CANDIDATO

NOTA FINAL
NO
CONCURSO

PROCESSO
JUDICIAL

ASPIRANTE/MÉDICO –
CARDIOLOGIA

727008437

Natanael De
Paula Portilho

132,5

072054952.2022.8.07.0000

2. DO LOCAL E DA DATA DE APRESENTAÇÃO
2.1 O candidato convocado pelo subitem 1.1 deverá comparecer às 14h00 do dia 04 de
julho de 2022, na Seção de Seleção e Ingresso (CBMDF/DIGEP/SEING), localizada no
Bloco “A” da Academia de Bombeiros Militar “Cel. Osmar Alves Pinheiro”, situada no
SAIS, Quadra 4, Lote 5 – Brasília-DF, para admissão e matrícula no Curso de Habilitação
de Oficiais Bombeiros Militares (CHOBM) dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares
de Saúde e Complementar, mediante comprovação de todos os requisitos exigidos no Edital
do Concurso Público nº 001/2016, e neste edital.
2.2 É proibida, por parte do candidato convocado pelo subitem 1.1, a apresentação na data e
horário descritos no subitem 2.1 utilizando shorts e suas variações, minissaia, camiseta sem
manga, bermuda, blusa curta ou decotada, chinelos e sandálias similares, roupa
transparente, trajes de ginástica ou quaisquer trajes sumários. Candidatos militares deverão
se apresentar devidamente fardados, conforme previsto nos regulamentos de uniforme
específicos de cada força. A não observação deste subitem acarretará o não recebimento da
documentação a ser entregue.
3. DA APRESENTAÇÃO E ENTREGA DE DOCUMENTOS
3.1 O candidato convocado pelo subitem 1.1 deverá, das 07h00 às 12h00 do dia
01/07/2022,
horário
oficial
de
Brasília/DF,
acessar
o
link:https://wiki.cbm.df.gov.br/doku.php?id=publica:cria_usuario, clicar no item 1.
Candidatos Aprovados em Concurso, seguir a orientações para criação do usuário.
3.2 Após a criação do usuário o candidato terá até às 13h00 do dia 04 de julho de 2022, para
realizar o preenchimento dos formulários e anexar os documentos previstos no subitem 3.3.
Caso o candidato não tenha toda a documentação neste período deverá apresentar a mesma
impreterivelmente quando da sua apresentação presencial na data e horário previstos no
subitem 2.1.
3.3 Na data e horário previstos no subitem 2.1, o candidato convocado deverá apresentar e
entregar os seguintes documentos:
I – cópia autenticada, em cartório, do diploma, devidamente registrado, de conclusão de
curso de nível superior reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do distrito
federal até a data de convocação para o ingresso no CBMDF, tal exigência é suprida com a
apresentação da cópia autenticada, em cartório, do certificado de conclusão de curso de
nível superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do distrito federal,
desde que seja anexado, ao certificado, o protocolo de solicitação do respectivo diploma e
uma declaração do estabelecimento de ensino de que o curso conduz à emissão de diploma,
neste caso, o candidato terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a entrega do diploma
definitivo, a contar da data de convocação para entrega de documentos, sob pena de
eliminação e desligamento do curso de formação, bem como exclusão dos quadros do
CBMDF;
II – cópia autenticada em cartório do registro no conselho de classe respectivo (órgão
regulamentador do exercício profissional);
III – cópia autenticada, em cartório, da cédula de identidade civil;
IV – cópia autenticada, em cartório, do cartão do cadastro de pessoa física (CPF);
V – cópia autenticada, em cartório, do título de eleitor, com o respectivo comprovante de
votação ou justificativa de falta, referente à última eleição que anteceder a data de
nomeação realizada dentro de sua Zona Eleitoral, fornecido pela Justiça Eleitoral. O
comprovante poderá ser substituído por uma declaração da Justiça Eleitoral, confirmando
que o candidato está em dia com as suas obrigações eleitorais;
VI – se candidato do sexo masculino: apresentar comprovante original de quitação com o
Serviço Militar;
VII – certidões negativas da Justiça Criminal do Tribunal Regional Federal, do Tribunal de
Justiça do Estado, da Auditoria da Justiça Militar da União e da Auditoria da Justiça Militar
Estadual;
VIII – se militar da ativa:
a) para praças: apresentar as folhas de alterações ou certidão de assentamentos militares
relativas ao período do serviço militar, onde deverá constar, obrigatoriamente, a
classificação do seu comportamento por ocasião do seu licenciamento, devidamente
encaminhado pela autoridade militar competente; ou declaração da última OM a que serviu
informando que, ao ser licenciado estava classificado, no mínimo, no comportamento
“BOM”;
b) para oficiais: apresentar parecer favorável do seu último Comandante;
IX – cópia autenticada, em cartório, de certidão de nascimento ou casamento;
X – declaração de bens firmada pelo candidato;
XI – declaração de não acumulação de cargo público ou emprego, com firma reconhecida
em cartório, conforme modelo constante no Anexo III do edital de abertura do concurso.
XII – cópia autenticada, em cartório, da Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, com
categoria tipo “B” (somente o modelo aprovado pelo artigo 159, da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997 – CTB).
XIII – comprovante com o número do PIS/PASEP se possuir.
XIV – comprovante original de tipagem sanguínea e fator RH.
XV – exigências particulares:
a) área médica – diploma ou certificado de residência na área objeto do concurso a que se
referir a inscrição (ou, exclusivamente, para a ÁREA 3 – QOBM/SAÚDE – MÉDICO
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