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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA

PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Referência: Processo Administrativo 054.001.017/2016, Interessado: ONCOTEK Clínica Es-
pecializada em Pesquisa e Tratamento do Câncer Ltda.. Assunto: RECONHECIMENTO DE
DÍVIDA. Com base no Decreto Distrital nº 37.594, de 31 de agosto de 2016 e, à vista das
informações contidas no presente processo administrativo, após apurado o direito adquirido
pelo credor, em razão da disponibilidade orçamentária suficiente para a quitação da despesa
no presente exercício, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 240.090,59 (duzentos e
quarenta mil, noventa reais e cinquenta e nove centavos), referente a prestação de serviços
médicos para atender os beneficiários da PMDF no ano de 2015 - mediante contrato de
credenciamento 11/2014 - Processo de origem de contratação 054.001.430/2012 - que não
foram quitados no exercício de 2015, conforme justificativa constante nos autos. Brasília-DF,
17 de abril de 2018. ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA - CEL QOPM - Chefe

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Referência: Processo Administrativo 054.001.012/2016, Interessado: ONCOVIDA - Instituto
Especializado de Oncologia. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com base no
Decreto Distrital nº 37.594, de 31 de agosto de 2016 e, à vista das informações contidas no
presente processo administrativo, após apurado o direito adquirido pelo credor, em razão da
disponibilidade orçamentária suficiente para a quitação da despesa no presente exercício,
RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 264.329,88 (duzentos e sessenta e quatro mil,
trezentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), referente a prestação de serviços
médicos para atender os beneficiários da PMDF no ano de 2015 - mediante contrato de
credenciamento 16/2014 - Processo de origem de contratação 054.001.430/2012 - que não
foram quitados no exercício de 2015, conforme justificativa constante nos autos. Brasília-DF,
17 de abril de 2018. ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA - CEL QOPM - Chefe

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Referência: Processo Administrativo 054.001.855/2016, Interessado: ALIANÇA - Instituto
de Oncologia. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com base no Decreto Distrital
37.594, de 31 de agosto de 2016 e, à vista das informações contidas no presente processo
administrativo, após apurado o direito adquirido pelo credor, em razão da disponibilidade
orçamentária suficiente para a quitação da despesa no presente exercício, RECONHEÇO A
DÍVIDA, no valor de R$ 504.655,39 (quinhentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco
reais e trinta e nove centavos), referente a prestação de serviços médicos para atender os
beneficiários da PMDF no ano de 2015 - mediante contrato de credenciamento 22/2014 -
Processo de origem de contratação 054.001.430/2012 - que não foram quitados no exercício
de 2015, conforme justificativa constante nos autos. Brasília-DF, 17 de abril de 2018.
ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA - CEL QOPM - Chefe

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Referência: Processo Administrativo 054.002.863/2016, Interessado: HOB - Hospital Of-
talmológico de Brasília Ltda. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com base no
Decreto Distrital nº 37.594, de 31 de agosto de 2016 e, à vista das informações contidas no
presente processo administrativo, após apurado o direito adquirido pelo credor, em razão da
disponibilidade orçamentária suficiente para a quitação da despesa no presente exercício,
RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 221.801,31 (duzentos e vinte e um mil, oi-
tocentos e um reais e trinta e um centavos), referente a prestação de serviços médicos para
atender os beneficiários da PMDF no ano de 2015 - mediante contrato de credenciamento
21/2013 - Processo de origem de contratação 054.001.430/2012 - que não foram quitados no
exercício de 2015, conforme justificativa constante nos autos. Brasília-DF, 17 de abril de
2018. ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA - CEL QOPM - Chefe

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Referência: Processo Administrativo 054.001.019/2016, Interessado: SEANE - Serviço de
Assistência Clínica e Nefrologia Ltda. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com
base no Decreto Distrital nº 37.594, de 31 de agosto de 2016 e, à vista das informações
contidas no presente processo administrativo, após apurado o direito adquirido pelo credor,
em razão da disponibilidade orçamentária suficiente para a quitação da despesa no presente
exercício, RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 536.414,87 (quinhentos e trinta e seis
mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos), referente a prestação de serviços
médicos para atender os beneficiários da PMDF no ano de 2015 - mediante contrato de
credenciamento 33/2013 - Processo de origem de contratação 054.001.430/2012 - que não
foram quitados no exercício de 2015, conforme justificativa constante nos autos. Brasília-DF,
17 de abril de 2018. ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA - CEL QOPM - Chefe

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Referência: Processo Administrativo 054.002.341/2016, Interessado: Centro de Medicina
Intervencionista Ltda. Asunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com base no Decreto
Distrital 37.594, de 31 de agosto de 2016 e, à vista das informações contidas no presente
processo administrativo, após apurado o direito adquirido pelo credor, em razão da dis-
ponibilidade orçamentária suficiente para a quitação da despesa no presente exercício, RE-
CONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 314.497,01 (trezentos e quatorze mil, quatrocentos
e noventa e sete reais e um centavo), referente a prestação de serviços médicos para atender
os beneficiários da PMDF no ano de 2015 - mediante contrato de credenciamento 18/2013
- Processo de origem de contratação 054.001.430/2012 - que não foram quitados no exercício
de 2015, conforme justificativa constante nos autos. Brasília-DF, 17 de abril de 2018.
ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA - CEL QOPM - Chefe

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Referência: Processo Administrativo 054.001.827/2016, Interessado: BIOCÁRDIOS - Ins-
tituto de Cardiologia Ltda. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com base no
Decreto Distrital nº 37.594, de 31 de agosto de 2016 e, à vista das informações contidas no
presente processo administrativo, após apurado o direito adquirido pelo credor, em razão da
disponibilidade orçamentária suficiente para a quitação da despesa no presente exercício,
RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 365.089,66 (trezentos e sessenta e cinco mil,
oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos), referente a prestação de serviços médicos
para atender os beneficiários da PMDF no ano de 2015 - mediante contrato de creden-
ciamento 34/2013 - Processo de origem de contratação 054.002.555/2012 - que não foram
quitados no exercício de 2015, conforme justificativa constante nos autos. Brasília-DF, 17 de
abril de 2018. ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA - CEL QOPM - Chefe

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL

EDITAL Nº 92, DE 19 DE ABRIL DE 2018
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO

DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL - CFOPM/2010

O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE;
1. Prorrogar até às 19:00 do dia 24/04/2018 (terça-feira), o prazo de entrega dos documentos
citados no edital n° 89/DGP de 16 de abril de 2018 publicado no DODF n° 73 de 17 de abril
de 2018, para os candidatos relacionados no item 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4, considerando
ainda a retificação realizada pelo edital n° 91/DGP de 17 de abril de 2018, publicado no
DODF n° 74 de 18 de abril de 2018.

MARCELO HELBERTH DE SOUZA

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Referência: Processo Administrativo 054.001.870/2016, Interessado: ACREDITAR Onco-
logia S/a. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com base no Decreto Distrital
37.594, de 31 de agosto de 2016 e, à vista das informações contidas no presente processo
administrativo, após apurado o direito adquirido pelo credor, em razão da disponibilidade
orçamentária suficiente para a quitação da despesa no presente exercício, RECONHEÇO A
DÍVIDA, no valor de R$ 490.294,94 (quatrocentos e noventa mil, duzentos e noventa e
quatro reais e noventa e quatro centavos), referente a prestação de serviços médicos para
atender os beneficiários da PMDF no ano de 2015 - mediante contrato de credenciamento
55/2014 - Processo de origem de contratação 054.001.430/2012 - que não foram quitados no
exercício de 2015, conforme justificativa constante nos autos. . Brasília-DF, 17 de abril de
2018. ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA - CEL QOPM - Chefe

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Referência: Processo Administrativo 054.001.831/2016, Interessado: Clínica Brasília de Ra-
diologia Ltda. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com base no Decreto Distrital
nº 37.594, de 31 de agosto de 2016 e, à vista das informações contidas no presente processo
administrativo, após apurado o direito adquirido pelo credor, em razão da disponibilidade
orçamentária suficiente para a quitação da despesa no presente exercício, RECONHEÇO A
DÍVIDA, no valor de R$ 116.611,46 (cento e dezesseis mil, seiscentos e onze reais e
quarenta e seis centavos), referente a prestação de serviços médicos para atender os be-
neficiários da PMDF no ano de 2015 - mediante contrato de credenciamento 46/2013 -
Processo de origem de contratação 054.001.430/2012 - que não foram quitados no exercício
de 2015, conforme justificativa constante nos autos. . Brasília-DF, 17 de abril de 2018.
ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA - CEL QOPM - Chefe

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Referência: Processo Administrativo 054.001.853/2016, Interessado: OFTALMED - Hospital
da Visão. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com base no Decreto Distrital nº
37.594, de 31 de agosto de 2016 e, à vista das informações contidas no presente processo
administrativo, após apurado o direito adquirido pelo credor, em razão da disponibilidade
orçamentária suficiente para a quitação da despesa no presente exercício, RECONHEÇO A
DÍVIDA, no valor de R$ 163.472,87 (cento e sessenta e três mil, quatrocentos e setenta e
dois reais e oitenta e sete centavos), referente a prestação de serviços médicos para atender
os beneficiários da PMDF no ano de 2015 - mediante contrato de credenciamento 25/2013
- Processo de origem de contratação 054.001.430/2012 - que não foram quitados no exercício
de 2015, conforme justificativa constante nos autos. . Brasília-DF, 17 de abril de 2018.
ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA - CEL QOPM - Chefe

EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Referência: Processo Administrativo 054.001.828/2016, Interessado: COOPANEST - Co-
operativa dos Médicos Anestesistas DF. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. Com
base no Decreto Distrital 37.594, de 31 de agosto de 2016 e, à vista das informações contidas
no presente processo administrativo, após apurado o direito adquirido pelo credor, em razão
da disponibilidade orçamentária suficiente para a quitação da despesa no presente exercício,
RECONHEÇO A DÍVIDA, no valor de R$ 477.078,79 (quatrocentos e setenta e sete mil,
setenta e oito reais e setenta e nove centavos), referente a prestação de serviços médicos para
atender os beneficiários da PMDF no ano de 2015 - mediante contrato de credenciamento
17/2013 - Processo de origem de contratação 054.001.430/2012 - que não foram quitados no
exercício de 2015, conforme justificativa constante nos autos. Brasília-DF, 17 de abril de
2018. ROGÉRIO BRITO DE MIRANDA - CEL QOPM - Chefe

SEÇÃO III

alterado pela Lei nº 7.475, de 13 de maio de 1986, combinados com os artigos 20, incisos
I, II, III, IV, V e VI, § 1º, inciso I e § 4º, e art. 21, inciso VI, da Lei de Vencimentos nº
10.486 de 04 de julho de 2002; e artigo 1º da Lei 11.134 de 15 de julho de 2005, alterada
pela Lei nº 11.757 de 28 de julho de 2008, art. 115 e art. 117 da Lei nº 12.086, de 06 de
novembro de 2009 e artigos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 12.804, de 24 de abril de 2013, por
requerer passagem para a reserva remunerada e contar mais de 30 (trinta) anos de serviço,
Processo nº 054.000.634/2018.
AGREGAR ao respectivo Quadro, a contar de 03/04/2018, o (a) 1º Sargento QPPMC,
PAULO ROBERTO NERIS BISPO - Matricula 17.213/8, da Polícia Militar do Distrito
Federal, de acordo com o Artigo 77, §1º, Inciso II, c/c os Artigos 90, Inciso I e, 91 da Lei
7.289, de 18 de dezembro de 1984, por se encontrar aguardando transferência para a reserva
remunerada por contar mais de 30(trinta) anos de serviço.
TRANSFERIR para a reserva remunerada a pedido, o (a) 1º Sargento QPPMC PAULO
ROBERTO NERIS BISPO - Matrícula 17.213/8, da Polícia Militar do Distrito Federal, na
mesma graduação, com proventos integrais relativos ao soldo de sua graduação, nos termos
dos artigos: 87, inciso I; 90, inciso I e 91, da Lei nº 7.289, de 18 de dezembro de 1984,
alterado pela Lei nº 7.475, de 13 de maio de 1986, combinados com os artigos 20, incisos
I, II, III, IV, V e VI, § 1º, inciso I e § 4º, e art. 21, inciso VI, da Lei de Vencimentos nº
10.486 de 04 de julho de 2002; e artigo 1º da Lei 11.134 de 15 de julho de 2005, alterada
pela Lei nº 11.757 de 28 de julho de 2008, art. 115 e art. 117 da Lei nº 12.086, de 06 de
novembro de 2009 e artigos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 12.804, de 24 de abril de 2013, por
requerer passagem para a reserva remunerada e contar mais de 30 (trinta) anos de serviço,
Processo nº 054.000.635/2018.
AGREGAR ao respectivo Quadro, a contar de 09/04/2018, o (a) 2º Sargento QPPMC,
HENRIQUE DA SILVA ROCHA - Matricula 20.488/9, da Polícia Militar do Distrito Fe-
deral, de acordo com o Artigo 77, §1º, Inciso II, c/c os Artigos 90, Inciso I e, 91 da Lei
7.289, de 18 de dezembro de 1984, por se encontrar aguardando transferência para a reserva
remunerada por contar mais de 30(trinta) anos de serviço.
TRANSFERIR para a reserva remunerada a pedido, o (a) 2º Sargento QPPMC HENRIQUE
DA SILVA ROCHA - Matrícula 20.488/9, da Polícia Militar do Distrito Federal, na mesma
graduação, com proventos integrais relativos ao soldo de sua graduação, nos termos dos
artigos: 87, inciso I; 90, inciso I e 91, da Lei nº 7.289, de 18 de dezembro de 1984, alterado
pela Lei nº 7.475, de 13 de maio de 1986, combinados com os artigos 20, incisos I, II, III,
IV, V e VI, § 1º, inciso I e § 4º, e art. 21, inciso VI, da Lei de Vencimentos nº 10.486 de
04 de julho de 2002; e artigo 1º da Lei 11.134 de 15 de julho de 2005, alterada pela Lei nº
11.757 de 28 de julho de 2008, art. 115 e art. 117 da Lei nº 12.086, de 06 de novembro de
2009 e artigos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 12.804, de 24 de abril de 2013, por requerer passagem
para a reserva remunerada e contar mais de 30 (trinta) anos de serviço, Processo nº
054.000.636/2018.

MARCOS ANTÔNIO NUNES DE OLIVEIRA

anderson.teixeira
Realce


