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3ª BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
7º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO

Seção II
Da Aplicação
Art. 2º As ações do CA, reguladas nestas instruções, aplicam-se:
I - ao(à)s candidato(a)s à matrícula nos CFGS, tanto civis, como militares;
II - aos militares e servidores civis envolvidos no planejamento e condução das
diferentes etapas do CA, inclusive os integrantes das Juntas de Inspeção de Saúde (JIS),
das comissões de EI (elaboração e aplicação de provas) e das comissões de aplicação dos
exames físicos; e
III - aos órgãos, grandes comandos, organizações militares (OM) e
estabelecimentos de ensino (Estb Ens) envolvidos na divulgação e realização do CA.
CAPÍTULO II
DA INSCRIÇÃO
Seção I
Dos Requisitos Exigidos
Art. 3º O(A) candidato(a) à inscrição no Concurso de Admissão aos CFGS das
áreas Geral / Aviação, Música e Saúde deve atender aos seguintes requisitos, a serem
comprovados até a data da matrícula:
I - ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a), conforme o inciso I do art. 2º da
Lei nº 12.705, de 2012;
II - ter concluído o Ensino Médio em Estb Ens reconhecido oficialmente,
apresentando, no ato da matrícula, certificado de conclusão devidamente registrado nos
órgãos competentes, na forma da legislação federal que regula a matéria; se estiver
cursando a última série desse nível escolar (3ª série) no ano da inscrição para o CA,
somente será habilitado(a) à matrícula se comprovar a conclusão do Ensino Médio, antes
do encerramento do CA, conforme o inciso I do art. 3º da Lei nº 12.705, de 2012;
III - possuir, no mínimo, 17 (dezessete) e, no máximo, 24 (vinte e quatro) anos
de idade para a área Geral / Aviação (ter nascido no período compreendido entre 1° de
janeiro de 1996 e 31 de dezembro de 2003 inclusive). Possuir, no mínimo, 17 (dezessete)
e, no máximo, 26 (vinte e seis) anos de idade para as áreas Música e Saúde (ter nascido
no periodo compreendido entre 1º de janeiro de 1994 e 31 de dezembro de 2003
inclusive), referenciadas a 31 de dezembro do ano da matrícula, conforme as alíneas "f"
e "g" do inciso III do art. 3º da Lei nº 12.705, de 2012;
IV - se militar da ativa das Forças Armadas (FA) ou das Forças Auxiliares (FAux),
estar classificado, nos termos do Regulamento Disciplinar do Exército, no mínimo, no
comportamento "bom" ou equivalente na Força específica, conforme o inciso XI do art. 2º
da Lei nº 12.705, de 2012;
V - não ter sido julgado(a), em Inspeção de Saúde (IS), "incapaz
definitivamente" para o serviço ativo do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia
Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar;
VI - estar em dia com suas obrigações perante o Serviço Militar e a Justiça
Eleitoral, quando aplicável, conforme o inciso VI do art. 2º da Lei nº 12.705, de 2012;
VII - ter pago a Guia de Recolhimento da União (GRU), preenchida com seus
dados, referente à taxa de inscrição, se dela não estiver isento;
VIII - se ex-integrante de qualquer uma das FA ou de FAux, não ter sido
demitido(a) ex officio por ter sido declarado(a) indigno(a) para o oficialato ou com ele
incompatível, excluído(a) ou licenciado(a) a bem da disciplina, salvo em caso de
reabilitação;
IX - não ser oficial, aspirante a oficial ou guarda-marinha que esteja na ativa
das FA ou das FAux, podendo ser da reserva não-remunerada (de 2a classe,
temporário);
X - se do sexo masculino, ter, no mínimo, 1,60 m (um metro e sessenta
centímetros) de altura, sendo que esta limitação não se aplica aos candidatos com até 16
(dezesseis) anos de idade, desde que possuam a altura mínima de 1,57 m (um metro e
cinquenta e sete centímetros) e exame especializado revele a possibilidade do
crescimento; ou se do sexo feminino, ter, no mínimo, 1,55 m (um metro e cinquenta e
cinco centímetros) de altura, conforme o inciso XIII do art. 2º da Lei nº 12.705, de
2012;
XI - se menor de 18 (dezoito) anos, estar autorizado(a) por seu responsável
legal a submeter-se ao CA e, caso seja aprovado(a) e classificado(a) nas vagas
estabelecidas, a ser matriculado(a) no CFGS;
XII - não ser portador(a) de doença ou limitação incapacitante para o exercício
do cargo, a ser verificado na IS e na Revisão Médica, conforme o inciso III do art. 2º da
Lei nº 12.705, de 2012;
XIII - possuir aptidão física que o(a) habilite ao ingresso na carreira de sargento
do Exército Brasileiro (EB), conforme o inciso IV do art. 2º da Lei nº 12.705, de 2012;
XIV - possuir idoneidade moral que o(a) habilite ao ingresso na carreira de
sargento do EB e, ainda, não exercer ou não ter exercido atividades prejudiciais ou
perigosas à segurança nacional, conforme o art. 11 da Lei nº 6.880, de 1980 (Estatuto dos
Militares), a ser apurada por meio de averiguação da vida pregressa do(a) candidato(a);
XV - para o(a)s candidato(a)s da área de Música, comprovar ser possuidor de
habilidade na execução de partituras com o instrumento musical correspondente a um
dos naipes abrangidos pelas vagas estabelecidas em Portaria do Estado-Maior do Exército
(EME), a ser verificada mediante realização do exame de habilitação musical (EHM)
específico do CA, objeto destas IR;
XVI - para o(a)s candidato(a)s da área de Saúde, ter concluído o curso Técnico
em Enfermagem até a data de sua apresentação na Organização Militar de Corpo de
Tropa (OMCT), portando, nessa ocasião, cópia do certificado ou declaração de conclusão
do curso, autenticada em cartório, expedida pelo estabelecimento de ensino civil
responsável; o curso deverá ter seu registro reconhecido pelo Ministério da Educação e
pelo respectivo Conselho Regional de Enfermagem (COREN), em conformidade com a
legislação federal;
XVII - o(a)s candidato(a)s da área de Saúde deverão apresentar registro no
COREN;
XVIII - apresentar declaração de próprio punho quanto ao exercício ou não de
outro cargo, emprego ou função pública e sobre recebimento de proventos decorrentes
de aposentadoria ou pensão (ou ambos, cumulativamente), conforme o inciso XVI do art.
37 da CF 1988;
XIX - não apresentar tatuagens que façam alusão a ideologia terrorista ou
extremista contrária às instituições democráticas, a violência, a criminalidade, a ideia ou
ato libidinoso, a discriminação ou preconceito de raça, credo, sexo ou origem ou, ainda,
a ideia ou ato ofensivo às FA, conforme o inciso VIII do art. 2º da Lei nº 12.705, de
2012;
XX - não estar na condição de réu(ré) em ação penal, conforme o inciso IX do
art. 2º da Lei nº 12.705, de 2012;
XXI - não ter sido, nos últimos 5 (cinco) anos, na forma da legislação
vigente:
a) responsabilizado(a) por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera
do governo em processo disciplinar administrativo, do qual não caiba mais recurso,
contado o prazo a partir da data do cumprimento da sanção; ou
b) condenado(a) em processo criminal transitado em julgado, contando o prazo
a partir da data do cumprimento da pena, conforme o inciso X do art. 2º da Lei nº
12.705, de 2012.
Seção II
Do Processamento da Inscrição
Art. 4º O pedido de inscrição do(a) candidato(a), civil ou militar, será feito por
meio de ficha de inscrição, disponibilizada no sítio da Escola de Sargentos das Armas (ESA)
na Internet, dentro do prazo estabelecido no Calendário Anual do CA, o qual será
publicado, juntamente com portaria específica do Departamento de Educação e Cultura do
Exército (DECEx) e com o respectivo edital de abertura do CA.
Parágrafo único. A ficha de inscrição poderá ser obtida também, por via postal,
mediante solicitação do(a) candidato(a) à ESA por meio de carta ou telefone. Nesse caso,
o(a) candidato(a) deverá postar o formulário preenchido dentro do mesmo prazo para
inscrições efetuadas pela Internet.
Art. 5º O preenchimento da ficha de inscrição será feito em formulário
eletrônico padronizado, elaborado pela ESA, de acordo com orientação contida no Manual
do Candidato, o qual estará disponibilizado no sítio da Escola ou será fornecido impresso,
via postal. Deverão constar da ficha de inscrição:

ALTERAÇÃO DE RESULTADO JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2018
O Ordenador de Despesas do 7º Regimento de Cavalaria Mecanizado retifica o
resultado de julgamento do pregão eletrônico SRP 3/2018; OBJETO: registro de preços para
eventual aquisição de material de manutenção de bens imóveis e pintura de viaturas, em
proveito do 7° RC Mec, publicado no DOU n° 173, SESSÃO 3, p. 42, em 6 de setembro de
2018, a qual passa a vigorar com a seguinte redação: Empresa: LUIZ TADEO DAMASCHI;
Itens 11,35 e 36; Total do Fornecedor R$ 27.413,40;Empresa: COPATTI TINTAS LTDA; Itens
87 e 93; Total do Fornecedor R$ 7.295,00;Empresa: JULIERME F. DA ROSA; Itens 6 e 32;
Total do Fornecedor R$ 6.529,40;Empresa: NATIVA COMERCIO DE TINTAS EIRELI; Itens 100
e 102; Total do Fornecedor R$ 2.851,25;Empresa: ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA;
Itens 15,55,61 e 65; Total do Fornecedor R$ 9.909,60;Empresa: ROS RIO MATERIAIS E
COMERCIO LTDA; Item 60; Total do Fornecedor R$ 1.000,00;Empresa: MADSUL COMERCIO
& TRANSPORTES LTDA; Itens 7 e 8; Total do Fornecedor R$ 28.296,40;Empresa: PLAST
GOLDEN COMERCIO DE EMBALAGENS TECNICAS LTDA; Item 95; Total do Fornecedor R$
5.488,00;Empresa: SLIMP DISTRIBUIDORA LTDA; Itens 10,12,22,27,28,53,67,68,69,70,72,74
e 75; Total do Fornecedor R$ 101.436,45;Empresa: LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA; Item 76; Total do Fornecedor R$ 13.049,10;Empresa: AUTOLUK - COMERCIO DE
PNEUMATICOS E PECAS LTDA; Itens 94,104; Total do Fornecedor R$ 2.998,25;Empresa:
BRASIDAS EIRELI; Itens 24,26,46 e 82; Total do Fornecedor R$ 1.987,80;Empresa: RM
COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA; Itens 30,33,62,64 e 108; Total do
Fornecedor
R$
14.682,50;Empresa:
CARAS
REVESTIMENTOS
EIRELI;
Itens
2,4,5,9,25,47,56,77,78,79,83,84,85,86,88,89,90,91,92,99,101 e 103; Total do Fornecedor R$
91.940,65; Empresa: C. PEZZINI - PROJETOS AMBIENTAIS; Item 23; Total do Fornecedor R$
11.916,45;Empresa: MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI; Itens 1,59,81,96,97,98 e 110; Total
do Fornecedor R$ 10.263,90;Empresa: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA; Itens
13,29,49,50,66 e 106; Total do Fornecedor R$ 8.753,00;Empresa: M.M.MATERIAIS
ELETRICOS EIRELI; Itens 45,80; Total do Fornecedor R$ 4.732,30;Empre sa: META
COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI; Itens 16,19,20,34,37,40,41,42 e 43;
Total do Fornecedor R$ 53.725,15; e Empresa: ADRIANA PATULSKI MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI; Item 48; Total do Fornecedor R$ 3.754,52;Valor global da ata: R$
408.023,12; Data de assinatura: 06 de agosto de 2018; Vigência: 06 de agosto de 2018 a
06 de agosto de 2019; Pregoeiro: Alisson da Rosa Severo.
ROGÉRIO ARRIAGA MUXFELDT - Ten Cel
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 18/02/2019) 160435-00001-2019NE800024

6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA
7º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2019 - UASG 160411
Número do Contrato: 1/2018. Nº Processo: 64072012729201714. INEXIGIBILIDADE Nº
1/2018. Contratante: SETIMO BATALHAO DE INFANTARIA -BLINDADO. CNPJ Contratado:
04195926000130. Contratado : REHABILITAR- CENTRO DE -FISIOTERAPIA E REHABILITACAO
LTD. Objeto: Prorrogação de vigência contratual. Fundamento Legal: Inciso II do Art 57 da
Lei 8.666 (Redação dada pela Lei 9.648, de 1998). Vigência: 15/02/2019 a 14/02/2020. Data
de Assinatura: 14/02/2019.
(SICON - 18/02/2019) 167411-00001-2019NE000024

4º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
1º BATALHÃO FERROVIÁRIO
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº
65307006450201844. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de Substituição de Mangueiras
Hidráulicas para Sede e Destacamento
CLEBER MACHADO ARRUDA
Ordenador de Despesas
(SIDEC - 18/02/2019) 160447-00001-2019NE000024

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO PREPARATÓRIA E ASSISTENCIAL
COLÉGIO MILITAR DE MANAUS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2019 - UASG 160013

Nº Processo: 64255005914201895. DISPENSA Nº 6/2019. Contratante: COLEGIO MILITAR
DE MANAUS -.CNPJ Contratado: 02341467000120. Contratado : AMAZONAS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA-S/A. Objeto: Fornecimento de energia elétrica. Fundamento
Legal: Paragrafo Único do Art 61 da Lei 8666/93. Vigência: a partir de 07/02/2019, com
data final indeterminada, conforme Orientação Normativa AGU nº 36, de 13/12/2011.
Valor Total: R$613.515,00. Fonte: 100000000 - 2019NE800028. Data de Assinatura:
05/02/2019.
(SICON - 18/02/2019) 160013-00001-2018NE800011

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA MILITAR
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS

EDITAL Nº2/SCA, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO E MATRÍCULA NOS CURSOS DE FORMAÇÃO E
GRADUAÇÃO DE SARGENTOS DAS ÁREAS GERAL/AVIAÇÃO, MÚSICA E SAÚDE
REFERENTES AO CONCURSO DE ADMISSÃO PARA MATRÍCULA EM 2020
O EXÉRCITO BRASILEIRO, por meio do Departamento de Ensino e Cultura do
Exército (DECEx), amparado na Lei nº 9.786, de 08 Fev 99 - Lei do Ensino no Exército e
suas alterações, e por intermédio da Escola de Sargentos das Armas (ESA), faz saber que
estão abertas, no período de 20 de fevereiro a 20 de março de 2019, para o Concurso
Público para Admissão aos Cursos de Formação e Graduação de Sargentos das Áreas
Geral/Aviação, Música e Saúde, com início em fevereiro de 2020 e término em dezembro
de 2021 observadas as instruções a seguir.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Seção I
Da Finalidade
Art. 1º Este edital tem por finalidade estabelecer as condições de execução do
Concurso de Admissão (CA) destinado à matrícula nos Cursos de Formação e Graduação
de Sargentos (CFGS) das áreas Geral/Aviação, Música e Saúde, a se realizar em âmbito
nacional.
Parágrafo único. O CA abrange o exame intelectual (EI) e outras etapas
eliminatórias.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019021900023

Nº 35, terça-feira, 19 de fevereiro de 2019
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