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RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 052.000.170/2013. Interessado: Polícia Civil do Distrito Federal. Assunto: Ratificação
do ato de inexigibilidade de licitação. O Diretor do Departamento de Administração Geral
da Polícia Civil do Distrito Federal, tendo em vista a justificativa fundamentada no art. 25,
inciso II, da Lei nº 8666/93, em razão de inviabilidade de competição, conforme Parecer nº
896/2013-PROCAD/PGDF e Manifestação Técnica nº 24/2014 da Assessoria/DGPC, constante
das folhas 239 e 240 do processo em referência, reconheceu a situação de Inexigibilidade de
Licitação, no valor de R$ 124.200,00 (cento e vinte e quatro mil e duzentos reais), em favor
da EFAI Escola de Pilotagem Ltda., para fazer face às despesas com a inscrição de seis servidores da PCDF no treinamento de pilotos de helicóptero em práticas de procedimentos de
emergência, conforme Inexigibilidade de Licitação nº 14/2014. Ato que ratifiquei nos termos
do artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e determinei a sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. 16 de maio de 2014. Jorge Luiz
Xavier - Diretor-Geral da Polícia Civil.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2014.
Processo: 052.001.451/2013. OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) veículos automotores tipo
FURGÃO, para transporte de presos da PCDF, conforme especificações e condições estabelecidas
no termo de referência constante do Anexo I do Edital. TIPO: Menor Preço. Valor estimado da
licitação: R$ 960.298,00 (novecentos e sessenta mil duzentos e noventa e oito reais). Natureza
de Despesa 44.90.52. Fonte 100. Programa de Trabalho 28.845.0903.00NR.0053 – Manutenção
da Polícia Civil do Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 73.901. Prazo de entrega: 120 (cento
e vinte) dias corridos. Data limite do recebimento das propostas: 05 de junho de 2014, às 10h.
O Edital, com todos seus anexos, deverá ser obtido no site www.comprasnet.gov.br ou www.
pcdf.df.gov.br ou ainda na Comissão Permanente de Licitação, localizada no SPO, Conjunto A,
Lote 23, Edifício da Direção Geral, 3º Andar, Complexo da PCDF, Brasília-DF, nos dias úteis,
no horário: das 12h às 18h30min, através de CD, o qual deverá ser fornecido pelo interessado.
Maiores informações na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.
Brasília/DF, 22 de maio de 2014.
JÚNIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2014.
Processo: 052.001.368/2012. OBJETO: Aquisição de decibelímetro (medidor de nível de pressão
sonora), conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do
Anexo I do Edital. TIPO: Menor Preço. Valor estimado da licitação: R$ 30.594,68 (trinta mil e
quinhentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos). Natureza de Despesa 44.90.52.
Fonte 100. Programa de Trabalho 28.845.0903.00NR.0053 – Manutenção da Polícia Civil do
Distrito Federal. Unidade Orçamentária: 73.901. Prazo de entrega: 60 (sessenta) dias corridos.
Data limite do recebimento das propostas: 10 de junho de 2014, às 10h. O Edital, com todos
seus anexos, deverá ser obtido no site www.comprasnet.gov.br ou www.pcdf.df.gov.br ou ainda
na Comissão Permanente de Licitação, localizada no SPO, Conjunto A, Lote 23, Edifício da
Direção Geral, 3º Andar, Complexo da PCDF, Brasília-DF, nos dias úteis, no horário: das 12h
às 18h30min, através de CD, o qual deverá ser fornecido pelo interessado. Maiores informações
na CPL/PCDF fones: 3207-4071/4046.
Brasília/DF, 22 de maio de 2014.
JÚNIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS
Pregoeira
ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL
EDITAL Nº 24 – PCDF/AGENTE, DE 23 DE MAIO DE 2014
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO
DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA
O DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (APCDF),
no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação dos subitens 4.2.1, 4.2.4.1, “a”
e “b”, e 4.2.9.1, “a”, do Edital nº 17 – PCDF/Agente, de 13 de maio de 2014, conforme a
seguir especificado.
[...]
4.2.1 As técnicas serão detalhadas para destros. Aos canhotos, as técnicas serão consideradas
pelo lado oposto, com exceção das descritas nos subitens 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4 deste edital, cuja
execução se dará conforme detalhamento apresentado.
[...]
4.2.4.1 [...]
a) iniciar, estando o recebedor deitado de bruços, braços abertos, palmas das mãos voltadas
para baixo, rosto voltado para o lado esquerdo. Aproximar-se e empunhar com sua mão direita
os dedos da mão direita do recebedor, envolvendo-os pelo dorso. Envolver o dorso da mão
direita do recebedor com a palma de sua mão esquerda, apoiando o dedo polegar contra o
primeiro e o segundo ossos metacarpais daquela mão. O dedo mínimo da mão dominada
deverá ser preso [enganchado] pelo dedo mínimo esquerdo do candidato em exame. Forçar
uma torção, no sentido horário, do punho direito do recebedor, de forma que a palma da
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respectiva mão fique voltada para o candidato em exame e o dorso fique voltado para as
costas daquele. Valor do quesito: 2,50 pontos;
b) de forma ininterrupta e em sucessão cadenciada de movimentos ao quesito técnico anterior,
apoiar o joelho esquerdo na altura da escápula, rins ou nádegas direitas do recebedor, mantendo-o sob domínio por meio de uma torção, no sentido horário, do punho preso (nunca apoiar o
joelho diretamente sobre a espinha dorsal do recebedor). Empunhar as algemas com a mão
direita, mantendo os portões voltados para si. Girar a mão, que segura as algemas, lateralmente
(o dorso ficará voltado para baixo). Executar, de baixo para cima, precisamente pelo osso ulnal,
a colocação da argola esquerda das algemas no punho direito do recebedor. Executar, de baixo
para cima, precisamente pelo osso ulnal, a colocação da argola direita das algemas no punho
esquerdo do recebedor. Os dorsos das mãos algemadas deverão ficar voltados um para o outro.
Valor do quesito: 2,50 pontos;
[...]
4.2.9.1 [...]
a) apresentar-se em posição de tiro isósceles [pernas paralelas e afastadas proporcionalmente à
largura dos ombros, joelhos levemente fletidos e tronco ligeiramente inclinado, com os braços
estendidos e visada de arma à frente]. Ao ser agredido, reter a arma para si e posicionar-se em
base, não permitindo que seja desequilibrado para trás. Valor do quesito: 2,50 pontos;
[...]
Torna pública, ainda, a retificação do subitem 2.4.3 do Edital nº 21 – PCDF/Agente, de 16 de
maio de 2014, conforme a seguir especificado.
[...]
2.4.3 A nota na prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em cada um dos itens que a
compõem, dividida por oito.
[...]
GILBERTO ALVES MARANHÃO BEZERRA
Diretor da Academia de Polícia Civil do Distrito Federal
EDITAL Nº 26 – PCDF, DE 23 DE MAIO DE 2014
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA
O DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (APCDF), no
uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação dos subitens 4.2.1, 4.2.4.1, “a” e “b”,
e 4.2.9.1, “a”, do Edital nº 19 – PCDF, de 13 de maio de 2014, conforme a seguir especificado.
[...]
[...]
4.2.1 As técnicas serão detalhadas para destros. Aos canhotos, as técnicas serão consideradas
pelo lado oposto, com exceção das descritas nos subitens 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4 deste edital, cuja
execução se dará conforme detalhamento apresentado.
[...]
4.2.4.1 [...]
a) iniciar, estando o recebedor deitado de bruços, braços abertos, palmas das mãos voltadas
para baixo, rosto voltado para o lado esquerdo. Aproximar-se e empunhar com sua mão direita
os dedos da mão direita do recebedor, envolvendo-os pelo dorso. Envolver o dorso da mão
direita do recebedor com a palma de sua mão esquerda, apoiando o dedo polegar contra o
primeiro e o segundo ossos metacarpais daquela mão. O dedo mínimo da mão dominada
deverá ser preso [enganchado] pelo dedo mínimo esquerdo do candidato em exame. Forçar
uma torção, no sentido horário, do punho direito do recebedor, de forma que a palma da
respectiva mão fique voltada para o candidato em exame e o dorso fique voltado para as
costas daquele. Valor do quesito: 2,50 pontos;
b) de forma ininterrupta e em sucessão cadenciada de movimentos ao quesito técnico anterior, apoiar o joelho esquerdo na altura da escápula, rins ou nádegas direitas do recebedor,
mantendo-o sob domínio por meio de uma torção, no sentido horário, do punho preso (nunca
apoiar o joelho diretamente sobre a espinha dorsal do recebedor). Empunhar as algemas com
a mão direita, mantendo os portões voltados para si. Girar a mão, que segura as algemas,
lateralmente (o dorso ficará voltado para baixo). Executar, de baixo para cima, precisamente
pelo osso ulnal, a colocação da argola esquerda das algemas no punho direito do recebedor.
Executar, de baixo para cima, precisamente pelo osso ulnal, a colocação da argola direita
das algemas no punho esquerdo do recebedor. Os dorsos das mãos algemadas deverão ficar
voltados um para o outro. Valor do quesito: 2,50 pontos;
[...]
4.2.9.1 [...]
a) apresentar-se em posição de tiro isósceles [pernas paralelas e afastadas proporcionalmente à
largura dos ombros, joelhos levemente fletidos e tronco ligeiramente inclinado, com os braços
estendidos e visada de arma à frente]. Ao ser agredido, reter a arma para si e posicionar-se em
base, não permitindo que seja desequilibrado para trás. Valor do quesito: 2,50 pontos;
[...]
Torna pública, ainda, a retificação do subitem 2.4.3 do Edital nº 23 – PCDF, de 16 de maio de
2014, conforme a seguir especificado.
[...]
2.4.3 A nota na prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em cada um dos itens que a
compõem, dividida por oito.
[...]
GILBERTO ALVES MARANHÃO BEZERRA
Diretor da Academia de Polícia Civil do Distrito Federal

