
a) retificação do subitem 17.21.3.1, que passa a ter a seguinte redação:
“17.21.3.1 Também será aceita cópia impressa do Diário Oficial, autenticada em cartório ou
com assinatura e(ou) certificado digital, com a publicação do resultado final do concurso,
em que conste o cargo/emprego concorrido, o requisito do cargo/emprego, a escolaridade
exigida e a aprovação e(ou) a classificação, com identificação clara do nome do candidato.”
b) retificação dos itens 20 a 34 do Anexo I, que passam a ter as seguintes informações:
Item Atividade** Datas/Períodos*

20
Divulgação das respostas de recursos, do resultado definitivo da

prova objetiva e da convocação para correção da prova discursiva
28/12/2022

21
Divulgação do padrão definitivo de resposta da prova discursiva e do

resultado preliminar da prova discursiva
02/01/2023

22
Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da

prova discursiva

03 a 09/01/2023
Das 10 horas do

primeiro dia às 18 horas
do último dia

23
Divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo da

prova discursiva
16/01/2023

24
Divulgação da convocação para envio de documentos para a

avaliação de títulos
17/01/2023

25
Período para envio (recebimento via upload) de documentos para a

avaliação de títulos

18 a 22/01/2023
Das 10 horas do

primeiro dia às 18 horas
do último dia

26 Divulgação do resultado preliminar da avaliação de títulos 30/01/2023

27
Período de interposição de recurso contra o resultado preliminar da

avaliação de títulos

31/01 a 06/02/2023
Das 10 horas do

primeiro dia às 18 horas
do último dia

28
Divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo da

avaliação de títulos
09/02/2023

29

Divulgação da convocação para a avaliação biopsicossocial para
candidatos que concorrem às vagas destinadas às pessoas com
deficiência e para o procedimento de heteroidentificação para

candidatos que concorrem às vagas destinadas aos negros

14/02/2023

30
Período para a realização da avaliação biopsicossocial e do

procedimento de heteroidentificação
15 a 19/02/2023

31
Divulgação do resultado preliminar da avaliação biopsicossocial e

do procedimento de heteroidentificação
27/02/2023

32
Período para a interposição de recurso contra o resultado preliminar

da avaliação biopsicossocial e do procedimento de
heteroidentificação

28/02 a 06/03/2023
Das 10 horas do

primeiro dia às 18 horas
do último dia

33
Divulgação das respostas de recursos e do resultado definitivo da

avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação
14/03/2023

34 Divulgação do resultado final e homologação do Concurso Público 14/03/2023

* As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de alteração, conforme
necessidade e conveniência da SEEDF e do Instituto QUADRIX. Caso haja alteração, esta
será previamente enviada por meio de edital ou de comunicado.
** Em atendimento à decisão judicial proferida nos autos Processo nº 0717407-
83.2022.8.07.0018, o resultado para todos os integrantes da categoria PNE será provisório,
sujeito a alteração reflexa a depender do julgamento da demanda.

HÉLVIA MIRIDAN PARANAGUÁ FRAGA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
AVISO DE RESULTADO FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº 40/2022 - (UASG 450432)
O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, vem comunicar aos
interessados que após abertura do Pregão Eletrônico SRP nº 40/2022, Processo SEI nº 00080-
00080963/2022-12, sagram-se vencedoras do certame as licitantes: SK DISTRIBUIDORA E
COMÉRCIO DE LIVROS EPP, para os itens 1, 3 e 4, com o valor total de R$ 80.301,00
(oitenta mil, trezentos e um reais); IVAN VALÉRIO DA SILVA-ME, para o item 2, com o
valor total de R$ 38.294,88 (Trinta e oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e
oito centavos); e INTERBOOK LIVROS LTDA, para o item 5, com o valor total de
R$33.744,00 (trinta e três mil, setecentos e quarenta e quatro reais). O resultado encontra-se
disponível no site www.gov.br/compras e www.se.df.gov.br.

ALBERTO MOHAMAD FILHO
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO FINAL
PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº 41/2022 - (UASG 450432)

O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, vem comunicar aos
interessados que após abertura do Pregão Eletrônico SRP nº 41/2022, Processo SEI nº
00080-00190288/2022-21, sagrou-se vencedora do certame para todos os itens (1, 2 e 3) a
licitante F&R SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA, com o valor total de R$
204.011,00 (duzentos e quatro mil onze reais). O resultado encontra-se disponível no site
www.gov.br/compras e www.se.df.gov.br.

ALBERTO MOHAMAD FILHO
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº 49/2022 - (UASG 450432)

O Pregoeiro da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, vem comunicar
aos interessados que após abertura do Pregão Eletrônico SRP nº 49/2022, Processo SEI
nº 00080-00126550/2022-83, sagrou-se vencedora do certame a licitante MCP DA
COSTA DESIGN EDITORIAL - CNPJ: 16.814.143/0001-77, com o valor total de R$
64.980,00 (sessenta e quatro mil novecentos e oitenta reais). O resultado encontra-se
disponível no site www.gov.br/compras e www.se.df.gov.br.

ALBERTO MOHAMAD FILHO
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

 
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2021

PROCESSO SEI Nº 00054-00131413/2020-06. PARTES: DF/PMDF x R. BRANDS.
OBJETO: Alteração contratual com vistas ao acréscimo de 25% (vinte e cinco por
cento) no objeto do contrato, no valor de R$ 1.767.012,56 (um milhão, setecentos e
sessenta e sete mil, doze reais e cinquenta e seis centavos), correspondentes a
aquisição de mais 1.796 (mil e setecentos e noventa e seis) Jaquetas Táticas, conforme
quadro de detalhamento 01(um), passando o contrato a ter valor total de R$
8.835.062,80 (oito milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, sessenta e dois reais e
oitenta centavos), conforme quadro de detalhamento 02 (dois); bem como a
prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12(doze) meses, de 14/05/2023
até 13/05/2024, com base no Parecer Técnico Nº 1714/2022-PMDF/DLF/ATJ (Doc.
SEI Nº 97962953) e no Despacho do Chefe do DLF (Doc. SEI Nº 98159013). NOTA
DE EMPENHO: 2022NE00881, de 14/12/2022. FONTE DE RECURSO: 100000000.
UNIDADE GESTORA/ORÇAMENTÁRIA: 220103/24103. PROGRAMAS DE
TRABALHO: 06181821730299511. NATUREZA DA DESPESA: 33.90.30.
ASSINATURA: 21/12/2022. VIGÊNCIA: A partir da data de sua assinatura.
SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: ADÃO TEIXEIRA DE MACEDO,
Chefe do Departamento de Logística e Finanças. Pela Contratada: GUILHERME
CAVALIERI GRANZINOLLI e FELIPE LIMA BARROS na qualidade de Sócios.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SUBCOMANDO GERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO,
LOGÍSTICA E FINANCEIRA

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES
 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2022 - CBMDF
Processo: 00053-00133441/2022-40. Pregão Eletrônico nº 64/2022 -
DICOA/DEALF/CBMDF, com HOMOLOGAÇÃO em 02 de dezembro de 2022.
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de consumo de
Atendimento Pré-Hospitalar para o CBMDF. Empresas vencedoras e itens
homologados: ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI - CNPJ nº: 20.035.686/0001-63, item: 2; BELBI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 27.901.764/0001-04, itens: 3 e 4;
PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 18.466.544/0001-09,
item: 5 e ALL SUPPORT COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - CNPJ:
02.923.166/0001-05, item: 6. Vigência da ARP: 12 (doze) meses, contados a partir da
publicação em DODF, não podendo ser prorrogada. CRISTIANNE DA SILVA
ANTUNES - Ten-Cel. QOBM/Comb. Diretora de Contratações e Aquisições.

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
DIRETORIA DE VISTORIAS

 
DECLARAÇÃO DE ACEITE PARA HABITE-SE

O DIRETOR DE VISTORIAS, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL, Em exercício, no uso das atribuições que lhe confere os artigos
24, 26 e 40 do Decreto Federal nº 7.163, de 20 de abril de 2010 que regulamenta o artigo
10-b, inciso I, da Lei Federal nº 8.255, de 20 de novembro de 1991, que dispõe sobre a
Organização Básica do CBMDF, combinado com o inciso VI do art. 15 da Lei nº 1.172,
de 24 de julho de 1996, resolve:
TORNAR PÚBLICO a DECLARAÇÃO DE ACEITE do Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito Federal, referente à edificação localizada na Praça das Garças, lotes 2, 4, 6,
8 e 10 e Avenida Araucárias, lotes 4530, 4750 e 4790 Águas Claras – DF, de
destinação Residencial Multifamiliar, área construída de 19.507,97 m², conforme
ART/RRTs 0720210072875, 0720220092976, 0720210072185, 0720210091773,
0720220038742, 0720220093887 e 0720220093870 visto a aprovação constante no
Laudo para Habite-se parcial Nº 00053-00228629/2022-75, expedido em 21/12/2022.
DOMINGOS MARCIO FERREIRA DA SILVA.
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