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Ofício nº 005/2017                                             Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2017.  
        
        
Ao Senhor, 
CORONEL MARCOS ANTÔNIO NUNES DE OLIVEIRA 
Comandante Geral da Polícia Mil itar do Distr ito Federal  
NESTA 
 
Assunto: Contratação do Instituto de Desenvolvimento Educacional, 
Cultural e Assistência Nacional - IDECAN. 
 
                   

Prezado Senhor,                
 

Ao cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para tratar a 
respeito da “divulgação de resultado provisório de instituição para 
realização de concurso público” , publicada no Diário Oficial do Distri to 
Federal nº 32, de 14 de fevereiro de 2017, páginas 28 e 29, onde 
verif ica-se que a sobredita inst ituição, denominada IDECAN, restou 
selecionada para a prestação de serviços técnicos especial izados para 
a organização e realização de Concurso Público para admissão ao Curso 
de Formação de Praças (CFP), a ser realizado no corrente ano.  

Em que pese o rigoroso processo de seleção realizado pela 
Polícia Mil itar com vistas a realização de urgente certame para a 
imediata seleção e reposição do contingente de praças desta respeitável 
inst ituição, temos que a contratação da sobredita entidade deve ser 
objeto de nova análise em função da superveniência de fatos que 
desabonam a sua qualif icação técnica para promover o concurso da 
PMDF. 

Isso porque no dia 12 do corrente mês, verif icaram -se 
diversas inconformidades na realização das provas objetivas e 
discursivas aplicadas aos candidatos ao Quadro de Oficiais Bombeiros 
Militares (QOBM/Comb.), com sérios prejuízos aos candidatos 
interessados no certame, conforme se extrai do comunicado 
disponibil izado pelo próprio IDECAN, que promoveu a anulação das 
provas em “face da inconsistência havida relat iva à ausência de folhas 
de respostas da prova discursiva”.  

 Além do registro apontado pelo próprio IDECAN, foram 
noticiadas ocorrências de uso de aparelhos de telefonia celular, 
incorreção do local de prova de candidatos, falhas na segurança do 
certame e mais recentemente a verif icação de repetição de questões 
(plágio).  

Tais ocorrências se revelam como verdadeiro fato 
superveniente que extrai a segurança da contratação da entidade 
IDECAN, posto que as falhas apontadas a desqualif icam tecnicamente  

Com efeito, todo o cronograma de seleção, formação e 
contratação do quadro de pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do 
Distr ito Federal sofrerá um prejuízo i rreparável.  
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Há, pois, fundado receio de que a inst i tuição não detenha a 
capacidade técnica necessária para a condução do concurso da PMDF, 
o que poderá agravar ainda mais o problema de falta de quadros nesta 
Instituição.  

Com efeito, no exercício do poder de autotutela inerente a 
atuação administrativa desta Inst ituição, requer-se a revisão do ato 
administrativo de seleção do IDECAN com vistas a excluir a sobredita 
entidade do certame em razão de fato superveniente, devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

Sem mais para o momento, agradeço a sua costumeira 
atenção e aproveito o ensejo para manifestar votos de elevada estima e 
consideração.   

 
 

Cordialmente, 
 
 

 


