
imóvel situado na QS 104, Conjunto 05, Lote 01, Loja 01, Samambaia/DF, para sediar as
instalações da Coordenação Regional de Ensino de Samambaia. A despesa correrá à conta do
Programa de Trabalho 12.122.8221.8517.0036, Fonte 101, Natureza de Despesa 3.3.90.92,
observados os dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 6.934/2021 e contemplada na
Lei Orçamentária Anual nº 7.061/2022. Maurício Paz Martins, Subsecretário.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022
Processo: 00080-00119154/2021-19.
O pregoeiro, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, vem, comunicar a
REVOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 02/2022, que em função de alterações proferidas
no termo de referência do processo supramencionado, o processo licitatório teve que
passar a tramitar com novo número de Pregão, haja vista a alteração da forma de
julgamento, maior desconto, não sendo possível alterar esse item no site do Comprasnet,
o que culminou com a revogação, naquele site, do pregão eletrônico nº 2/2022. Assim,
para providencias de ajuste administrativos no site Agente Público — Português (Brasil)
(www.gov.br) foi necessário gerar novo número de pregão, passando o feito a tramitar
como sendo Pregão Eletrônico nº 10/2022.

RENI FERNANDES

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2021
Processo SEI-GDF: 00054-00006759/2021-40. MODALIDADE: Pregão Eletrônico
(SRP) nº 25/2021. Espécie: Atas de Registro de Preços. Data de Assinatura: 01/12/2021.
Vigência: 12 (doze) meses a contar desta publicação. OBJETO: Registro de Preços para
futura e eventual aquisição de pneus automotivos novos (primeira vida), devidamente
certificados pelo INMETRO, a serem empregados nos veículos que compõem a frota da
Polícia Militar do Distrito Federal, conforme condições, quantidades e especificações
técnicas, constantes neste Termo de Referência e seus anexos, com validade de 12
meses, a contar da publicação do extrato da ata de registro de preços no Diário Oficial
do Distrito Federal. PARTES: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da POLÍCIA
MILITAR (Gerenciador). SIGNATÁRIO pela PMDF, BILMAR ANGELIS DE
ALMEIDA FERREIRA - CEL QOPM (Ordenador de Despesas). ARP nº 37/2021 -
Empresa DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA, CNPJ 10.432.113/0001-10,
representada por ALEXSANDRO CARDOSO DOS SANTOS, CPF 015.***.***-12:
Item 2 - Pneu veiculo automotivo; marca: KELLY EDGE TOURING; quant. 485 und;
v.u. R$ 287,50 (duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); Item 05 - Pneu
veiculo automotivo; Marca: KELLY EDGE SPORT; quant. 696 und; v.u. R$ 354,90
(trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos); Item 08 - Pneu veiculo
automotivo; Marca: EFFICIENTGRIP PERFOR; quant. 452 und; v.u. R$ 494,40
(quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos); Item 19 - Pneu veiculo
automotivo; Marca: WRANGLER HT FORTITU; quant. 402 und; v.u. R$ 610,00
(seiscentos e dez reais); Item 24 - Pneu veiculo automotivo; Marca: WRANGLER HT
FORTITUD; quant 1.235 und; v.u. R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais); Item 30 -
Pneu veiculo automotivo; Marca: ARMOR MAX MSS; quant. 36 und; v.u. R$ 2.603,17
(dois mil seiscentos e três reais e dezessete centavos); ARP nº 38/2022 - Empresa
ROBSON VALENTIM DE SOUZA, CNPJ 32.032.323/0001-53, representada por
ROBSON VALENTIM DE SOUZA, CPF 647.***.***-04: Item 03 - Pneu veiculo
automotivo; Marca: SAILUN; quant. 20 und; v.u. R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco
reais); Item 06 - Pneu veiculo automotivo; Marca: LINGLONG; quant. 10 und; v.u. R$
575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais); Item 13 - Pneu veiculo automotivo; Marca:
APTANY; quant. 63 und; v.u. R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais); Item 14 -
Pneu veiculo automotivo; Marca: SULFUL; quant. 51 und; v.u. R$ 830,00 (oitocentos e
trinta reais); Item 15 - Pneu veiculo automotivo; Marca: WANLI; v.u. 1.771 und; v.u R$
690,00 (seiscentos e noventa reais); Item 16 - Pneu veiculo automotivo; Marca: WANLI;
quant. 97 und; v.u. R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais); Item 38 - Pneu veiculo
automotivo; Marca: PETLAS HL10; quant. 8 und; v.u. R$ 1.445,00 (um mil
quatrocentos e quarenta e cinco reais); ARP nº 39/2021 - Empresa ZEUS COMERCIAL
EIRELI, CNPJ 34.840.358/0001-44, representada por LEONARDO VENDRUSCOLO
TONIELLO, CPF 083.***.***-50: Item 10 - Pneu veiculo automotivo; Marca:
GOODRIDE quant.706 und; v.u. R$ 730,00 (setecentos e trinta reais); Item 27 - Pneu
veiculo automotivo; Marca: DPLUS; quant. 327 und; v.u. R$ 1.820,00 (um mil
oitocentos e vinte reais); Item 29 - Pneu veiculo automotivo; Marca: DPLUS; quant. 89
und; v.u. R$ 1.890,00 (um mil oitocentos e noventa reais); ARP nº 40/2021 - Empresa
CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES, CNPJ
09.017.325/0001-51, representada por KAUE MUNIZ DO AMARAL, CPF
074.***.***-66: Item 18 - Pneu veiculo automotivo; Marca: APTANY RL101; quant. 48
und; v.u. R$ 1.328,20 (um mil trezentos e vinte e oito reais e vinte centavos); Item 35 -
Pneu veiculo automotivo;; quant. 171 und; v.u. R$ 518,92 (quinhentos e dezoito reais e
noventa e dois centavos); ARP nº 01/2022 - empresa

PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI, CNPJ 19.116.488/0002-26,
representada por LEANDRO DE ABREU, CPF 310.***.***-83: Item 12 - Pneu veiculo
automotivo; Marca: ONYX; quant. 1061 und; v.u. R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito
reais); Brasília/DF, 18 de abril de 2022. BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA,
Ordenador de Despesas.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000183
Processo 00054-00109811/2021-19 – Nota de Empenho Global nº 2022NE000183,
emitida em 13/04/2022, UG: 170393, PTRES: 89306, Fonte de Recurso:
0100000000, Natureza da Despesa: 33.90.39. Contratada: M5S PARTICIPACOES
EIRELI. CNPJ: 18.749.099/0001-94, no valor de R$ 200,00. Objeto: Aquisição de
04 unidades (Banheiro químico portátil modelo standard), dos quais (03 masculinos
e 01 feminino) para policiamento do dia 13/04/2022 (Quarta feira). Instalação às 09
horas na esplanada dos ministérios N1, próximo ao Comando Móvel; Fundamento
Legal: Pregão Eletrônico n. 32/2021 - PMDF. SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO
FEDERAL: BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA, Chefe do
Departamento de Logística e Finanças.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000184
Processo 00054-00109811/2021-19 – Nota de Empenho Global n. 2022NE000184, emitida
em 13/04/2022, UG: 170393, PTRES: 89306, Fonte de Recurso: 0100000000, Natureza da
Despesa: 33.90.39. Contratada: M5S PARTICIPACOES EIRELI. CNPJ: 18.749.099/0001-
94, no valor de R$ 450,00. OBJETO: Aquisição de 09 unidades (Banheiro químico portátil
modelo standard), dos quais (06 masculinos e 03 femininos) para policiamento do dia
09.abril.2022 (sábado). Instalação às 07 na esplanada dos ministérios S1 e N1S.
Fundamento Legal: Pregão Eletrônico n. 32/2021 - PMDF. SIGNATÁRIOS: Pelo
DISTRITO FEDERAL: BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA, Chefe do
Departamento de Logística e Finanças.

AVISO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO
DE EXAME PSICOTÉCNICO

A POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio do Departamento de
Logística e Finanças, torna pública a necessidade de Contratação de instituição, nos termos
do art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93, para prestação de serviços técnico-especializados,
com vistas à realização de Avaliação Psicológica para um candidato, em atendimento à
Decisão nº 3977/2021 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, referente ao concurso
público regido pelo Edital nº 35 – DGP/PMDF, de 17 de novembro de 2016, para admissão
ao Curso de Formação de Oficiais (CFO). A Contratação do serviço objeto deste Projeto
Básico encontra amparo na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a qual Regulamenta o Art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências. A execução atenderá a Lei nº 4.949, de 15
de outubro de 2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela
administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, no que couber Conforme
consta nos dados atuais na Diretoria de Recrutamento e Seleção (DRS), existe a
necessidade de contratação de empresa especializada para a realização da etapa de
avaliação psicológica do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais
(CFO), apenas para um candidato. O objeto consta de prestação de serviço prestado por
pessoa jurídica sob o regime de execução indireta, segundo o disposto nos artigos 6º,VIII e
10º, II da Lei nº 8.666/93. Cabendo à instituição vencedora do certame a responsabilidade
por garantir a qualidade da prestação dos serviços demandados pelo seu cumprimento,
devendo comprovar a disponibilidade de estrutura adequada e a sua aptidão técnico-
operacional documentalmente em momento oportuno. A necessária comprovação de
capacidade técnica, logística e operacional para o cumprimento do objeto, dentre outros
quesitos, deverá a Instituição interessada atender aos requisitos previstos no inciso XIII do
Art. 24 da Lei Nº 8.666/93, sendo instituição brasileira incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de
instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha
inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. A Instituição
interessada deverá apresentar, em primeiro momento, apenas a documentação constante do
anexo I e II, acerca do instrumento de mandato particular e da capacidade técnica exigida,
para fins de classificação, juntamente com a proposta de preço, em envelope lacrado e
identificado com o CNPJ e Razão Social da Instituição, a qual deve conter, além do prazo
de validade de pelo menos 60 (sessenta) dias, o valor do exame psicológico individual em
moeda corrente. Deverão ser considerados na Proposta de Preço todos e quaisquer custos ou
despesas necessárias à prestação do serviço previsto no objeto do Projeto Básico, como
despesas com pessoal, encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, sociais, materiais
de consumo de qualquer natureza, equipamentos de qualquer natureza, serviços de qualquer
natureza, manutenção de bens patrimoniais, manutenção de mobiliário e bens móveis,
devendo ser observados os serviços a serem executados, conforme previsto no Projeto
Básico. Encerrado o prazo para entrega das propostas será realizada, na Seção de Análise de
Projetos da Diretoria de Apoio Logístico e Finanças da PMDF, sessão pública para abertura
das propostas. Após análise de todas as propostas será publicada em DODF a classificação
das Instituições. Somente a Instituição melhor classificada deverá apresentar a
documentação comprobatória da capacidade técnica e de habilitação. Em caso de empate
entre duas ou mais Instituições, o desempate dar-se-á por sorteio, obedecidas as disposições
contidas no parágrafo 2º do artigo 45 da Lei no 8.666/93. O sorteio será realizado
preferencialmente na presença das Instituições que estiverem participando do certame.
Neste sentido haverá publicação no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, tornando
pública a data, horário e local de abertura da Sessão Pública de
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