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proferida pela juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública no processo nº 0703760-
94.2017.8.07.0018, e o item 75 em razão do Mandado de Segurança nº 0702887-
94.2017.8.07.0018. Na oportunidade, convocam-se os licitantes vencedores a comparecerem
dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis, contados após a publicação deste, na Divisão de
Atendimento ao Cliente - DIATE, localizado no térreo do Edifício Sede da TERR A C A P,
Bloco "F" - Setor de Áreas Municipais - SAM, observando horário bancário, para adoção das
seguintes providências: a) - assinar o controle de pagamento à vista ou equivalente à entrada
inicial e efetuar o recolhimento do preço ajustado, conforme descrito no tópico 70.1 do
Edital. Esclarece na oportunidade, que os licitantes vencedores supracitados deverão nos 30
(trinta) primeiros dias contados após a publicação deste, assinar no Cartório indicado, a
Escritura Pública de Compra e Venda correndo todas as despesas por conta do licitante,
inclusive as cartorárias e os impostos, preços públicos ou taxas incidentes, de conformidade
com o contido no tópico 70.2, do aludido Edital. O não atendimento às citadas exigências,
dentro dos prazos já estipulados importará no desfazimento do negócio com a consequente
aplicação da penalidade prevista no tópico 71 do Edital. Esclarece-se, ainda, aos interessados
que, de acordo com o contido no tópico 62 do Edital, não caberá recurso quanto a presente
homologação.

Em 11 de agosto de 2017.
RODRIGO DE AZEVEDO E SILVA

Presidente

como Anexo VII ao Edital e demais documentos constantes do processo. O Presidente da
Comissão Permanente de Credenciamento do CBMDF torna público, por ter cumprido todas
as exigências contidas nos itens do Edital de Credenciamento 01/2011, a HABILITAÇÃO da
empresa ORGANIKE GESTÃO E CURSOS EM SAÚDE EIRELI - ME nº 16.673.239/0001-
62, situada na AHIS QI 05, BLOCO D, EDIFÍCIO HANGAR 5, SALA 09 - LAGO SUL -
BRASÍLIA - DF, CEP 71.615-485, no item 03 (Contratação de clínicas radiológicas para

procedimentos diagnósticos na área de imagem para atendimento de casos eletivos, de acordo
com os códigos constantes e especificados nas tabelas adotadas pelo CBMDF e suas atua-
lizações.), do Projeto Básico, Anexo VII, ao Edital de Credenciamento 01/2011. Processo de
credenciamento nº SEI-053-084593/2016. Nos termos do item 6.4.1 do referido edital, fica
aberto o prazo recursal. Estando toda a documentação disponível a quem possa interessar
para vistas aos autos. Inf.: (61) 3901-3458. MARCOS ANTÔNIO NASCIMENTO DE
SOUZA APOLÔNIO - Presidente da Comissão.

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL

EDITAL Nº 54, DE 11 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO 01/2016 PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO

DE CADASTRO RESERVA PARA CARGO DE PERITO CRIMINAL DA CARREIRA
DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

RESULTADO PRELIMINAR DA FASE DE PROVA DE TÍTULOS DE CANDIDATO
EM SITUAÇÃO SUB JUDICE

O DIRETOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições legais e em obediência a decisão judicial proferida em caráter liminar nos
autos do Processo nº 0700211-76.2017.8.07.0018, torna público o resultado preliminar na
fase de prova de títulos de candidato em situação sub judice, do concurso público para
provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Perito Criminal, terceira
classe, da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital nº 1, de 8 de março
de 2016, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 47, de 10 de março de 2016,
conforme a seguir.
1 DO RESULTADO PRELIMINAR DA FASE DE PROVA DE TÍTULOS, na seguinte
ordem: número de inscrição, nome completo em ordem alfabética, item de avaliação "Dou-
torado", item de avaliação "Mestrado", item de avaliação "Pós-graduação especialização (lato
sensu)", item de avaliação "Experiência Profissional", item de avaliação "Produção Cien-
tífica" e pontuação preliminar total na prova de títulos. 144100094, PEDRO HENRIQUE
CANEZIN, -, 3.5, -, -, 0.0, 3.5.
2 DOS RECURSOS
2.1 O candidato disporá de até 3 (três) dias úteis (exceto domingos e feriados) para interpor
recurso contra o resultado preliminar da fase de prova de títulos, a contar do dia subsequente
ao da publicação do presente edital no Diário Oficial do Distrito Federal, conforme o modelo
correspondente de formulário, disponibilizado no endereço eletrônico htt p : / / w w w. i a -
d e s . c o m . b r.
2.2 O recurso poderá ser entregue pessoalmente ou por procurador, mediante procuração do
interessado, com firma reconhecida em cartório, no horário das 10 (dez) horas às 17 (de-
zessete) horas, ininterruptamente, na Central de Atendimento ao Candidato (CAC-IADES),
localizada na QE 32 - Conjunto C - Lote 2 - Guará II - Guará/DF.
2.3 Não será aceito recurso, via postal, fax, internet, correio eletrônico e (ou) fora do
prazo.
2.4 O candidato deverá entregar 2 (dois) conjuntos de recurso, com as seguintes espe-
cificações:
a) capa única constando: código do cargo, nome do cargo, nome do candidato, inscrição,
CPF e assinatura; e
b) recurso digitado em formulário próprio, de acordo com o modelo disponibilizado.
2.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recursos incon-
sistentes ou intempestivos, em formulário diferente do exigido e (ou) fora das especificações
estabelecidas no presente edital e no edital normativo serão indeferidos.
2.6 Não será aceita documentação complementar durante o período de recurso.
2.7 Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco recurso de
recurso.
2.8 Recurso cujo teor desrespeite a banca examinadora será preliminarmente indeferido.
2.9 A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

LUIZ ALEXANDRE GRATÃO FERNANDES

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,

ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 06/2014

PROCESSO: 070.000.611/2014. Partes: SEAGRI/DF e COOPERATIVA DOS PRODUTO-
RES DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS DO DISTRITO FEDERAL - MUL-
TIFLOR. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do
Termo de Convênio por mais 36 (trinta e seis) meses. Prazo de vigência: A partir da data de
sua assinatura. Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Termo de Con-
vênio a que se refere o presente Termo Aditivo. Data de Assinatura: 15 de agosto de 2015.
Signatários: Pela SEAGRI/DF: JOSÉ GUILHERME TOLLSTADIUS LEAL, na qualidade de
Secretário de Estado. Pela CONVENENTE: ALANE DE SOUSA OLIVEIRA, na qualidade
de Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA

PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO

EXTRATO DA HABILITAÇÃO DE EMPRESA
PROCESSO: 053.000.337/2011/CBMDF. OBJETO: CREDENCIAMENTO de serviços de
saúde com o CBMDF, por hospitais, laboratórios de análises clínicas, laboratório de pa-
tologia clínica, serviços de imagem, clínicas especializadas em transtornos mentais e/ou
dependência química, serviços de especialidades médicas, serviços de fisioterapia, serviços
de odontologia, serviços de psicologia, serviços de fonoterapia e associações ou asseme-
lhados de profissionais de saúde devidamente reconhecidos por seus respectivos conselhos de
classe para o atendimento do bombeiro militar, seus dependentes legais e pensionistas com
direito a assistência à saúde no Distrito Federal, em conformidade com o projeto básico que
segue como Anexo VII ao Edital e demais documentos constantes do processo. O Presidente
da Comissão Permanente de Credenciamento do CBMDF torna público, por ter cumprido
todas as exigências contidas nos itens do Edital de Credenciamento 01/2011, a HABI-
LITAÇÃO da empresa ESPAÇO SAINT GERMAIN DE SAÚDE INTEGRAL LTDA CNPJ:
11.486.840/0001-22, situada na QS 03 lotes 03/09 lojas 215 e 216 Ed. Pátio Capital- Pistão
Sul - Taguatinga Sul DF, CEP 72.030-130, no item 31 (Contratação de serviços de psi-
cologia, de acordo com os valores de referência especificados no item 4 do Capítulo V do
Projeto Básico, Anexo VII, ao Edital de Credenciamento 01/2011, onde fica estabelecido que
os valores a serem pagos por cada serviço serão calculados a partir de porcentagens fixas da
Tabela Honorários dos Psicólogos, emitida pelo Conselho Federal de Psicologia/Conselhos
Regionais de Psicologia/Federação Nacional dos Psicólogos (CFP/CRPs/FENAPSI), que
estiver em vigor, na ocasião do apreçamento do serviço), do Projeto Básico, Anexo VII, ao
Edital de Credenciamento 01/2011. Processo de credenciamento nº 00053-000 4 5 9 11 / 2 0 1 7 -
51. Nos termos do item 6.4.1 do referido edital, fica aberto o prazo recursal. Estando toda a
documentação disponível a quem possa interessar para vistas aos autos. Inf.: (61) 3901-
3458.MARCOS ANTÔNIO NASCIMENTO DE SOUZA APOLÔNIO - Presidente da Co-
missão.

EXTRATO DA HABILITAÇÃO DE EMPRESA
PROCESSO: 053.000.337/2011/CBMDF. OBJETO: Credenciamento de serviços de saúde
com o CBMDF, por hospitais, laboratórios de análises clínicas, laboratório de patologia
clínica, serviços de imagem, clínicas especializadas em transtornos mentais e/ou dependência
química, serviços de especialidades médicas, serviços de fisioterapia, serviços de odon-
tologia, serviços de psicologia, serviços de fonoterapia e associações ou assemelhados de
profissionais de saúde devidamente reconhecidos por seus respectivos conselhos de classe
para o atendimento do bombeiro militar, seus dependentes legais e pensionistas com direito
a assistência à saúde no Distrito Federal, em conformidade com o projeto básico que segue

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

E CIDADANIA

EDITAL Nº 122, DE 08 DE AGOSTO DE 2017
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DA CARREIRA PÚBLICA

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL

CONCURSO PÚBLICO Nº 2/2010 - SEJUS
RESULTADO DEFINITIVO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

CANDIDATOS SUB JUDICE
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL,
no uso de suas atribuições legais, torna público o resultado definitivo da avaliação psi-
cológica dos candidatos em situação sub judice do concurso público para provimento de
vagas da carreira pública de assistência social do Distrito Federal do cargo de Atendente de
Reintegração Social, conforme segue.

paulo.vianna
Realce


