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SEÇÃO III

PODER LEGISLATIVO

  CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REABERTURA - ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2009 – REGISTRO DE PREÇOS
O PREGOEIRO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL comunica aos
interessados adiamento da abertura do pregão supracitado para REGISTRO DE PREÇOS,
referente ao processo 001.000.224/2009, que tem por objeto a locação de máquinas copiadoras
para a CLDF, conforme condições, quantidades e especificações constantes do Termo de
Referência - Anexo I do Edital, encontra-se afixado no quadro de avisos da Comissão
Permanente de Licitação da CLDF, localizada no SAIN, Parque Rural, Ed. Sede da CLDF,
sala A-03, CEP 70.086-900, em Brasília-DF. O Edital poderá ser retirado no endereço
eletrônico: www.cl.df.gov.br ou mediante a apresentação de comprovante de depósito bancário
em favor da CLDF, no Banco de Brasília - BRB, agência n° 0218, conta-corrente n° 800.110-
3, no valor de R$ 3,80 (três reais e oitenta centavos). Poderá, ainda, ser enviado sem ônus aos
interessados via fax ou por e-mail. A sessão de recebimento e abertura e dos envelopes está
designada para o dia 13 de novembro de 2009, às 10:00 horas, no local acima indicado.
Maiores informações no local, pelo telefone (61) 3348.8650 ou fax (61) 3348.8651.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
ARISTÓTENIS R. D. ALBUQUERQUE

FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS
DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: 001.000.641/2008. Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 15/2008,
firmado entre o FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E
SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL – FASCAL e IR-
MÃOS PICCOLO LTDA. Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Termo de Credencia-
mento nº 15/2008 estabelecido entre o FASCAL e a CREDENCIADA. Vigência: de 28 de outubro
de 2009 a 27 de outubro de 2010. Data da assinatura: 27 de outubro de 2009. Legislação: artigo 57,
II, da Lei nº 8.666/1993, com redação introduzida pela Lei nº 9.648/1998. Partes: pelo FASCAL
José Benício Medeiros de Souza e pela Credenciada a Dra. Maria Thereza Sarto Piccolo.

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

COORDENADORIA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2009, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 06/2002.
Processo: 134.000.942/2009. Partes: DF/RA-V X e CAROLINA ABREU DOS SANTOS - ME.
Objeto: O Contrato tem por objeto por objeto a contratação das bandas musicais “Marcio Texano
e Gabriel” e “Flávio Brasil” para apresentação do Evento denominado “Feira da Lua Especial 2009”,
a ser realizado no dia 23 de outubro de 2009 no estacionamento do Estádio Augustinho Lima
Sobradinho-DF, consoante especifica o Projeto Básico fls. 3 a 5, a Justificativa de Inexigibilidade de
Licitação de fl. 35 e a Proposta de fls. 6 e 7, baseada no inciso III, artigo 25, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993. Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais), recursos esses procedentes do orçamento do
Distrito Federal, Lei Orçamentária nº 4.293, de 26/12/2008. Dotação Orçamentária: código da U.O.
11107, Programa de Trabalho: 13.392.1300.2007.6348, Natureza da Despesa: 339039, Fonte 100,
Evento 400091; Nota de Empenho nº 2009NE00268, emitida em 23/10/2009, na Modalidade:
Ordinário. Data de assinatura: 23/10/2009. Vigência: O contrato terá vigência de 15 (quinze) dias, a
contar da data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF as expensas da Administração.
Signatários: contratante pelo Distrito Federal, Alexandre de Jesus Silva Yañez, na qualidade de
Administrador Regional; pela Contratada: Carolina Abreu dos Santos, na qualidade de Diretora.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Em Liquidação

EXTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 18/2009.

Processo: 071.000.102/2008. Espécie: Contrato de Prestação de Serviço que entre si firmam a
Centrais de Abastecimento do Distrito Federal S/A – CEASA/DF e a empresa VIVO S/A, tendo

por objeto: a contratação de empresa especializada no ramo, para a prestação de serviço de
transmissão de dados via internet móvel na velocidade de 1mbps, e aquisição de 2 (dois) acessos
à internet sem fio via modem USB, fornecido pela contratada., o contrato terá vigência até 1° de
abril de 2010, Valor total do contrato é de 1.118,60 (hum mil cento e dezoito reais e sessenta
centavos). Brasília, 23 de outubro de 2009. José Samuel Soares Grillo. Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 35/2008.

Processo: 380.001.761/2008. Partes: O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA/SEDEST
e a empresa AMERICEL S/A. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva prorrogar o contrato,
de acordo com o disposto no artigo 57, da Lei nº 8.666/93, pelo período de 12 (doze) meses, a
partir de 28.11.2009. Dotação Orçamentária: Código U.G.: 180101-00001; Unidade Orçamentá-
ria: 17.101; Programa de Trabalho: 08.122.0100.8517-0032 – Manut. Servs. Administração da
SEDEST; Natureza da Despesa: 33.90.39 – Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Subelemen-
to: 58 – Serviços em Telecomunicações; Fonte de Recursos: 100 – Ordinário Não Vinculado; Valor
para 2009: R$ 4.195,00 (quatro mil cento e noventa e cinco reais). Valor para 2010: R$ 46.145,00
(quarenta e seis mil, cento e quarenta e cinco reais) Nota de Empenho: conforme liberação de cotas
pela Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Prazo de Vigência: o presente Termo Aditivo entra
em vigência a partir da data de sua assinatura. Ratificação: Permanecem inalteradas as demais
cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. Assinatura: 28.10.2009. Signatá-
rios: pelo Distrito Federal, Márcia de Sousa Machado Fernandez, Secretária de Estado pela
contratada, Sérgio Adriano Pelegrino, na qualidade de Diretor Nacional de Vendas Corporativa e
Bernardo Kos Winik, na qualidade de Diretor Nacional de Vendas Consumo.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 35/2009.

Processo: 380.001.652/2008. Partes: O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA/SEDEST
e a empresa GODOFREDO GONÇALVES FILHO - ME. Objeto: O presente Termo Aditivo
objetiva prorrogar o contrato, de acordo com o disposto no inciso II, § 1º do artigo 57, da Lei nº
8.666/93, por mais 30 (trinta) dias, a partir de 20.11.2009. Das Despesas: A presente prorrogação
não acarretará nenhum ônus financeiro ao Contratante, continuando os valores firmados no início
do contrato. Prazo de Vigência: o presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua
assinatura. Ratificação: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere
o presente Termo Aditivo. Assinatura: 28.10.2009. Signatários: pelo Distrito Federal, Márcia de
Sousa Machado Fernandez, Secretária de Estado pela contratada, Godofredo Gonçalves Filho, na
qualidade de Diretor Executivo.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2009.
Processo: 390.006.769/2008 – 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 13/
2009. Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO
AMBIENTE & EXTREMA CONSTRUÇÃO LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência
do contrato supra mencionado por mais 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 57, § 1º, inciso II,
da Lei nº 8.666/93. Vigência: o presente Termo Aditivo entra em vigência a partir de 04 de
novembro de 2009. Signatários: pelo Distrito Federal: Cassio Taniguchi, na qualidade de Secretá-
rio de Estado, pela Contratada: Adelcke Rossetto Filho, na qualidade de Sócio.

PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL
AVISO SC/PBS Nº 10/2009

SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
BRASIL - PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL - PROGRAMA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL E GESTÃO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL
Objeto: SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ACORDO DE EMPRÉSTIMO Nº 7.326/BR.
 O Governo do Distrito Federal (GDF) celebrou com o Banco Internacional para a Reconstrução
e Desenvolvimento – BIRD (Banco Mundial) Contrato de Empréstimo nº 7.326/BR em 26 de
fevereiro de 2006. A competência de coordenação do Programa é da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUMA, conforme Decreto nº 27.833, de 02 de
abril de 2007. Como parte do referido financiamento estão previstas as seguintes consultorias:
Modalidade - Seleção Baseada na Qualidade e no Custo (SBQC): Elaboração e Implantação do
Programa de Coleta Seletiva dos Órgãos Públicos do Governo do Distrito Federal
O Programa Brasília Sustentável, sob a coordenação geral da SEDUMA, convida consultores
elegíveis que manifestem interesse na prestação de um ou mais dos serviços requeridos, descre-
vendo na manifestação de interesse em qual(ais) serviço(s) pretendem participar. Os consultores
podem se associar para ampliarem suas qualificações.
Para este efeito, os consultores interessados deverão demonstrar que são qualificados para de-
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sempenhar os serviços, comprovando mediante documentação os seguintes itens: 1. Constituição
formal de empresa; 2. Descrição de serviços similares executados, nos últimos cinco anos, inclu-
indo o nome do cliente, o montante do contrato, a composição da equipe, e os técnicos responsá-
veis; 3. Disponibilidade de equipe com perfil adequado, incluindo currículo sintético de técnicos
da Equipe Chave; 4. Declaração de intenção de constituição de consórcio, se apropriado. As
consultoras poderão manifestar seu interesse preferencialmente em idioma português ou, ainda,
em uma das línguas oficialmente adotadas pelo BIRD (inglês, espanhol e francês).
A seleção será realizada conforme os procedimentos estabelecidos nas diretrizes do Banco
Mundial: Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial, de maio
de 2004, revisado em outubro de 2006. Informações adicionais poderão ser obtidas no endereço
abaixo, de 09 às 12h e de 14 às 17h, ou pelo e-mail: brasiliasustentavel@bsbsustentavel.com.br.
A documentação deverá ser entregue até o dia 11 de novembro de 2009 no seguinte endereço:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SEDUMA (Programa de
Saneamento Ambiental e Gestão Territorial do Distrito Federal/UGP - Unidade de Gerencia-
mento do Programa), Setor Comercial Sul Quadra 06 Bloco A, Lotes 13/14 Ed. SEDUMA 2°
Andar. CEP: 70.306-918.

MÔNICA SOARES VELLOSO
Diretora Executiva

AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA
E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATOS DE OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS
Processo: 197.001.280/2009. Outorgado: LINDICLEIDE FERNANDES DA SILVA, CPF
001.829.461-85. Objeto: outorga prévia para perfuração de 01(um) poço tubular, com vazão
máxima de 6000 l/h (seis mil litros por hora), tempo de captação de 20 h/dia (vinte horas por dia),
com um total de 120.000 l/dia (cento e vinte mil litros por dia), com a finalidade de irrigação.
Localização: Chácara 31, Conjunto C, Assentamento Bentinho, Brazlândia - DF. Prazo: 01 (um)
ano. Ato de outorga: Despacho nº 163, de 21 de outubro de 2009, assinado pelo Superintendente
de Recursos Hídricos da ADASA, Diógenes Mortari.

Processo: 197.001.144/2009. Outorgado: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DO DISTRITO FEDERAL. Objeto: outorga prévia para perfuração de 01(um) poço tubular,
com vazão máxima de 3.000 L/h (três mil litros por hora), tempo de captação de 10 h/dia (dez
horas por dia), com um total de 30.000 l/dia (trinta mil litros por dia), com a finalidade de
abastecimento humano. Localização: Escola Classe Lajes da Jibóia, Recanto das Emas – DF.
Prazo: 01 (um) ano. Ato de outorga: Despacho nº 164, de 22 de outubro de 2009, assinado pelo
Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Diógenes Mortari.

Processo: 197-001282/2009. Outorgado: Cristiane Schunig, CPF 023.105.474-25. Objeto:
outorga prévia para perfuração de 01(um) poço tubular, com vazão máxima de 980 l/h
(novecentos e oitenta litros por hora), tempo de captação de 20 h/dia (vinte horas por dia),
com um total de 19600 l/dia (dezenove mil e seiscentos litros por dia), com a finalidade de
irrigação, abastecimento humano e criação de animais. Localização: Gleba 13, Quinhão 11,
lugar denominado Serrinha, Fazenda Taboquinha, RA Paranoá - DF. Prazo: 01 (um) ano. Ato
de outorga: Despacho nº 165, de 22 de outubro de 2009, assinado pelo Superintendente de
Recursos Hídricos da ADASA, Diógenes Mortari.

Processo: 0197-001142/2009. Outorgado: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito
Federal, CNPJ 00.082.024/001-37. Objeto: outorga prévia para perfuração de 01(um) poço
tubular, com vazão máxima de 4000 l/h (quatro mil litros por hora), tempo de captação de 5 h/dia
(cinco horas por dia), com um total de 20.000 l/dia (vinte mil litros por dia), com a finalidade de
abastecimento humano. Localização: Escola Classe Olhos D’Água, RA XVIII – Lago Norte - DF.
Prazo: 01 (um) ano. Ato de outorga: Despacho nº 166, de 22 de outubro de 2009, assinado pelo
Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Diógenes Mortari.

Processo: 197-000981/2009. Outorgado: Eduardo da Fonseca Melo, CPF 552.998.651-04.
Objeto: outorga prévia para perfuração de 01(um) poço tubular, com vazão máxima de 4500
L/h (quatro mil e quinhentos litros por hora), tempo de captação de 11 h/dia (onze horas por
dia), com um total de 49.500 l/dia (quarenta e nove mil e quinhentos litros por dia), com a
finalidade de abastecimento humano e criação de animais. Localização: Fazenda Santa Bárba-
ra (Gleba) DF-135, Nova Betânia, São Sebastião - DF. Prazo: 01 (um) ano. Ato de outorga:
Despacho nº 167, de 22 de outubro de 2009, assinado pelo Superintendente de Recursos
Hídricos da ADASA, Diógenes Mortari.

Processo: 197.001.135/2009. Outorgado: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DO DISTRITO FEDERAL. Objeto: outorga prévia para perfuração de 01(um) poço tubular,
com vazão máxima de 2.600 l/h (dois mil e seiscentos litros por hora), tempo de captação de 17
h/dia (dezessetes horas por dia), com um total de 44.000 l/dia (quarenta e quatro mil litros por
dia), com a finalidade de abastecimento humano. Localização: Escola Classe Alto Interlagos,
Paranoá – DF. Prazo: 01 (um) ano. Ato de outorga: Despacho nº 168, de 22 de outubro de 2009,
assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Diógenes Mortari.

Processo: 197-001145/2009. Outorgado: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.082.024/0001-37. Objeto: outorga prévia para perfuração

de 01(um) poço tubular, com vazão máxima de 10.800 L/h (dez mil e oitocentos litros por hora),
tempo de captação de 20 h/dia (vinte horas por dia), com um total de 216.000 L/dia (duzentos e
dezesseis mil litros por dia), com a finalidade de abastecimento humano. Localização: Escola
Classe CEF Carlos Motta à margem da DF 001, Lago Oeste, Sobradinho – DF. Prazo: 01 (um)
ano. Ato de outorga: Despacho nº 169, de 23 de outubro de 2009, assinado pelo Superintendente
de Recursos Hídricos da ADASA, Diógenes Mortari.

Processo: 197.001134/2009. Outorgado: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.082.024/0001-37. Objeto: outorga prévia para perfuração
de 01(um) poço tubular, com vazão máxima de 6000 l/h (seis mil litros por hora), tempo de
captação de 5 h/dia (cinco horas por dia), com um total de 30.000 L/dia (trinta mil litros por dia),
com a finalidade de abastecimento humano. Localização: Fazenda Córrego do Ouro DF – 02,
Sobradinho - DF. Prazo: 01 (um) ano. Ato de outorga: Despacho nº 170, de 23 de outubro de
2009, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Diógenes Mortari.

Processo: 197.001.141/2009. Outorgado: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Fe-
deral - CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37. Objeto: outorga prévia para perfuração de 01(um)
poço tubular, com vazão máxima de 3970 L/h (três mil novecentos e setenta litros por hora),
tempo de captação de 17 h/dia (dezessete horas por dia), com um total de 67.500 L/dia (sessenta
e sete mil e quinhentos litros por dia), com a finalidade de abastecimento humano. Localização:
Escola Classe Aspalha, situada no SMLN Trecho 04, Chácara 160 A, Lago Norte. Prazo: 01 (um)
ano. Ato de outorga: Despacho nº 171, de 23 de outubro de 2009, assinado pelo Superintendente
de Recursos Hídricos da ADASA, Diógenes Mortari.

Processo: 197.001.136/2009. Outorgado: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito
Federal - CAESB, CNPJ 00.082.024/0001-37. Objeto: outorga prévia para perfuração de
01(um) poço tubular, com vazão máxima de 1.750 L/h (mil setecentos e cinqüenta litros por
hora), tempo de captação de 12 h/dia (doze horas por dia), com um total de 21.000 L/dia
(vinte e um mil litros por dia), com a finalidade de abastecimento humano. Localização:
Escola Classe Rural Buriti Vermelho, RA VII, Paranoá. Prazo: 01 (um) ano. Ato de outorga:
Despacho nº 172, de 23 de outubro de 2009, assinado pelo Superintendente de Recursos
Hídricos da ADASA, Diógenes Mortari.

Processo: 197.001.143/2009. Outorgado: COMPANIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DO DF - CAESB, CNPJ: 00.082.024/001-37. Objeto: outorga prévia para perfuração de 01(um)
poço tubular, com vazão máxima de 6.250 (seis mil duzentos e cinqüenta litros por hora), tempo
de captação de 10 h/dia (dez horas por dia), com um total de 62.500 l/dia (sessenta e dois mil
quinhentos e cinqüenta litros por dia), com a finalidade de abastecimento humano. Localização:
Escola Classe Boa Vista RA V, Sobradinho – DF. Prazo: 01 (um) ano. Ato de outorga: Despacho
nº 173, de 23 de outubro de 2009, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da
ADASA, Diógenes Mortari.

Processo: 197.001.155/2009. Outorgado: COMPANIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DO DF - CAESB, CNPJ: 00.082.024/001-37. Objeto: outorga prévia para perfuração de 01(um)
poço tubular, com vazão máxima de 24.300 l/h (vinte e quatro mil e trezentos litros por hora),
tempo de captação de 20 h/dia (vinte horas por dia), com um total de 486.000 l/dia (quatrocentos
e oitenta e seis mil litros por dia), com a finalidade de abastecimento humano. Localização: Área
do Reservatório Apoiado RAP-S02, Sobradinho – DF. Prazo: 01 (um) ano. Ato de outorga:
Despacho nº 174, de 23 de outubro de 2009, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos
da ADASA, Diógenes Mortari.

Processo: 197.001.156/2009. Outorgado: COMPANIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
DO DF - CAESB, CNPJ: 00.082.024/001-37. Objeto: outorga prévia para perfuração de 01(um)
poço tubular, com vazão máxima de 24.300 l/h (vinte e quatro mil e trezentos litros por hora),
tempo de captação de 20 h/dia (vinte horas por dia), com um total de 486.000 l/dia (quatrocentos
e oitenta e seis mil litros por dia), com a finalidade de abastecimento humano. Localização: Área
do Reservatório Apoiado RAP-S01, Sobradinho – DF. Prazo: 01 (um) ano. Ato de outorga:
Despacho nº 175, de 23 de outubro de 2009, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos
da ADASA, Diógenes Mortari.

Processo nº 197.000.765/2009. Outorgado: ARLINDO JOSÉ RIBEIRO, CPF 072.930.381-00.
Objeto: direito de uso de água subterrânea por meio de 01 (um) poço tubular, com vazão máxima
diária de 2.150 l/h (dois mil cento e cinquenta litros por hora) durante o período máximo de 03 h/
dia (três horas por dia), que totaliza 6.450 l/dia (seis mil quatrocentos e cinquenta litros por dia),
com a finalidade de criação de animais e irrigação. Localização: Colônia Agrícola São José, Chácara
266, lote 02. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho nº 176, de 23 de outubro de 2009,
assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Diógenes Mortari.

Processo: 197.001.123/2009. Outorgado: EDUARDO PINHEIRO GUERRA, CPF 218.638.226-
15. Objeto: outorga prévia para perfuração de 01(um) poço tubular, com vazão máxima de 5.000
l/h (cinco mil litros por hora), tempo de captação de 02 h/dia (duas horas por dia), com um total
de 10.000 l/dia (dez mil litros por dia), com a finalidade de irrigação e abastecimento humano.
Localização: Núcleo Rural Lago Oeste, Rua 10, Chácara 242-DF. Prazo: 01 (um) ano. Ato de
outorga: Despacho nº 177, de 23 de outubro de 2009, assinado pelo Superintendente de Recursos
Hídricos da ADASA, Diógenes Mortari.
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Processo: 197.001.076/2009. Outorgado: Administração Regional do Paranoá. Objeto: outorga
prévia para perfuração de 01(um) poço tubular, com vazão máxima de 2000 L/h (dois mil litros
por hora), tempo de captação de 2 h/dia (duas horas por dia), com um total de 4.000 l/dia (quatro
mil litros por dia), com a finalidade de irrigação. Localização: Quadra 05 Conjunto D Lote 01,
Paranoá. Prazo: 01 (um) ano. Ato de outorga: Despacho nº 178, de 27 de outubro de 2009,
assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Diógenes Mortari.

Processo: 197-000979/2009. Outorgado: Daniel de Sousa Costa, CPF 006.366.931-55. Objeto:
outorga prévia para perfuração de 01(um) poço tubular, com vazão máxima de 2.375 L/h (dois mil
trezentos e setenta e cinco litros por hora), tempo de captação de 2 h/dia (duas horas por dia),
totalizando 4.750 l/dia (quatro mil setecentos e cinqüenta litros por dia), com a finalidade de
abastecimento humano e irrigação. Localização: Núcleo Rural Lago Oeste, Rua 19, Chácara 751,
Sobradinho - DF. Prazo: 05 (cinco) ano. Ato de outorga: Despacho nº 179, de 27 de outubro de
2009, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos da ADASA, Diógenes Mortari.

Processo: 197.001.157/2009. Outorgado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBAS-
TIÃO, CNPJ 03.602.202.0001/00. Objeto: outorga prévia para perfuração de 01(um) poço
tubular, com vazão máxima de 4.000 l/h (quatro mil litros por hora), tempo de captação de 02 h/
dia (duas horas por dia), com um total de 8.000 l/dia (oito mil litros por dia), com a finalidade de
irrigação. Localização: Parque de Exposições, São Sebastião - DF. Prazo: 01 (um) ano. Ato de
outorga: Despacho nº 180, de 27 de outubro de 2009, assinado pelo Superintendente de Recursos
Hídricos da ADASA, Diógenes Mortari.

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

AVISO Nº 37/2009.
CONCESSÃO DE INCENTIVO ECONÔMICO − PRÓ-DF

Com fundamento no artigo 174 da Constituição Federal, artigo 161 da Lei Orgânica do
Distrito Federal, no disposto na Lei nº 2.427, de 14 de julho de 1999, regulamentada pelo
Decreto nº 23.210, de 04 de setembro de 2002 e na Lei nº 3.196, de 29 de setembro de 2003,
e a Lei nº 3.266, de 30 de dezembro de 2003, regulamentada pelo Decreto nº 24.430, de 02
de março de 2004 e nos Pareceres de nºs 28/95 – GAB-PRG, exarado no processo adminis-
trativo nº 111.000.273/90-4 e o 152/99-GAB/PRG, de 13 de julho de 1999, ambos aprova-
dos pelo Sr. Procurador-Geral do Distrito Federal, a Diretoria Colegiada da Companhia
Imobiliária de Brasília – Terracap autorizou a celebração de Contratos de Concessão de
Direito Real de Uso com Opção de Compra de terreno em nome das empresas abaixo
relacionadas: CEILÂNDIA/DF: PB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS
LTDA, CNPJ 05.548.669/0001-36, Lote 31, Quadra 03 – SMC - Processo 160.000.440/
2005, Decisão nº 1287/2009; GUARÁ/DF: VIASEG MONITORIA 24HS LTDA, CNPJ
03.454.724/0001-01, Lote 70, Rua 15, Trecho 17, SIA - Processo 160.000.243/2006, De-
cisão nº 1290/2009; MARCEL SILVA BUCAR, CNPJ 04.104.336/0001-55, Lote 165, Rua
14, Trecho 17, SIA - Processo 370.000.127/2008, Decisão nº 1291/2009; SANTA ALICE
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ 01.588.474/0001-69, Lote 1360,
Via IA 4, Trecho 17, SIA - Processo 160.000.128/2006, Decisão nº 1289/2009; SANTA
MARIA/DF: COMPACTA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA, CNPJ 72.582.638/
0001-99, Lotes G e H, CL 415 - Processo 160.001.433/2002, Decisão nº 1288/2009;
SANDRO SÉRGIO GOMES - ME, CNPJ 04.350.951/0001-41, Lote F, CL 102 - Processo
370.000.985/2008, Decisão nº 1293/2009; SOBRADINHO/DF: AGRIMAR PRODUTOS
AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ 09.611.970/0001-06, Lote 15, Quadra 13, SEE - Processo
370.000.873/2008, Decisão nº 1292/2009;

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
ANTÔNIO RAIMUNDO GOMES SILVA FILHO

Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 32/2009, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 07/2002.
Processo: 220.000.399/2009. Partes: DF/SESP x GIOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE MÓVEIS LTDA. Objeto: O presente contrato objetiva a aquisição, montagem e distribuição
de mobiliário destinado a suprir as necessidades da Unidade de Administração Geral, Gerências e
Núcleos integrantes da Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal, consoante especifica
a Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico SRP nº 07/2008–HFA e a Proposta de fls. 96/97.
Valor: o valor total do contrato é de R$ 73.421,00 (setenta e três mil e quatrocentos e vinte e um
reais), à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária
nº 4.293, de 26/12/2008. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO
34.101. Programa de Trabalho 27.122.0100.8517.6982. Natureza da Despesa: 44.90.52. Fonte
de Recursos: 100. Nota de Empenho: 2009NE00342, emitida em 15/10/2009. Fundamento legal:
O presente Contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico SRP
nº 07/2008–HFA, realizado com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e
suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, e da Proposta de
fls. 96/97. Vigência: terá vigência da sua assinatura até o recebimento do seu objeto. Data de
assinatura: 15 de outubro de 2009. Signatários: Pelo Distrito Federal, Aguinaldo Silva de Oliveira,
na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela contratada, Vinícius Pina Pinheiro, na
qualidade de Gerente Comercial.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 33/2009, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 02/2002.
Processo: 220.000.711/2009. Partes: DF/SESP x INPRESS BRASÍLIA COMUNICAÇÃO
VISUAL LTDA. Objeto: O presente contrato objetiva a prestação de serviços de Confecção
de Letreiro a ser instalado no pórtico de entrada da Vila Olímpica Rei Pelé, em Samambaia/
DF, consoante especifica a Justificativa de Dispensa de Licitação de fls. 17/18 e a Proposta
de fl. 8. Do valor: o valor total do contrato é de R$ 4.357,50 (quatro mil e trezentos e
cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), à conta de dotações orçamentárias consignadas
no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4.293, de 26/12/2008. A despesa correrá à conta
da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho
27.812.4000.3009.0001. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 100. Nota de
Empenho: 2009NE00341, emitida em 15/10/2009. Fundamento legal: O presente Contrato
obedece aos termos da Proposta de fls. 8, da Justificativa de Dispensa de Licitação de fls. 17/
18, baseada no inciso II do artigo 24, c/c artigo 26 e com as demais disposições da Lei Federal
nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações. Vigência: terá vigência da sua assinatura até a
conclusão da execução dos serviços. Data de assinatura: 15 de outubro de 2009. Signatários:
Pelo Distrito Federal, Aguinaldo Silva de Oliveira, na qualidade de Secretário de Estado de
Esporte. Pela contratada, Viviane Luiza de Sousa Oliveira, na qualidade de Diretora.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 34/2009, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002.
Processo: 220.000.582/2009. Partes: DF/SESP x JB SERVIÇOS LTDA EPP. Objeto: O presente
contrato objetiva a prestação de serviços de locação de equipamentos de áudio e vídeo (itens 12,
33, 14, 15, 22, 23, 20, 21, 24, 19, 25, 27, 16, 29, 28, 36, 37, 32, 31 e 17), consoante especifica o
Edital de Pregão Eletrônico n.º 1212/2008, a Ata de Registro de Preços n.º 71/2009 e-COMPRAS
e Autorização SRP n.º 4015/2009. Valor: o valor total do contrato é de R$ 204.673,40 (duzentos
e quatro mil e seiscentos e setenta e três reais e quarenta centavos), à conta de dotações orçamen-
tárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº 4.293, de 26/12/2008. A despesa
correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101. Programa de Trabalho
27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recursos: 325. Nota de Em-
penho: 2009NE00344, emitida em 16/10/2009. Fundamento legal: O presente Contrato obedece
aos termos do Pregão Eletrônico n.º 1212/2008, da Ata de Registro de Preços nº 71/2009 e-
COMPRAS e da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores. Vigência: terá vigência de 12
(doze) meses, a contar da data de sua assinatura, permitida a prorrogação na forma da lei vigente.
Data de assinatura: 16 de outubro de 2009. Signatários: Pelo Distrito Federal, Aguinaldo Silva de
Oliveira, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela contratada, João Bosco do Vale, na
qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 35/2009, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002.
Processo: 220.000.672/2009. Partes: DF/SESP x FJ PRODUÇÕES LTDA. Objeto: O presente
contrato objetiva a prestação de serviços de apoio logístico e material para atender ao evento
“Corrida e Caminhada Viva Feliz Brasília”, conforme plano de trabalho às fls. 43/47. Valor: o
valor total do contrato é de R$ 122.815,00 (cento e vinte e dois mil e oitocentos e quinze reais),
à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária nº
4.293, de 26/12/2008. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO 34.101.
Programa de Trabalho 27.811.1900.9075.3435. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de Recur-
sos: 100. Nota de Empenho: 2009NE00339, emitida em 09/10/2009. Fundamento legal: O pre-
sente Contrato obedece aos termos da Ata de Registro de Preços nº 11/2008, às fls. 2/15, do
Pregão Eletrônico nº 32/2008 – GELOG/GGGAF/ANVISA, realizado com fundamento na Lei nº
10.520/2002, no Decreto nº 3.555/2000 e suas alterações, no Decreto nº 5.450/2005, e da Lei
Federal nº 8.666/93 e suas alterações, e da Proposta de fls.09/15, constante do processo adminis-
trativo nº 220.000.177/2009. Vigência: O contrato terá vigência de 60 (sessenta) meses, a contar
da data de sua assinatura. Data de assinatura: 09 de outubro de 2009. Signatários: Pelo Distrito
Federal, Aguinaldo Silva de Oliveira, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte. Pela
contratada, Jamil Elias Suaiden, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2008,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002.

Processo: 220.000.459/2008. Partes: DF/SESP x PREMIER EVENTOS LTDA. Objeto: O pre-
sente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato nº 33/2008 por mais
12 (doze) meses. Fundamentação: Inciso II, artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Vigência: a partir da data de sua assinatura. Ratificação: permanecem inalteradas as demais cláu-
sulas do Contrato a que se refere este Termo Aditivo. Data de assinatura: 16 de julho de 2009.
Signatários: Pelo Distrito Federal, Aguinaldo Silva de Oliveira, na qualidade de Secretário de
Estado de Esporte. Pela Contratada: Ana Lúcia Gomes Boarim, na qualidade de Sócia.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 09/2009.
Processo: 220.001.153/2008; Partes: GDF/SESP/FAE e a LIGA DE FUTEBOL AMADOR
DO GUARÁ - LIFAG. O Convênio tem por objeto Custear os gastos das equipes participantes
da Copa Guará de Futebol promovido pela LIFAG, nas categorias adultas: masculino e
feminina com o pagamento das taxas de arbitragens, compra de bolas, materiais esportivos,
troféus e medalhas, no Guará - DF, em conformidade com o Plano de Trabalho, às folhas 103/
106. Valor do Convênio: R$ 27.440,00 (vinte e sete mil quatrocentos e quarenta reais).
Dotação Orçamentária: UO: 34902; Programa de Trabalho: 27.811.1900.9010-7222. Natureza
da Despesa: 33.50.39. Fonte de Recursos: 100. Nota de Empenho: 2009NE00014, no valor
R$ 27.440,00 (vinte e sete mil quatrocentos e quarenta reais), emitida em 27/10/2009, na
modalidade ordinário. Fundamento Legal: Art. 116, e demais disposições da Lei nº 8.666, de
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21/06/93, c/c legislação correlata e Instrução Normativa nº 01/2005/CGDF. Vigência: 27 de
outubro de 2009 a 31 de dezembro de 2010. Signatários: Pelo Distrito Federal: Aguinaldo
Silva de Oliveira, na qualidade de Secretário de Estado de Esporte do Distrito Federal e
Presidente do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte (FAE) e pela
Convenente: Ademilton Ricardo da Silva, na qualidade de Presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 30/2009.
Processo: 040.004.116/2009. Partes: DF/SEF X SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial. Objeto: O Contrato tem por objeto a participação de 04 (quatro) servidores da
Diretoria Geral de Contabilidade desta Secretaria no curso “Técnico em Contabilidade”, com
carga horária de 880h (oitocentas e oitenta horas), incluindo estágio, nesta Capital. O valor total
do Contrato é de R$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais), recursos esses procedentes do
Orçamento do Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. O empe-
nho total é de R$ 8.160,00 (oito mil, cento e sessenta reais), conforme Nota de Empenho nº 34/
2009, emitida em 16/10/2009, sob o evento nº. 400091, na modalidade ordinário. Dotação Orça-
mentária: Unidade Orçamentária: 19902; Programa de Trabalho: 04128075029750003; Natureza
de Despesa: 33.90.39; Fonte de Recursos: 152. Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze)
meses, a partir de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às expensas da Administração.
Data da Assinatura: 17/10/2009. Fundamento Legal: Inexigibilidade de Licitação, baseada no
inciso II do artigo 25 c/c artigo 1º, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Signatários: Pelo Distrito
Federal: Analice Maria Marçal de Lima, na qualidade de Chefe da Unidade de Administração
Geral; Pela Contratada: Adelmir Araújo Santana, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2009.
Processo: 040.005.925/2008. Partes: DF/SEF X IT Partners Assessoria e Consultoria Ltda EPP.
Objeto: O Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 120 (dias) a
partir de 01/09/2009, com base no inciso II, artigo 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, c/c
Cláusula Oitava do contrato. Prazo: Este Aditivo entra em vigência a partir de 01 de setembro de
2009, podendo ser prorrogado, conforme legislação em vigor, devendo seu extrato ser publicado
no DODF às expensas da Administração. Data da Assinatura: 31/08/2009. Fundamento Legal:
Edital de Convite nº 107/2008-CECOM/SUPRI/SEPLAG, com base na Lei nº 8.666/93 e suas
alterações. Signatários: pelo Distrito Federal Analice Maria Marçal de Lima, na qualidade de
Chefe da Unidade de Administração Geral/SEF; pela Contratada: Ricardo Morais Machado, na
qualidade de Gerente da Filial Brasília-DF.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 26/2008.
Processo: 040.001.347/2008. Partes: DF/SEF X 14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A: O
presente termo aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 3 (três)
meses, a partir de 05/11/2009, com base no inciso II do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, c/c Cláusula
Oitava do contrato. Valor: O valor total desta prorrogação será de R$ 8.593,74 (oito mil, quinhen-
tos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos), recursos esses procedentes do Orçamento
do Distrito Federal, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Prazo: O aditivo
entra em vigência a partir de 05/11/2009, podendo ser prorrogado conforme legislação em vigor,
devendo seu extrato ser publicado no DODF às expensas da Administração. Data da Assinatura:
05/10/2009. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 695/2008-CECOM/SUPRI/SEPLAG. Sig-
natários: pelo Distrito Federal: Analice Maria Marçal de Lima, na qualidade de Chefe da Unidade
de Administração Geral/SEF; Pela Contratada: Henrique Luis Heleodoro da Silva e Sófocles
Magalhães Monteiro.

SUBSECRETARIA DA RECEITA
DIRETORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA – TAGUATINGA

EDITAL Nº 131, DE 23 DE OUTUBRO DE 2009.
A GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE TAGUATINGA, DA
DIRETORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RE-
CEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso
de sua competência legal e de suas atribuições regimentais e fundamentado no artigo 27-A do
Decreto n° 18.955/1997, resolve: DEFERIR a solicitação para paralisação temporária da ativida-
de da empresa relacionada na seguinte ordem: RAZÃO SOCIAL, CF/DF, CNPJ, ENDEREÇO,
PRAZO, INICIO E TÉRMINO: CEMED CARE – EMPRESA DE ATENDIMENTO CLINI-
CO GERAL LTDA, CF/DF nº 07.504.455/003-29, CNPJ nº 07.794.623/0027-61, estabelecida a
QNA 2 LOTE 14/15- TAGUATINGA-DF, pelo prazo de 180 dias (cento e oitenta dias), conta-
dos a partir de 10/08/2009, com término em 05/02/2010.

JAMIRA LIMA BARBOSA BRANDÃO

EDITAL Nº 132, DE 23 DE OUTUBRO DE 2009.
A GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE TAGUATINGA, DA
DIRETORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA

RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no
uso de sua competência legal e de suas atribuições regimentais e fundamentado no artigo 27-A
do Decreto n° 18.955/1997, resolve: DEFERIR a solicitação para paralisação temporária da
atividade da empresa relacionada na seguinte ordem: RAZÃO SOCIAL, CF/DF, CNPJ, EN-
DEREÇO, PRAZO, INICIO E TÉRMINO: PRIME EXPRESS LTDA-ME, CF/DF nº
07.522.892/001-02, CNPJ nº 10.923.832/0001-33, estabelecida a QR 403 CONJUNTO 06
LOTE 11- SAMAMBAIA - DF, pelo prazo de 180 dias (cento e oitenta dias), contados a
partir de 15/10/2009, com término em 12/04/2010.

JAMIRA LIMA BARBOSA BRANDÃO

EDITAL Nº 133, DE 23 DE OUTUBRO DE 2009.
A GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE TAGUATINGA, DA
DIRETORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RE-
CEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso
de sua competência legal e de suas atribuições regimentais e fundamentado no artigo 27-A do
Decreto n° 18.955/1997, resolve: DEFERIR a solicitação para paralisação temporária da ativida-
de da empresa relacionada na seguinte ordem: RAZÃO SOCIAL, CF/DF, CNPJ, ENDEREÇO,
PRAZO, INICIO E TÉRMINO: MAGDO JOSE AMORIM ME, CF/DF nº 07.511.150/001-
18, CNPJ nº 10.392.359/0001-05, estabelecida a QSD 53 LT 6 - TAGUATINGA-DF, pelo prazo
de 180 dias (cento e oitenta dias), contados a partir de 01/10/2009, com término em 29/03/2010.

JAMIRA LIMA BARBOSA BRANDÃO

EDITAL Nº 134, DE 27 DE OUTUBRO DE 2009.
A GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE TAGUATINGA, DA
DIRETORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RE-
CEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso
de sua competência legal e de suas atribuições regimentais e fundamentado no artigo 27-A do
Decreto n° 18.955/1997, resolve: DEFERIR a solicitação para paralisação temporária da ativida-
de da empresa relacionada na seguinte ordem: RAZÃO SOCIAL, CF/DF, CNPJ, ENDEREÇO,
PRAZO, INICIO E TÉRMINO: COMERCIAL ROSA DE QUEIJOS LTDA ME, CF/DF nº
07.332.279/001-39, CNPJ nº 37.130.374/0001-31, estabelecida a CNA 01 LOTE 07 LOJA 03 -
TAGUATINGA-DF, pelo prazo de 180 dias (cento e oitenta dias), contados a partir de 06/10/
2009, com término em 03/04/2010; REJANE RODRIGUES BENTEMILLER ME, CF/DF nº
07.503.019/001-25, CNPJ nº 09.528.867/0001-99, estabelecida a QR 307 CONJ.08 LOTE 10
LOJA 01- SAMAMBAIA-DF, pelo prazo de 180 dias (cento e oitenta dias), contados a partir de
01/08/2009, com término em 27/01/2010; POINT INFORMATICA LTDA EPP, CF/DF nº
07.513.420/001-43, CNPJ nº 10.494.688/0001-67, estabelecida a QSA 24 LOTE 12 SALA 106 -
TAGUATINGA-DF, pelo prazo de 180 dias (cento e oitenta dias), contados a partir de 01/10/
2009, com término em 29/03/2010; LOG SYSTEMS INFORMATICA LTDA, CF/DF nº
07.467.846/001-23, CNPJ nº 07.457.373/0001-35, estabelecida a COLONIA AGRICOLA VE-
REDA DA CRUZ CH 24 CASA 19 – AGUAS CLARAS - TAGUATINGA-DF, pelo prazo de
180 dias (cento e oitenta dias), contados a partir de 02/10/2009, com término em 31/03/2010;
DEGMAR GONCALVES DA SILVA, CF/DF nº 07.401.907/001-69, CNPJ nº 03.394.300/0001-
90, estabelecida a CSB 06 LOTE 08 LOJA 08 - TAGUATINGA-DF, pelo prazo de 180 dias
(cento e oitenta dias), contados a partir de 21/09/2009, com término em 19/03/2010; BACK SIDE
BIJUTERIAS, ROUPAS, BOLSAS E ACESSORIOS LTDA ME, CF/DF nº 07.504.800/001-08,
CNPJ nº 09.606.352/0001-60, estabelecida a CNB QD 12 LT 11/12 LOJA 104 - TAGUATIN-
GA-DF, pelo prazo de 180 dias (cento e oitenta dias), contados a partir de 16/09/2009, com
término em 14/03/2010.

JAMIRA LIMA BARBOSA BRANDÃO

AGÊNCIA EMPRESARIAL DA RECEITA

EDITAL Nº 10, DE 27 DE OUTUBRO DE 2009.
O GERENTE DA AGÊNCIA EMPRESARIAL DA RECEITA, DA DIRETORIA DE ATEN-
DIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA SECRETA-
RIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência prevista
no inciso XXXI, do artigo 134 da Portaria nº 563, PROMOVE no prazo de 10 (dez) dias a contar
da data de publicação deste Edital, com base no artigo 29, inciso II, alíneas “a” e “d”, do Decreto
nº 18.955/97, o CANCELAMENTO do CFDF do seguinte contribuinte: CFDF/razão: 07.442.721/
002-30, SYN DA AMAZÔNIA LTDA.

RICARDO WAGNER CAETANO SOARES

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A

GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVO

Contratada: 3 CORP TECHNOLOGY S/A INFRAESTRUTURA DE TELECOM. Objeto do
Contrato/ Aditivo: Aquisição de centrais híbridas de comunicação de voz./ Supressão de uma
central telefônica. Contrato: DIRAD/DESEG-2009/178 - I Termo Aditivo. Assinatura: 20/10/
2009. Signatários pelo BRB: Sérgio Augusto Corrêa de Faria. Pela Contratada: Giuseppe Fores-
tiero e Valter João Desiderio Júnior. Processo: 793/2008.

Contratada: TLT SISTEMAS LTDA - ME. Objeto do Contrato/ Aditivo: Fornecimento de
cartões de proximidade durante o ano de 2009/ Inclusão de confecção 2.900 placas de PVC com
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a nova arte da logomarca do BRB. Contrato: DIRAD/DESEG-2009/145 - I Termo Aditivo.
Assinatura: 20/10/2009. Signatários pelo BRB: Sérgio Augusto Corrêa de Faria. Pela Contratada:
Maria da Glória Rodrigues dos Reis. Processo: 830/2008.

ERIEL STRIEDER
Gerente de Processos

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA,
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

CONSELHO DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009.
CONCURSO DE PROJETOS – COMISSÃO FIA/PETROBRAS

1. PREAMBULO
O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente – CDCA/DF, no uso das atribuições
legais que lhe confere a Lei n. 3.033/2002, e com supedâneo na Lei Complementar n. 151/
98, que instituiu o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal –
FDCA/DF, torna público o processo seletivo para a escolha de 5 (cinco) projetos voltados
ao atendimento de crianças e adolescentes do Distrito Federal, a serem financiados com
recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal – FDCA/
DF repassados pela Petrobras, conforme documento recebido em 14 de outubro de 2009,
cujos programas atendam aos requisitos deste Edital. Os projetos aprovados no CDCA
serão enviados a Petrobrás, sinalizados por ordem de prioridades. A Comissão FIA infor-
mará à Petrobras o resultado do processo de definição dos Conselhos cujos projetos foram
validados para alocação de recursos repassados ao FIA. A Petrobras adotará as providên-
cias para a formalização de um Instrumento Jurídico Pertinente pelo prazo de vigência de
545 dias (18 meses) Serão signatários: a Petrobras, o Poder Público, o Conselho de Direi-
tos e a(s) Instituição Interveniente(s). O recurso será depositado em conta corrente bancá-
ria do FIA indicada pelo Conselho.
2. DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
Os projetos deverão ser apresentados por entidades não governamentais e governamentais,
de acordo com os anexos I, II e III do presente edital, em duas vias de igual teor e forma,
devendo as páginas serem enumeradas seqüencialmente, rubricadas e assinadas pelo respon-
sável legal da instituição proponente.
3. OBJETO
Os projetos deverão abordar as violações e iniqüidades que atingem as crianças e os adoles-
centes dos grupos mais vulneráveis e excluídos da sociedade podendo ser ações de atendi-
mento, capacitação dos atores do sistema de garantias (devendo envolver obrigatoriamente
representantes da sociedade civil), desenvolvimento de sistemas de informações e de moni-
toramento e avaliação, e pesquisa.
3.1. As áreas de atuação dos projetos deverão contemplar ao menos um dos seguintes temas:
3.1.1. Trabalho infantil.
3.1.2. Exploração sexual.
3.1.3. Violência doméstica.
3.1.4. Medidas socioeducativas.
3.1.5. Convivência familiar e comunitária.
3.1.6. Outros temas relacionados à violação de direitos, desde que priorizados pelas últimas duas
Conferências dos Direitos da Criança e do Adolescente.
4. DO VALOR
O valor de cada projeto deverá ser no mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e no
máximo R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais). Projetos acima de R$ 250.000,00
serão aceitos desde que comprovadas às outras fontes de recursos que complementarão o
repasse a ser realizado.
5. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Os projetos deverão ser acompanhados dos seguintes documentos:
a) Ofício dirigido ao Presidente do CDCA/DF, encaminhando o projeto;
b) Plano de Trabalho (Anexos I, II e III);
c) Estatuto social devidamente registrado em cartório;
d) Ata de eleição da atual Diretoria devidamente registrada em cartório;
e) Comprovante de inscrição no CNPJ;
f) Cópia do CPF e RG do Presidente da Instituição;
g) Registro junto ao CDCA/DF;
h) Certidão Negativa aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União
i) Certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros;
j) Certificado de regularidade do FGTS – CRF;
k) Certidão Negativa de Débitos com o DF;
l) Comprovante de inscrição no CAS/DF;
m) Atestado de Regular Funcionamento, fornecido por um Órgão ou Conselho;
n) Declaração de Utilidade Pública no DF;
o) Relatório das Atividades, devidamente assinado pelo Representante legal da Entidade;
p) Atestado da Promotoria de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, aprovando a
prestação de contas do exercício anterior, ou a Declaração de andamento do respectivo processo;

q) Comprovante de propriedade do imóvel (Escritura), nos casos em que o objeto não é obra de
engenharia pode ser substituído por Comprovante de Posse ou Alvará de Funcionamento;
r) Declaração do Dirigente da Entidade, concordando com a fiscalização e acompanhamento da
aplicação dos recursos recebidos do Fundo-DCA/DF;
s) Certidão Negativa de Débitos junto ao INSS;
5.1. É de inteira responsabilidade das entidades interessadas a apresentação, no momento da
liberação do recurso, de novos documentos e certidões que perderem a validade no decorrer da
análise preliminar dos projetos.
5.2. A apresentação dos projetos deverá obedecer ao que dispõe a Instrução Normativa n. 1/2005
da Corregedoria- Geral do Distrito Federal, notadamente os seus anexos I e II, que correspondem
aos anexos I e II do presente Edital, mormente o que estabelece as seguintes normas: Lei n. 4.320/
64, Lei n. 8.666/93, Decretos 19.730/1998, 21.772/2000, 24.435/2004, 26.661/2006, Resolução
Normativa n. 12/2006-CDCA/DF, e demais normas pertinentes.
6. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS PROJETOS
6.1. Os projetos deverão ser protocolados no CDCA/DF impreterivelmente até o dia 29/10/2009,
às 17 horas, considerando para esta data o carimbo de recebimento do CDCA/DF, situado na
SEPN-515, Edifício do Banco do Brasil S/A., bloco A 2º andar, Sala 207 CEP 70770-501 -
Brasília/DF, no horário das 9:00h às 17h.
6.2. A Secretaria Executiva do CDCA/DF só receberá os projetos com a documentação completa
exigida por este Edital.
7. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS
Primeiramente serão avaliados os projetos não-governamentais, por ordem de chegada e
se ainda houver disponibilidade de recursos, os governamentais, pelo Conselho de Admi-
nistração do Fundo, que poderá ser assessorado por pessoas convidadas, conforme os
seguintes critérios:
a) Conformidade com os princípios basilares do Estatuto da Criança e do Adolescente;
b) Observância do Edital;
c) Articulação do Projeto com a rede de atendimento (parcerias na execução);
d) Mérito (intencionalidade do projeto);
e) Relevância (importância do projeto perante a realidade local);
f) Impacto social (transformações a que se propõe realizar);
g) Previsão de continuidade do projeto sem os recursos do FDCA/DF;
h) Ordenamento e reordenamento das entidades e órgãos;
i) Viabilidade técnica e financeira.
7.1. Serão negados os Projetos que:
7.2.1. Não atenderem o Edital n. 01/2009-CDCA/DF.
7.2.2. O cronograma de desembolso seja superior a 18 (dezoito) meses.
7.2.3. Sejam de entidades já contempladas pelo presente Edital.
7.2.4. O valor seja superior a R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) conforme o item
7.3. A avaliação será submetida à Plenária do CDCA/DF e o resultado disponibilizado na Secre-
taria do CDCA/DF a partir do dia 07/11/2009 e, posteriormente, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal – DODF.
8. REQUISITOS ELIMINATÓRIOS
Todos os Projetos devem ser encaminhados ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te – CDCA/DF obedecendo-se os seguintes critérios:
8.1. Os projetos que estiverem em desacordo com o presente Edital serão Indeferidos;
8.2. Não serão aceitos projetos apresentados por Conselhos Tutelares nem por Órgãos Governa-
mentais em nome de entidades ou organizações não governamentais – ONGs.
8.3. Cada instituição/entidade poderá apresentar apenas 1 (um) projeto.
9. PRESTAÇÃO DE CONTAS
9.1. Deverá obedecer as normas do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA,
deste Edital e demais legislação pertinente, do âmbito do Governo do Distrito Federal, tais como:
Lei n. 4.320/64, Lei n. 8.666/93 Decretos 19.730/1998, 21.772/2000, 24.435/2004, 26.661/2006,
Resolução Normativa n. 12/2006-CDCA/DF e Instrução Normativa n. 1/2005-CGDF e seu
Anexo III e seguintes.
9.2. Deverá ser acompanhada de um relatório elaborado por um executor designado pela Adminis-
tração Pública, com a avaliação da execução do projeto, que será encaminhado à Gerência de
Contratos e Convênios da Unidade de Administração Geral da Secretaria de Justiça, Direitos
Humanos e Cidadania do Distrito Federal, para análise da prestação de contas.
10. INFORMAÇÕES GERAIS
10.1. O prazo aqui estabelecido para apresentação de projetos é improrrogável e os descumpri-
mentos das regras definidas neste Edital gerarão a exclusão do projeto.
10.2. Será de inteira responsabilidade da entidade interessada a retirada do Edital, depois
de publicado no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, no balcão do CDCA/DF, no
Diário Oficial  do Distr i to Federal  impresso ou no si te  do Distr i to Federal:
www.buriti.df.gov.br.
10.3. Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria Executiva do CDCA: (0XX61)
3905-1353 (1252) ou pelo e-mail: cdcadf@ymail.com.
11. CRONOGRAMA
14/10 Recebimento do documento da Petrobras no CDCA/DF
21/10 Aprovação em Plenário de Lançamento de Edital Nº 02/2009 – Convocação
29/10 Data Final para entrega de Projetos no CDCA
30/10 a 02/11 Analise dos Projetos pela Comissão do Fundo
03/11 Aprovação na Reunião Plenária Extraordinária convocada para este fim
06/11 Envio dos Projetos a Comissão Fia da Petrobrás
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12. ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO
http://www.petrobras.com.br/minisite/desenvolvimento-e-cidadania/gestao-de-projetos/
downloads/doc/roteiro-elaboracao-projetos.doc
www.sejus.df.gov.br
www.cdcadf.ning.com

MILDA LOURDES PALA MORAES
Presidente em exercício

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

EXTRATOS DE CONTRATO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 116/2008,

NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002.
Processo: 410.000.378/2008. Partes: DF/SO e TOPOCART TOPOGRAFIA, ENGENHA-
RIA E AEROLEVANTAMENTOS S/S LTDA., CNPJ 26.994.285/0001-17, com sede no SDS
Edifício Miguel Badya, Bloco L, nº 30, Sala 301/308, em Brasília – DF. Objeto: prorrogar os
prazos de vigência e execução celebrado em 18/07/2008 e publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal de 22/07/2008, e que tem por objeto, a cargo da Contratada, a elaboração de
projeto integrado de regularização, composto de estudo ambiental, projeto de trabalho social,
projeto de urbanismo e elaboração de projeto de infra-estrutura urbana, contemplando os
projetos de drenagem pluvial e sistema viário, de parcelamento informal e de áreas a serem
parceladas situadas dentro do Setor Habitacional Ribeirão, em Santa Maria – DF, consoante
especifica o Edital de Tomada de Preços n° 01/2008 – CEL/SO. Prorrogação do Prazo: A partir
da assinatura deste Termo Aditivo, o Contrato Principal com vigência até 14/12/2009, fica
prorrogado até 12/02/2010. O prazo para execução dos serviços fica prorrogado por mais 60
(sessenta) dias corridos, contados a partir de 17/09/2009, vencendo-se, portanto, em 15/11/
2009. Fundamento Legal: Artigo 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. Vigência: O
presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no
DODF às expensas da Administração. Data de Assinatura: 23 de outubro de 2009. Signatários:
Pelo Distrito Federal: Márcio Edvandro Rocha Machado, na qualidade de Secretário de Estado
de Obras. Pela Contratada: Nércio Pereira Ladeira, na qualidade de Diretor da Empresa.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 193/2008,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.

Processo: 112.001.738/2008. Partes: DF/SO e a empresa BASEVI CONSTRUÇÕES S/A.
Objeto: prorrogar o prazo de vigência e execução celebrado em 08/10/2008 e publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal de 10/10/2008, e que tem por objeto, a execução de comple-
mentação de pavimentação asfáltica, estacionamentos, meios-fios e drenagem pluvial nos Con-
juntos do D ao I da Quadra 12 e no trecho da Avenida Bela Vista – Etapa III, do Setor
Habitacional Jardim Botânico, no Jardim Botânico – DF, consoante especifica o Edital de
Concorrência nº 032/2008 – ASCAL/PRES/NOVACAP (fls. 50 a 84) e a Proposta de fls. 576
a 581, que passam a integrar o presente Termo. Prorrogação do Prazo: A partir da assinatura
deste Termo Aditivo, o Contrato Principal com vigência até 05/01/2010, fica prorrogado até 05/
04/2010. O prazo para execução dos serviços fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias
corridos, contados a partir de 09/10/2009, vencendo-se, portanto, em 06/01/2010. Fundamen-
to Legal: Artigo 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. Vigência: O presente termo
aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às expen-
sas da Administração. Data de Assinatura: 23 de outubro de 2009. Signatários: Pelo Distrito
Federal: Márcio Edvandro Rocha Machado, na qualidade de Secretário de Estado de Obras.
Pela Contratada: José Eustáquio Ferreira, portador da identidade nº 93.229 – DFSP/DF e CPF
028.854.681-49, na qualidade de Diretor, Respectivamente.

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 228/2008,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.

Processo: 410.000.485/2008 Partes: DF/SO e a empresa METAGAL CONSTRUÇÕES E IN-
CORPORAÇÕES LTDA. Objeto: prorrogar o ajuste celebrado em 19/11/2008 e publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal de 24/11/2008, e que tem por objeto, a construção de quadras
poliesportivas padrão, conforme a seguir: Lote 01 – SHCN/EQN 110/111, Lote “B”, e na SHCN/
SQDN 409/410 no Plano Piloto - DF, consoante especifica o Edital da Tomada de Preços nº 020/
2008 – ASCAL/PRES/NOVACAP. Prorrogação do Prazo: A partir da assinatura deste Termo
Aditivo, o Contrato Principal com Vigência até 09/01/2010, fica prorrogado até 10/03/2010. O
prazo para execução dos serviços fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias corridos, contados
a partir de 27/09/2009, vencendo-se, portanto, em 25/11/2009. Fundamento Legal: Artigo 57,
parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entrará em
vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às expensas da Administração.
Data de Assinatura: 23 de outubro de 2009. Signatários: Pelo Distrito Federal: Márcio Edvandro
Rocha Machado, na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela Contratada: Mário Amorim
Galvão Júnior na qualidade de Sócio-Administrador da Empresa.

EXTRATO DO QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 242/2008,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.

Processo: 410.006.141/2007. Partes: DF/SO e a empresa JM TERRAPLANAGEM E
CONSTRUÇÕES LTDA, Objeto: o ajuste celebrado em 25/11/2008 e publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal de 26/11/2008, e que tem por objeto, a construção de quadras

polivalentes em asfalto, com limpeza e iluminação na ADE, Conjunto 14, Área de Apoio; no
Veredão, Chácara 59 Conjunto15-A e no Parque Central, Conjunto Poliesportivo, em Águas
Claras – DF, consoante especifica o Edital de Tomada de Preços nº 084/2007 – ASCAL/
PRES/NOVACAP. Prorrogação do Prazo: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o
Contrato Principal com vigência até 21/12/2009, fica prorrogado até 01/03/2010. O prazo
para execução dos serviços fica prorrogado por mais 70 (setenta) dias corridos, contados a
partir de 24/09/2009, vencendo-se, portanto, em 02/12/2009. FUNDAMENTO LEGAL:
Artigo 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. VIGÊNCIA: O presente termo
aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às
expensas da Administração. Data de Assinatura: 23 de outubro de 2009. Signatários: Pelo
Distrito Federal: Márcio Edvandro Rocha Machado, na qualidade de Secretário de Estado de
Obras. Pela Contratada Julio César de Ávila Oliveira na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 251/2008,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.

Processo: 138.001.029/2007. Partes: DF/SO e a empresa CONSERVENGE – CONSTRUÇÃO
E CONSERVAÇÃO LTDA, CNPJ 00.836.494/0001-49, com sede no SCIA Quadra 11, Conjun-
to 01, Lote 03 – Brasília - DF. Objeto: prorrogar os prazos de vigência e execução celebrado em
01/12/2008 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 02/12/2008, e que tem por objeto,
a revitalização de Praça, localizada na EQNM 20/22, em Ceilândia - DF, consoante especifica o
Edital de Tomada de Preços nº 075/2008 – ASCAL/PRES/NOVACAP. Prorrogação do Prazo: A
partir da assinatura deste Termo Aditivo, o Contrato Principal com vigência até 28/12/2009, fica
prorrogado até 28/03/2010. O prazo para execução dos serviços fica prorrogado por mais 90
(noventa) dias corridos, contados a partir de 05/10/2009, vencendo-se, portanto, em 02/01/2010.
Fundamento Legal: Artigo 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. Vigência: O presente
termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às
expensas da Administração. Data de Assinatura: 23 de outubro de 2009. Signatários: Pelo Distrito
Federal: Márcio Edvandro Rocha Machado, na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela
Contratada: Antônio Silvestre da Costa, na qualidade de Sócio-Gerente da Empresa.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 258/2008,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.

Processo: 112.003.911/2007. Partes: DF/SO e a empresa ERICSTEL CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto: o ajuste celebrado em 03/12/2008 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de
10/12/2008, e que tem por objeto, a execução de passeios em diversos locais de Samambaia –
DF, conforme a seguinte discriminação: 1ª. Avenida Norte – QS 401/Q. 201 a QS 433 (LOTE
03), consoante especifica o Edital de Concorrência nº 016/2008 – ASCAL/PRES/NOVACAP.
Prorrogação do Prazo: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o Contrato Principal com
vigência até 07/10/2009, fica prorrogado até 06/12/2009. O prazo para execução dos serviços
fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir de 29/07/2009, vencen-
do-se, portanto, em 26/09/2009. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, parágrafo 1º, inciso II,
da Lei nº 8.666/1993. VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua
assinatura, devendo ser publicado no DODF às expensas da Administração. Data de Assinatu-
ra: 23 de outubro de 2009. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Márcio Edvandro Rocha
Machado, na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela Contratada: Agostinho Gonçal-
ves Pacheco na qualidade de Sócio.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 259/2008,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.

Processo: 112.003.911/2007. Partes: DF/SO e a empresa ERICSTEL CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto: o ajuste celebrado em 03/12/2008 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de
10/12/2008, e que tem por objeto, a execução de passeios em diversos locais de Samambaia –
DF, conforme a seguinte discriminação: 2ª. Avenida Norte – QS 601/QN 401 a QS 625/QN 425
(LOTE 04), consoante especifica o Edital de Concorrência nº 016/2008 – ASCAL/PRES/
NOVACAP. Prorrogação do Prazo: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o Contrato
Principal com vigência até 06/09/2009, fica prorrogado até 05/11/2009. O prazo para execução
dos serviços fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir de 29/06/
2009, vencendo-se, portanto, em 27/08/2009. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, parágrafo
1º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entrará em vigor na
data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às expensas da Administração. Data
de Assinatura: 23 de outubro de 2009. Signatários: Pelo Distrito Federal: Márcio Edvandro
Rocha Machado, na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela Contratada: Agostinho
Gonçalves Pacheco na qualidade de Sócio.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 275/2008,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002.

Processo: 112.001.403/2008. Partes: DF/SO e a empresa TOPOCART Topografia, Engenharia e
Aerolevantamentos S/S Ltda., CNPJ 26.994.285/0001-17, com sede no SDS, Edifício Miguel
Badya, Bloco “L”, nº 30, Salas 301/308, no Plano Piloto - DF, doravante denominada Contratada,
representada por NERCIO PEREIRA LADEIRA, portador da identidade CREA nº 5.483/D –
MG e CPF 021.466.221-72, na qualidade de Diretor, resolvem. Objeto: prorrogar os prazos de
vigência e execução celebrado em 26/12/2008 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de
29/12/2008, e que tem por objeto, a elaboração de projeto integrado de regularização das áreas
ocupadas irregularmente por parcelamentos informais, dentro do Setor Habitacional Águas Quen-
tes, nas Regiões Administrativas de Samambaia e Recanto das Emas – DF, consoante especifica
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o Edital de Concorrência nº 040/2008 – ASCAL/PRES/NOVACAP. Prorrogação do Prazo: A
partir da assinatura deste Termo Aditivo, o Contrato Principal com vigência até 28/11/2009, fica
prorrogado até 26/02/2010, O prazo para execução dos serviços fica prorrogado por mais 90
(noventa) dias corridos, contados a partir de 28/08/2009, vencendo-se, portanto, em 25/11/2009
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. VIGÊNCIA:
O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no
DODF às expensas da Administração. Data de Assinatura: 23 de outubro de 2009. Signatários:
Pelo Distrito Federal: Márcio Edvandro Rocha Machado, na qualidade de Secretário de Estado de
Obras. Pela Contratada: Nercio Pereira Ladeira, na qualidade de Diretor.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 289/2008,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.

Processo: 110.000.013/2008. Partes: DF/SO e a empresa SANTA ALICE CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA., CNPJ 01.588.474/0001-69, com sede no Trecho 04, Lote 2000,
Bloco F, Sala 106, no SIA - DF. Objeto: prorrogar o prazo de vigência e execução celebrado em 30/
12/2008 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 05/01/2009, e que tem por objeto, a
execução de pavimento asfáltico e drenagem pluvial na CNN 02, em Ceilândia – DF, consoante
especifica o Edital de Tomada de Preços n° 103/2008 – ASCAL/PRES/NOVACAP. Prorrogação
do Prazo: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o Contrato Principal com vigência até 05/
01/2010, fica prorrogado até 06/03/2010. O prazo para execução dos serviços fica prorrogado por
mais 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir de 11/10/2009, vencendo-se, portanto, em 09/
12/2009. Fundamento Legal: Artigo 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. Vigência: O
presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no
DODF às expensas da Administração. Data de Assinatura: 23 de outubro de 2009. Signatários:
Pelo Distrito Federal: Márcio Edvandro Rocha Machado, na qualidade de Secretário de Estado de
Obras. Pela Contratada: José Maria de Araújo Galvão, na qualidade de Diretor da Empresa.

EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2009,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002

Processo: 137.000.669/2007. Partes: DF/SO e a empresa FROYLAN ENGENHARIA, PROJE-
TOS E COMÉRCIO LTDA., CNPJ 00.502.393/0001-31, com sede na QI 25, Lote 18 – Setor
Industrial – Taguatinga - DF, doravante denominada Contratada, representada por FROYLAN
PINTO SANTOS FILHO, portador da identidade nº 1.599.787 - SSP/DF e CPF 852.294.821-
68, na qualidade de Representante Legal, resolvem: Prorrogação do Prazo: A partir da assinatura
deste Termo Aditivo, o Contrato Principal com vigência até 14/11/2009, fica prorrogado até 13/
01/2010. O prazo para execução dos serviços fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias corri-
dos, contados a partir de 18/10/2009, vencendo-se, portanto, em 16/12/2009. Fundamento Legal:
Artigo 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. VIGÊNCIA: O presente termo aditivo
entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às expensas da
Administração. Data de Assinatura: 23 de outubro de 2009. Signatários: Pelo Distrito Federal:
Márcio Edvandro Rocha Machado, na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela Contra-
tada Froylan Pinto Santos Filho na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2009,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.

Processo: 110.000.355/2008 Partes: DF/SO e a empresa e a empresa CD CONSTRUÇÃO E
ENGENHARIA LTDA., CNPJ 00.842.903/0001-10, com sede na 2ª Avenida, Lotes 457-A/463-
A, Lojas S/N, no Núcleo Bandeirante - DF, doravante denominada CONTRATADA, representa-
da por CARLOS AUGUSTO MARTINS MESQUITA, portador da identidade nº 1.133.883
SSP/DF e CPF 628.217.176-87, na qualidade de Sócio. Objeto: prorrogar os prazos de vigência e
execução celebrado em 08/01/2009 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 12/01/
2009, e que tem por objeto, a execução de campo de futebol, com grama sintética, passeios e
alambrado no AR 03, em Sobradinho II – DF, consoante especifica o Edital de Tomada de Preços
nº 138/2008 – ASCAL/PRES/NOVACAP, que passam a integrar o presente Termo. Prorrogação
do Prazo: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o Contrato Principal com vigência até 17/
10/2009, fica prorrogado até 16/12/2009. Fundamento Legal: Artigo 57, parágrafo 1º, inciso II, da
Lei nº 8.666/1993. VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assi-
natura, devendo ser publicado no DODF às expensas da Administração. Data de Assinatura: 23
de outubro de 2009. Signatários: Pelo Distrito Federal: Márcio Edvandro Rocha Machado, na
qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela Contratada: Carlos Augusto Martins Mesquita,
na qualidade de Sócio da Empresa.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2009,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.

Processo: 112.004.542/2007 Partes: DF/SO e a empresa CONSPAV CONSTRUÇÕES, SANEA-
MENTO E PAVIMENTAÇÃO LTDA., CNPJ 00.895.830/0001-24, com sede na Quadra 08,
Conjunto 14, Lotes 05/06, no SCIA – DF. Objeto: prorrogar os prazos de vigência e execução
celebrado em 20/01/2009 e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 22/01/2009, e que
tem por objeto, a cargo da Contratada, a execução de pavimentação asfáltica e meios-fios, dos
Trechos 04 a 06, da 2ª Etapa do Pólo JK, em Santa Maria – DF (LOTE 05), consoante especifica
o Edital de Concorrência n° 010/2008 – ASCAL/PRES/NOVACAP. Prorrogação do Prazo: A
partir da assinatura deste Termo Aditivo, o Contrato Principal com vigência até 19/12/2009, fica
prorrogado até 19/03/2010. O prazo para execução dos serviços fica prorrogado por mais 90
(noventa) dias corridos, contados a partir de 24/09/2009, vencendo-se, portanto, em 22/12/2009.
Fundamento Legal: Artigo 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. Vigência: O presente

termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF às
expensas da Administração. Data de Assinatura: 23 de outubro de 2009. Signatários: Pelo Distrito
Federal: Márcio Edvandro Rocha Machado, na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela
Contratada: Marcos Antônio Rodrigues, na qualidade de Representante Legal da Empresa.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2009,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002.

Processo: 112.002.768/2007 Partes: DF/SO e a empresa ARCA ENGENHARIA LTDA, CNPJ
04.379.572/0001-84, com sede na SHIS QI 05, Conjunto 17, Casa 16 - Lago Sul/DF. Objeto:
prorrogar os prazos de vigência e execução celebrado em 23/03/2009 e publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal de 24/03/2009, e que tem por objeto, a cargo da Contratada, a elaboração dos
projetos executivos de instalações prediais, hidráulicas e sanitárias, elétricas e eletrônicas, de preven-
ção e combate a incêndio para construção do Edifício Sede da Governança (FAP) e portal (Cidade
Digital), no Plano Piloto – DF, consoante especifica o Edital de Convite n°. 110/2007 – ASCAL/PRES/
NOVACAP. Prorrogação do Prazo: A partir da assinatura deste Termo Aditivo, o Contrato Principal
com vigência até 21/01/2010, fica prorrogado até 21/04/2010. O prazo para execução dos serviços fica
prorrogado por mais 90 (noventa) dias corridos, contados a partir de 21/10/2009, vencendo-se,
portanto, em 18/01/2010. Fundamento Legal: Artigo 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.
Vigência: O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado
no DODF às expensas da Administração. Data de Assinatura: 23 de outubro de 2009. Signatários: Pelo
Distrito Federal: Márcio Edvandro Rocha Machado, na qualidade de Secretário de Estado de Obras.
Pela Contratada: Alfredo José Cavalcanti de Souza, na qualidade de Representante Legal da Empresa.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 137/2009,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.

Processo: 112.000.369/2009 Partes: DF/SO e a empresa RH ENGENHARIA LTDA, CNPJ
04.059.159/0001-32, com sede na QS 09 - Rua 120 - Lote 24 - Águas Claras - DF, doravante
denominada CONTRATADA, representada por REGIS HONORIO, portador da identidade nº
9509/D - CREA - DF e CPF 530.928.051-00, na qualidade de Representante Legal, resolvem.
Objeto: prorrogar os prazos de vigência e execução celebrado em 29/07/2009 e publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal de 31/07/2009, e que tem por objeto, a cargo da Contratada, a
Execução de pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no estacionamento do Fórum de São
Sebastião, em São Sebastião - DF, consoante especifica o Edital de Convite n°. 056/2009 –
ASCAL/PRES/NOVACAP, que passam a integrar o presente Termo. Prorrogação do Prazo: A
partir da assinatura deste Termo Aditivo, o Contrato Principal com vigência até 30/11/2009, fica
prorrogado até 14/01/2010, O prazo para execução dos serviços fica prorrogado por mais 45
(quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir de 03/09/2009, vencendo-se, portanto, em 17/
10/2009. Fundamento Legal: Artigo 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993. Vigência: O
presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no
DODF às expensas da Administração. Data de Assinatura: 23 de outubro de 2009. Signatários:
Pelo Distrito Federal: Márcio Edvandro Rocha Machado, na qualidade de Secretário de Estado de
Obras. Pela Contratada: Regis Honorio, na qualidade de Representante legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 181/2009, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002.
Processo: 112.004.114/2008 Partes: DF/SO e a empresa ECOTECH TECNOLOGIA AMBI-
ENTAL E CONSULTORIA LTDA. PROCEDIMENTO: O presente Contrato obedece aos
termos do Edital de Convite nº 160/2008 - ASCAL/PRES/NOVACAP (fls. 45 a 59), da Proposta
de fls. 102 a 107 e da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, que passam a integrar o presente Termo.
Objeto: Elaboração de projeto de obra de sistematização a montante e de recuperação das partes
erodidas a jusante da desembocadura do bueiro de travessia do Ribeirão Santa Maria sob a DF
290, em Santa Maria – DF. Forma e Regime de Execução: O Contrato será executado de forma
indireta, sob o regime de empreitada, por preço global, segundo o disposto nos Arts. 6º e 10, da
Lei nº 8.666/93, e em conformidade com o Edital, projetos, especificações fornecidas pela NOVA-
CAP e Normas Técnicas da ABNT. Valor: O valor total do Contrato é de R$ 118.823,44 (cento
e dezoito mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e quatro centavos). Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 22.101; Programa de Trabalho: 15.451.3300.5695.0001; Natureza da
Despesa: 4490-51; Fonte de Recursos: 100. A despesa foi totalmente comprometida a favor da
Contratada, no valor de R$ 118.823,44 (cento e dezoito mil oitocentos e vinte e três reais e
quarenta e quatro centavos) conforme Nota de Empenho nº 1736, emitida em 21/10/2009, sob o
evento nº 400091, na modalidade global. Prazo/Vigência: O Contrato terá vigência de 07 (sete)
meses, a contar da data de publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial do Distrito
Federal. O prazo para execução dos serviços é de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar do
primeiro dia útil após a emissão da Ordem de Serviço prevista na Cláusula Oitava do Contrato. O
prazo para início dos serviços é de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento
da respectiva Ordem de Serviço. O prazo para recebimento provisório dos serviços é de 15
(quinze) dias úteis da comunicação escrita da Contratada. Quando do recebimento provisório,
obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto contratual. Os serviços serão rece-
bidos definitivamente por Comissão de Recebimento de Obras e Serviços a ser designada pelo
Secretário de Estado de Obras nos termos da Lei nº 8.666/93, artigo 73, inciso I, alínea “b”.
Publicação e Registro: A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instru-
mento pela Administração, no Diário Oficial do Distrito Federal, até o quinto dia útil do mês
seguinte ao de sua assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela
Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal. Data de Assinatura: 27 de outubro de 2009.
Signatários: Pelo DF: Márcio Edvandro Rocha Machado na qualidade de Secretário de Estado de
Obras. Pela Contratada: Daniel Chevallier Freire, na qualidade de Gerente Administrativo.
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 182/2009, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002.

Processo: 112.000.794/2009 Partes: DF/SO e a empresa EXTREMA CONSTRUÇÃO LTDA.
PROCEDIMENTO: O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Tomada de Pre-
ços nº 067/2009 - ASCAL/PRES/NOVACAP (fls. 195 a 228), da Proposta de fls. 402 a 406
e da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, que passam a integrar o presente Termo. Objeto: Elaboração
de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), Plano de Controle Ambiental (PCA)
e estudo e desenvolvimento de projetos das estruturas de dissipação nas Quadras QNA,
QNB, QNC, QND, QNE, QNF, QI, SC, AE, QSA, QSB e QSC, em Taguatinga – DF. Forma
e Regime de Execução: O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de emprei-
tada, por preço global, segundo o disposto nos Arts. 6º e 10, da Lei nº 8.666/93, e em
conformidade com o Edital, projetos, especificações fornecidas pela NOVACAP e Normas
Técnicas da ABNT. VALOR: O valor total do Contrato é de R$ 418.163,09 (quatrocentos e
dezoito mil cento e sessenta e três reais e nove centavos). Dotação Orçamentária: Unidade
Orçamentária: 22.101; Programa de Trabalho: 18.451.1350.3021.0002; Natureza da Despe-
sa: 4490-51; Fonte de Recursos: 100. A despesa foi totalmente comprometida a favor da
Contratada, no valor de R$ 418.163,09 (quatrocentos e dezoito mil cento e sessenta e três
reais e nove centavos), conforme Nota de Empenho nº 1732, emitida em 21/10/2009, sob o
evento nº 400091, na modalidade global. Prazo/Vigência: O Contrato terá vigência de 08
(oito) meses, a contar da data de publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial do
Distrito Federal. O prazo para execução dos serviços é de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
a contar do primeiro dia útil após a emissão da Ordem de Serviço prevista na Cláusula Oitava
do Contrato. O prazo para início dos serviços é de até 05 (cinco) dias corridos, contados da
data de recebimento da respectiva Ordem de Serviço. O prazo para recebimento provisório
dos serviços é de 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita da Contratada. Quando do
recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a execução do objeto con-
tratual. Os serviços serão recebidos definitivamente por Comissão de Recebimento de Obras
e Serviços a ser designada pelo Secretário de Estado de Obras nos termos da Lei nº 8.666/93,
artigo 73, inciso I, alínea “b”. Publicação e Registro: A eficácia do Contrato fica condicionada
à publicação resumida do instrumento pela Administração, no Diário Oficial do Distrito
Federal, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Obras do Distrito
Federal. Data de Assinatura: 27 de outubro de 2009. Signatários: Pelo DF: Márcio Edvandro
Rocha Machado na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela CONTRATADA:
Adelcke Rossetto Filho, na qualidade de Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 183/2009, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 01/2002.
Processo: 112.001.803/2009 Partes: DF/SO e a empresa KBA ENGENHARIA LTDA.
PROCEDIMENTO: O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Concorrência
nº 043/2009 - ASCAL/PRES/NOVACAP (fls. 111 a 142), da Proposta de fls. 388 a 394 e
da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, que passam a integrar o presente Termo. Objeto: Contra-
tação de consultoria especializada para gerenciamento e coordenação dos contratos de
financiamento entre o Governo do Distrito Federal e a Caixa Econômica Federal, referentes
às Operações de Crédito do Programa de Atendimento Habitacional, através do Setor
Público – PRÓ-MORADIA, em obras do Mestre D’Armas e do Arapoanga, em Planaltina
e do Condomínio Sol Nascente, em Ceilândia – DF. A execução do presente Contrato está
vinculada aos Contratos de Financiamento e Repasse nºs 0262.250-51/09, 0262.232-26/09
e 0262.225-34/09, celebrado entre a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e o GOVERNO
DO DISTRITO FEDERAL, destinado à execução de obras/serviços no Distrito Federal,
no âmbito do PRÓ-MORADIA. FORMA E REGIME DE EXECUÇÃO: O Contrato será
executado de forma indireta, sob o regime de empreitada, por preço global, segundo o
disposto nos Arts. 6º e 10, da Lei nº 8.666/93, e em conformidade com o Edital, projetos,
especificações fornecidas pela NOVACAP e Normas Técnicas da ABNT. Valor: O valor
total do Contrato é de R$ 4.660.965,84 (quatro milhões seiscentos e sessenta mil novecen-
tos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). Dotação Orçamentária: Unidade
Orçamentária: 22.101; Programa de Trabalho: 15.451.0084.1110.1322; Natureza da Des-
pesa: 339035; Fonte de Recursos: 135. A despesa foi parcialmente comprometida a favor
da Contratada, no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), conforme Nota de Empenho
nº 1761, emitida em 27/10/2009, sob o evento nº 400091, na modalidade global. O valor
restante será empenhado posteriormente. Prazo/Vigência: O Contrato terá vigência de 21
(vinte e um) meses, a contar da data de publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial
do Distrito Federal. O prazo para execução dos serviços é de 540 (quinhentos e quarenta)
dias corridos, a contar do primeiro dia útil após a emissão da Ordem de Serviço prevista na
Cláusula Oitava do Contrato. O prazo para início dos serviços é de até 05 (cinco) dias
corridos, contados da data de recebimento da respectiva Ordem de Serviço. O prazo para
recebimento provisório dos serviços é de 15 (quinze) dias úteis da comunicação escrita da
Contratada. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar concluída a
execução do objeto contratual. Os serviços serão recebidos definitivamente por Comissão
de Recebimento de Obras e Serviços a ser designada pelo Secretário de Estado de Obras
nos termos da Lei nº 8.666/93, artigo 73, inciso I, alínea “b”. Publicação e Registro: A
eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Admi-
nistração, no Diário Oficial do Distrito Federal, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de
sua assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Secre-
taria de Estado de Obras do Distrito Federal. Data de Assinatura: 28 de outubro de 2009.
Signatários: Pelo DF: Márcio Edvandro Rocha Machado na qualidade de Secretário de
Estado de Obras. Pela Contratada: Epaminondas Ely Veloso, na qualidade de Sócio.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 191/2009.
Processo: 110.000.499/2009 Partes: DF/SO e NOVACAP. LEGISLAÇÃO REGEDORA: Rege-
se o presente Convênio pelas disposições do Decreto nº 16.098/94, pela Lei nº 8.666/93 e pelas
demais legislações correlatas. Objeto: Serviços de cooperação técnica para a elaboração de projeto
executivo de ciclovia, locação, nivelamento, projetos geométricos (altimétrico e planimétrico),
dimensionamento da ciclovia, drenagem pluvial, estudos geotécnicos e de tráfego, sinalização,
urbanização e planilha orçamentária do Setor Habitacional Água Quente, no Recanto das Emas –
DF. Prazos: O Convênio terá a vigência encerrada em 31 de julho de 2010. As obras e/ou serviços
relacionados a este Convênio e que serão contratados e executados por empresa contratada pela
Secretaria de Obras, serão executados dentro do prazo de vigência do Convênio e terão início a
partir das expedições das respectivas ordens de serviço, emitidas pela Secretaria de Estado de
Obras, à(s) empresa(s) licitante(s) vencedora(s) do certame realizado pela NOVACAP, observa-
dos os prazos previstos no cronograma físico-financeiro. FISCALIZAÇÃO E RECEBIMEN-
TO: As obras e/ou serviços relacionados a este Convênio e que serão contratados e executados
por empresa contratada pela Secretaria de Obras e previstos em cada Ordem de Serviço, serão
fiscalizados e recebidos de acordo com o disposto nos artigos 67, 68, 69, 73 e 76 da Lei n° 8.666/
93. RESPONSABILIDADE: A Secretaria de Obras e a NOVACAP responderão pelo conteúdo
técnico dos trabalhos efetuados de acordo com as suas respectivas obrigações, constantes do
presente Convênio, e assumirão total responsabilidade pela qualidade do mesmo. Publicação e
Registro: A eficácia do Convênio fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela
Secretaria de Obras, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatu-
ra. Data de Assinatura: 28 de outubro de 2009. Signatários: Pelo DF: Márcio Edvandro Rocha
Machado na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela NOVACAP: José Alves de Melo
Júnior e Celso Roberto Machado Pinto, na qualidade de, respectivamente, Diretor-Presidente
respondendo e Diretor de Urbanização da NOVACAP.

COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

ASSESSORIA DE CADASTRO E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÕES

Concorrência nº 71/2009 – ASCAL/PRES – do tipo menor preço unitário – por lotes, para
implantação de Equipamentos Comunitários de Lazer – ECL, em diversos locais do Distrito
Federal – DF. Data e horário da Licitação: 04/12/2009 – às 09:00 horas.

Concorrência nº 72/2009 – ASCAL/PRES – do tipo menor preço unitário, para execução, recupe-
ração estrutural e plantio de brachiaria e leguminosas, no canal da barragem do Ribeirão do Gama,
em Vargem Bonita, no Park Way – RA XXIV – DF.
Data e horário da Licitação: 03/12/2009 – às 15:00 horas.

Tomada de Preços nº 170/2009 – ASCAL/PRES – do tipo menor preço unitário, para urbanização
no entorno das Vilas Olímpicas de Brazlândia, Santa Maria, QNO 09 e Parque da Vaquejada em
Ceilândia, Samambaia, São Sebastião, Recanto das Emas e Vila Estrutural SCIA – DF. Data e
horário da Licitação: 19/11/2009 – às 10:30 horas.

Tomada de Preços nº 171/2009 – ASCAL/PRES – do tipo menor preço global, para construção de
12 (doze) Conjuntos de Sanitários Públicos e DML– projeto padrão-tipo 1, localizados em
diversos locais do Distrito Federal. Data e horário da Licitação: 19/12/2009 – às 15:00 horas.

A ASSESSORIA DE CADASTRO E LICITAÇÃO DA COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL TORNA PÚBLICO aos interessados que realizará as licita-
ções acima nas datas e horários indicados e que os Editais e seus anexos encontram-se à disposi-
ção de todos na Sala de Licitações da ASCAL/PRES, sito no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”,
Bloco “A” 1º andar – Conjunto Sede da Companhia em Brasília - DF. Para maiores informações
ligar para o telefax (0xx61) 3233-8099 – Ramais 121/122.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
FELIX VIEIRA DE ALMEIDA

Assessor

AVISO DE ADIAMENTO
Comunicamos aos interessados no Edital de Pré-Qualificação Internacional nº 02/2009 – ASCAL/
PRES, que a mesma fica adiada “Sine Die”, com base na Decisão nº 6876/2009, datada de 27 de
outubro de 2009. Data da 1ª publicação no DODF de 28 de setembro de 2009, página 38 e DOU
– Seção 3 – página 161.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
FELIX VIEIRA DE ALMEIDA

Assessor

AVISO DE REPETIÇÃO
Tomada de Preços nº 62/2009 - ASCAL/PRES – do tipo menor preço global, para substitui-
ção de forros das Salas de Aula e Laboratório, localizado no Campus da UnB – CEM 04
(provisório), na QNN 14, AE, Guariroba, em Ceilândia – RA IX – DF. Data e horário da
licitação: 16/11/2009 – às 09:00 horas. Comunicamos aos interessados na licitação acima que
a mesma será repetida na data e horário indicados. O novo Edital e seus anexos encontram-se
à disposição de todos, na Sala de Licitações da ASCAL/PRES, sito no Setor de Áreas Públi-
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cas, Lote “B”, Bloco “A” 1º andar – Conjunto Sede da Companhia em Brasília - DF. Para
maiores informações ligar para o telefax (0xx61) 3233-8099 – Ramais 121/122. Data da 1ª
publicação no DODF de 18 de maio de 2009, página 58.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
FELIX VIEIRA DE ALMEIDA

Assessor

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS DE SERVIÇOS Nº 03/2009.

A COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA, por intermédio da COMISSÃO JULGADO-
RA PERMANENTE DE LICITAÇÃO, situada no S.I.A - SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS,
LOTE “C’, Área Especial da CEB, Bloco “E”, em Brasília-DF, TORNA PÚBLICO o resultado
do procedimento licitatório de TOMADA DE PREÇO DE SERVIÇOS nº 03/2009, declarando
vencedora a empresa RH ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 04.059.159/0001-32. O processo
encontra-se à disposição dos interessados para vistas, na Comissão Julgadora Permanente de
Licitação - CJPL, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min. Demais
informações através dos telefones: 3465-9051 e 3465-9052.

Brasília/DF, 27 de Outubro de 2009.
LINDOMAR LEITE DE MATOS

Presidente da Comissão

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS DE SERVIÇOS Nº 02/2009.

A COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA, através da COMISSÃO ESPECIAL DE
LICITAÇÃO, situada no S.I.A, Setor de Indústria e Abastecimento, Área de Serviços Públicos,
Lote C – S.I.A, TORNA PÚBLICO o resultado do procedimento licitatório da Tomada de Preços
de Serviços em epigrafe, que trata da Contratação de Serviços de Avaliação Econômico-Financeira
e DUE diligence da CEB, subsidiárias controladas e coligadas, classificando-se, pela ordem as
empresas UHY MOREIRA AUDITORES e CERES INTELIGENCIA FINANCEIRA LTDA.
O processo encontra-se à disposição dos interessados para vistas, na Comissão Especial de
Licitação - CEL, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Demais informações
através dos telefones: 3465-9021/9014 e pelo fax: 3465-9015.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
IRACEMA MARQUES DA LUZ

Presidente da Comissão

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

EXTRATOS DE ADITIVO
Espécie: 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 177/2005-CEB DISTRIBUIÇÃO. Partes: CEB DIS-
TRIBUIÇÃO S/A e TRIPS PASSAGENS AÉREAS E TURISMO LTDA. Processo 093002731/
2005. Pregão 54/2005, regidos pela Lei nº 8.666/93. Data de Assinatura do Aditivo: 27/10/2009.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12(doze) meses. Valor: R$ 339.315,00 (tre-
zentos e trinta e nove mil, trezentos e quinze reais). Despesa com Publicação: CEB Distribuição.
Assinatura pela CEB Distribuição: Benedito A. Carraro e Paulo Afonso Teixeira Machado e pela:
TRIPS: Marli Maria de Jesus Denser.

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 147/2007-CEB DISTRIBUIÇÃO. Partes: CEB DIS-
TRIBUIÇÃO S/A e RÔNEY TANIOS NEMER. Processo: 310002754/2007. CARTA
069NOCCC/2007-CEB, regidos pela Lei nº 8.666/93. Data de Assinatura do Aditivo: 22/10/
2009. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12(doze) meses. Valor: R$ 13.759,20
(treze mil setecentos e cinqüenta e nove reais e vinte centavos). Despesa com Publicação: CEB
Distribuição. Assinatura pela CEB Distribuição: Benedito A. Carraro e Paulo Victor Rada de
Rezende e pela: Contratada: Roney Tanios Nemer.

Espécie: 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 109/2005-CEB DISTRIBUIÇÃO. Partes: CEB DIS-
TRIBUIÇÃO S/A e COMÉRCIO DE ALIMENTOS PC. Processo: 093001855/2005. CARTA
069NOCCC/2007-CEB, regidos pela Lei nº 8.666/93. Data de Assinatura do Aditivo: 08/10/
2009. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 12(doze) meses. Valor: R$ 489.000,00
(quatrocentos e oitenta e nove mil reais). Despesa com Publicação: CEB Distribuição. Assinatura
pela CEB Distribuição: Benedito A. Carraro e Paulo Afonso Teixeira Machado e pela: COMÉR-
CIO: Paulo César Soares Júnior.

COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

AVISOS DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 50/2009.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, DA COMPANHIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL TORNA PÚBLICO o re-

sultado do julgamento da Concorrência nº 50/2009, processo 00092.005.012/2009, tipo de
Licitação: menor preço, para aquisição de peças e acessórios para centrífugas da marca Pierali-
si, por preço unitário por item cotado, da forma que se segue: a empresa WF AMBIENTAL E
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO LTDA julgada vencedora com o valor total de
R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais).

Brasília/DF, 27 de outubro de 2009.
JAQUES IRINEU MARQUES

TOMADA DE PREÇOS Nº 51/2009.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, DA COMPA-
NHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL TORNA PÚBLI-
CO o resultado do julgamento da Tomada de Preços nº 51/2009, processo 00092.004.087/
2009, tipo de licitação: menor preço, para aquisição de materiais para reativação do fun-
cionamento de equipamentos danificados do sistema de telemetria e automação da Caesb
(conector de terminação, controlador, módulo de entrada e de saída, módulo analógico,
módulo fonte de alimentação, Switch industrial e fontes) de marcas Compaclogix, Micro-
logix, entre outras, por preço unitário por item cotado, da forma que se segue: a empresa
SUPPORT - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
LTDA julgada vencedora dos itens 01, 02, 04, 11, 12 e 13 com o valor total de
R$ 22.730,00 (vinte e dois mil e setecentos e trinta reais) e a empresa CLEBER BARROS
GOMES-ME julgada vencedora dos itens 03, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 com o valor total de
R$ 64.476,00 (sessenta e quatro mil e quatrocentos e setenta e seis reais).

Brasília/DF, 27 de outubro de 2009.
JAQUES IRINEU MARQUES

TOMADA DE PREÇOS Nº 55/2009.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, DA COMPA-
NHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL TORNA PÚBLI-
CO o resultado do julgamento da Tomada de Preços nº 55/2009, processo 00092.002.836/
2009, tipo de licitação: menor preço, para aquisição de peças de reposição originais/genu-
inas para diversos equipamentos eletromecânicos das marcas ALBRIZZI PETRY, ALFA
LAVAL, AVIC, CESTARI, CIVA, FILSAN, HAUPT, HITER, KLAVAL/ARANFARPA,
KSL, MEVA, PIERALISI, ROBUSCHI, SEW E TRATEF/TM AMBIENTAL (anéis, arru-
elas, atuador pneumático, barra móvel e fixa, bico spray, buchas, coletor de anéis, coroas
de bronze, corpo em aço inox p/ válvula, correia transportadora, correntes de elos, diafrag-
mas, disco de freio, distanciadores de vedação, elemento para acoplamento da centrífuga,
elo menor e maior em aço inox, escova para barramento, escova de carvão e porta escova,
espaçadores, fluxostato, gancho Grafylon, guarnição, lençol de borracha, luvas, pés amor-
tecedores, placa em Poliuretano, polias, registros de gaveta, retentor, rodas de tração e de
sacrifício, rotores, sede para válvula, suporte da pá, válvula de diafragma, etc), por preço
unitário por item cotado, da forma que se segue: a empresa ESTRUTURA CENTER
COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA julgada vencedora dos itens
04, 05, 30, 40 e 55 com o valor total de R$ 22.474, 34 (vinte e dois mil, quatrocentos e
setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) e a empresa WF AMBIENTAL E EQUI-
PAMENTOS ELETRÔNICO LTDA julgada vencedora dos itens 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63 e 64 com o valor total de R$ 390.568, 00 (trezentos e noventa mil e quinhentos
e sessenta e oito reais).

Brasília/DF, 27 de outubro de 2009.
JAQUES IRINEU MARQUES

CONVITE Nº 80/2009. (REPETIÇÃO)
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, DA COMPANHIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, TORNA PÚBLICO o
resultado do julgamento do Convite nº 80/2009 (REPETIÇÃO), processo 00092.004.125/
2009, tipo de licitação: menor preço, para fabricação e fornecimento de peças para manuten-
ção do sistema de acionamento de rotoválvulas hidráulicas (porca para rotoválvulas de 20”,
cruzeta para rotoválvulas de 20” e 30” e tarugo de aço SAE 4340), por preço unitário por
item cotado, da forma que se segue: a empresa METALPIN METAIS E LIGAS LTDA
julgada vencedora dos itens 01,02,03 e 04 com o valor total de R$ 41.470,00 (quarenta e um
mil e quatrocentos e setenta reais).

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
JAQUES IRINEU MARQUES

EXTRATO DO TERMO DE QUITAÇÃO
Termo de Quitação do CT nº 7706. Processo: 092.004191/2008. PARTES: CAESB x AG TECH
SISTEMAS LTDA-EPP: 27/10/2009. Assinantes: Pela CAESB: Jackson Zeni Czarneski – Supe-
rintendente de Logística. Pela AG TECH SISTEMAS LTDA: Alan Villa da Silva.

EXTRATO DO TERMO DE QUITAÇÃO UNILATERAL
Termo de Quitação Unilateral do CT nº 7707. Processo: 092.004191/2008. Partes: CAESB x
AUGUSTO LUIZ COELHO JÚNIO (ROCCO). Assinatura: 27/10/2009. Assinantes: Pela
CAESB: Jackson Zeni Czarneski – Superintendente de Logística.
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SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 45/2009.
Processo: 410.001.093/2009. Partes: SEPLAG x FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Objeto:
O Contrato tem por objeto a prestação de serviços técnicos profissionais, objetivando a realiza-
ção de consultoria, incluindo pesquisa e cálculo de preços médios, estimativa de preços médios e
custo unitário básico, compreendendo, ainda, gestão de preços e apuração de custos, para a
implantação do Catálogo de Preços Referenciais do Distrito Federal, conforme condições e espe-
cializações constantes do Projeto Básico de fls. 262 a 282, com adendo à fl. 325, da Proposta de
fls. 68 a 78, com adendos às fls. 96 a 97 e 284, e da Justificativa de Dispensa de Licitação de fls.
195 a 199, com fulcro no inciso XIII, artigo 24, c/c art. 26 e com as demais disposições da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, que passam a integrar o presente Termo. Valor: 5.1 - O valor total
anual do Contrato é de R$ 556.563,36 (quinhentos e cinqüenta e seis mil, quinhentos e sessenta
e três reais e trinta e seis centavos), nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual,
perfazendo o valor mensal de R$ 46.380,28 (quarenta e seis mil, trezentos e oitenta reais e vinte
e oito centavos). 5.2 - Os Contratos celebrados com prazo de vigência superior a doze meses,
terão seus valores, anualmente, repactuados. Para efeito de reajuste anual, deverão contemplar
todos os componentes de custo do contrato que tenham sofrido variação, devidamente demons-
trada analiticamente e justificada tal variação, nos termos da Decisão n.º 325/2007, do TCDF.
Dotação Orçamentária: 6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I –
Unidade Orçamentária: 32.901; II – Programa de Trabalho: 04.122.0231.3580-6013; III – Natu-
reza da Despesa: 3.3.90.35; IV – Fonte de Recursos: 320. 6.2 – O empenho inicial é de R$
139.140,00 (cento e trinta e nove mil e cento e quarenta reais), conforme Nota de Empenho nº
2009NE00077, emitida em 23/09/2009, sob o evento 400091, na modalidade Global. O Prazo de
Vigência: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo
ser prorrogado nos termos da legislação vigente. Assinatura: 20/10/2009. Signatários: Ricardo
Pinheiro Penna, na qualidade de Secretário de Estado da SEPLAG e Carlos Ivan Simonsen Leal,
na qualidade de Presidente da Fundação Getúlio Vargas.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2007.
Processo: 410.002.002/2007. Partes: SEPLAG x EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMU-
NICAÇÕES S/A – EMBRATEL. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva: I. A alteração
contratual com vistas à redução de 16,09% (dezesseis vírgula zero nove por cento), correspon-
dendo ao valor de R$ 4.425,86 (quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e seis
centavos), passando o valor total do Contrato para R$ 23.077,18 (vinte e três mil, setenta e sete
reais e dezoito centavos), nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e da Proposta de folha
478; II. A prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses, com base no inciso
II, artigo 57, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. DA Dotação Orçamentária: A despesa
decorrente da presente alteração correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I - Unidade
Orçamentária: 32.101; II - Programa de Trabalho: 04.122.0100.8517-7897; III - Natureza da
Despesa: 3.3.90.39; IV - Fonte de Recursos: 100; V - Nota de Empenho: 2009NE00401, na
modalidade estimativo, de 29/09/2009, no valor de R$ 2.291,92 (dois mil, duzentos e noventa e
um reais e noventa e dois centavos). Prazo de vigência: O contrato em referência fica prorrogado
por até 12 (doze) meses, passando a viger a partir de 23/10/2009. Ratificação: Permanecem
inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. Assinatura:
19/10/2009. Signatários: pela SEPLAG: Ricardo Pinheiro Penna, na qualidade de Secretário de
Estado da SEPLAG e pela EMBRATEL: Diogo da Costa Bezerra, na qualidade de Gerente de
Contas e Paulo Werther de Araújo, na qualidade de Gerente Executivo de Vendas.

SUBSECRETARIA DE SUPRIMENTOS
CENTRAL DE COMPRAS

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1053/2009.

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em tecnologia
da informação, para prover migração, dos backups em fitas magnéticas de rolo, streamer e dat,
para mídia óptica DVD-R e a destruição/incineração das fitas magnéticas rolo, streamer e dat que
foram migradas, conforme especificações e condições constantes do anexo I do edital. Data e
horário para recebimento das propostas: 08h30min do dia 11 de novembro de 2009, processo:
060.007.340/2009-SES. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço
eletrônico: www.compras.df.gov.br Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do
telefone 0xx(61) 3312.5325.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
ISABEL CRISTINA OSÓRIO CALDAS

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1061/2009.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção
corretiva da processadora de filme Modelo V 45X, Marca GLAND-GENZ, instalada na
Radiologia do Hospital Dia, conforme especificações e condições constantes do anexo I do
edital. Data e horário para recebimento das propostas: 08h30min do dia 12 de novembro de

2009, processo: 060.017.036/2008-SES. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente
no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao
site, através do telefone 0xx(61) 3312.5325.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
ISABEL CRISTINA OSÓRIO CALDAS

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1067/2009.
Objeto: Aquisição de software de base (prateleira), conforme condições, quantidades e
especificações constantes do Anexo I do edital. Data e horário para recebimento das propostas:
Até 09h do dia 13 de novembro de 2009, processo: 040.001.412/2009-SEF/DF. O respectivo
edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br.
Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 0xx(61) 3312.5325.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
LUCIMAR PINHEIRO DE DEUS

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1088/2009.
Objeto: Obtenção da melhor proposta para aquisição de material de consumo – uniformes,
tecidos e aviamentos (agulha, fita acetinada, lã, linha para bordar, tecidos, elástico, tela,
sandália, calça jeans, calças, bermudas, short, camisas, camiseta, blusa de frio, calcinha,
cueca, conjunto de agasalho, tênis) conforme especificações e condições constantes do anexo
I do edital. Data e horário para recebimento das propostas: até às 08h30min do dia 01 de
dezembro de 2009, processo: 380.002.149/2009 - SEDEST. O respectivo edital poderá ser
retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações atra-
vés do site ou telefone 0xx(61) 3312.5325.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
IVANA FERNANDES ALVES

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1091/2009.
Objeto: Aquisição de material de consumo MATERIAIS DE COPA E COZINHA (açucareiro,
coador de café, colher de sopa, jarra, pegador de massa, prato, ralador, xícara, etc) MATERIAL
DE LIMPEZA (capacho, esponja, lâ de aço, vassoura, detergente, limpa forno, etc) ARTIGO DE
HIGIENE PESSOAL (desodorante, fralda, creme, etc), conforme condições, quantidades e espe-
cificações constantes do Anexo I do edital. Data e horário para recebimento das propostas: Até
08h30min do dia 17 de novembro de 2009, processos: 380.001759/2009, 380.002320/2009,
380.002306/2009 - SEDEST. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço
eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do
telefone 0xx(61) 3312.5325.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1098/2009.
Objeto: Aquisição de Licenças definitivas: (SOFTWARE ESTATÍSTICO ,Características Técni-
cas Mínimas: para instalação em um único microcomputador), conforme condições, quantidades
e especificações constantes do Anexo I do edital. Data e horário para recebimento das propostas:
Até 08h30min do dia 18 de novembro de 2009, processo: 052.001.458/2009 - PCDF. O respec-
tivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br.
Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 0xx(61) 3312.5325.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1104/2009.
Objeto: aquisição de material de consumo – acondicionamento e embalagem – material e utensílios
de copa e cozinha – artigos de higiene pessoal e limpeza (garrafão, bandeja, colher de pau, copo
alumínio e plástico, copo vidro, formas, garrafa térmica, jarras, panela, prato, xícara, esponja,
escova, álcool, etc), conforme especificações e condições constantes do anexo I do edital. Data e
horário para recebimento das propostas: 08h30min do dia 27 de novembro de 2009, processos:
400.001.044/2009, 044.001.600/2009, 0400.001.548/2009, 0400.001.565/2009, 04400.000.910/
2009, 0400.001.618/2009, 0400.001.551/2009 – SEJUS. O respectivo edital poderá ser retirado
exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações no site ou através
do telefone 0xx(61) 3312.5325.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
IVANA FERNANDES ALVES

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1109/2009.
Objeto: Aquisição de material de consumo FERRAMENTAS (chave de fenda, desempena-
deira, etc) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM (corda de sisal)
MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS (areia, meio fio, janela, lixa, tábua,
tinta, etc), conforme condições, quantidades e especificações constantes do Anexo I do
edital. Data e horário para recebimento das propostas: Até 08h30min do dia 19 de novembro
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de 2009, processos: 070.000823/2009, 150.001830/2009, 150.001832/2009, 137.001062/
2009, 137.001060/2009, 137.001134/2009, 137.001147/2009, 113.008488/2009, 113.008487/
2009, 151.000128/2009, 134.000946/2009. O respectivo edital poderá ser retirado exclusi-
vamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadas-
tro ou ao site, através do telefone 0xx(61) 3312.5325.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1111/2009.
Objeto: Aquisição de material de consumo MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EM-
BALAGEM (caixa arquivo) MATERIAL DE EXPEDIENTE (badeja expediente, bobina fax,
caneta, caneta cd, cinta elástica, etiqueta, mina grafite, porta caneta, porta carimbo, envelope etc)
AVIAMENTOS (emborrachado Eva), conforme condições, quantidades e especificações cons-
tantes do Anexo I do edital. Data e horário para recebimento das propostas: Até 08h30min do dia
23 de novembro de 2009, processos: 151.000111/2009, 151.000130/2009, 150.001827/2009,
480.001530/2009, 055.039172/2009, 055.037708/2009, 080.010402/2009, 054.002130/2009,
390.000577/2009, 390.000622/2009. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no
endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site,
através do telefone 0xx(61) 3312.5325.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1117/2009.
Objeto: Aquisição de material permanente (mesa de refeitório), conforme especificações e condi-
ções constantes do Anexo I do edital. Data e horário para recebimento das propostas: 08h30min
do dia 19 de novembro de 2009, processo: 380.002.133/2009-SEDEST. O respectivo edital
poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações
referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 0xx(61) 3312.5275.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA

Pregoeira Substituta

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1119/2009.
Objeto: Aquisição de material de expediente (apontador, fita adesiva, lápis, papel máscara, papel
vergê, pasta cartolina), material de processamento de dados (etiqueta, disco compacto, fita de
impressão, kit de limpeza para impressora, toner copiadora e toner impressora), conforme
especificações e condições constantes do anexo I do edital. Data e horário para recebimento das
propostas: 14h30min do dia 11 de novembro de 2009, processos: 060.009.109/2009; 060.006.291/
2009-SES, 063.000.304/2009, 063.000.267/2009, 063.000.255/2009, 063.000.312/2009 e
063.000.301/2009-FHB. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço
eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do
telefone 0xx(61) 3312.5325.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
CERIZE HELENA SOUZA SALES

Pregoeira Substituta

AVISO DE LICITAÇÃO REPETIÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1006/2009.

O PREGOEIRO comunica aos interessados a nova data de abertura do pregão em epígrafe,
tendo em vista que o mesmo restou deserto. Objeto: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DOCU-
MENTAL, conforme condições, quantidades e especificações constantes do Anexo I do edital.
Data e horário para recebimento das propostas: 08h30min do dia 13 de novembro de 2009,
processos nº: 150.000.733/2009. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no
endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site,
através do telefone 0xx(61) 3312.5275.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
AUGUSTO CESAR ARANHA

AVISOS DE RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 550/2009.

A PREGOEIRA comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, processo
411.000.139/2009, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/
licitações/andamento.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
LUCIMAR PINHEIRO DE DEUS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 687/2009.
O PREGOEIRO comunica aos interessados que foi julgado improcedente o recurso interposto
pela empresa DESF INFORMÁTICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA-ME,
contra sua inabilitação, conforme Parecer Técnico nº: 068/2009-R– ATL/CECOM, da lavra do il.
Assessora da central de compras, pelos seus próprios e jurídicos termos, aprovado pelo il. Chefe
da Assessoria de Apoio-Legislativa, decidido pelo não acolhimento dos argumentos estampados

na peça impugnatória com fundamento no artigo 109 § 4º da Lei nº 8.666/93, acolhido e aprovado
pelo Senhor Chefe da Central de Compras. Comunico ainda, que o Resultado do Julgamento do
Pregão acima citado, processo 145.000.123/2009, Adm. Regional do Recanto das Emas – RA XV,
encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/anda-
mento. Os autos encontram-se à disposição dos interessados.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
EDMAR FIRMINO LIMA

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO N° 791/2009.
A PREGOEIRA comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, processo
411.000.227/2009 - SEPLAG encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site:
www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
LUCIMAR PINHEIRO DE DEUS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 807/2009.
O PREGOEIRO comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado encontra-se
disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.
Processo(s): 050.000.379/2009-SSP/DF, 080.005.382/2009-SE/DF, 094.000.795/2009-SLU/DF,
141.002.552/2009-RAI, 391.000.173/2009-IBRAM/DF, 400.000.942/2009-SEJUS/DF,
400.000.951/2009-SEJUS/DF.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 847/2009.
O PREGOEIRO comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado encontra-se
disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.
Processo(s): 392.001.679/2009-SEHAB/DF, 361.004.323/2009-AGEFIS/DF, 360.000.495/2009-
SEG/DF, 151.000.095/2009-ARPDF, 110.000.272/2009-SO/DF, 050.001.024/2009-SSP/DF,
063.000.218/2009-FHB e 060.005.240/2009-SES/DF.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 879/2009.
O PREGOEIRO comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado encontra-se
disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.
Processo(s): 060.010.853/2008-SES/DF e 060.010.854/2009-SES/DF.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 891/2009.
O PREGOEIRO comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado encon-
tra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/an-
damento. Processo(s) nº.: 053.001.807/2009-CBMDF, 060.006.619/2009-SES/DF,
060.006.622/2009-SES/DF, 070.000.478/2009-SEAPA/DF, 070.000.688/2009-SEAPA/
DF, 112.0001.767/2009-NOVACAP, 112.001.981/2009-NOVACAP, 360.000.558/2009-
SEG/DF, 360.000.560/2009-SEG/DF, 360.000.599/2009-SEG/DF, 380.001.561/2009-SE-
DEST/DF, 380.001.592/2009-SEDEST/DF, 392.002.265/2009-SEHAB/DF, 400.000.773/
2009-SEJUS/DF, 400.000.802/2009-SEJUS/DF, 480.000.927/2009-SEOPS/DF e
050.001.244/2009-SSP/DF.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 923/2009.
O PREGOEIRO comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, processo
050.001.323/2009, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/
licitações/andamento.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 986/2009.
A PREGOEIRA comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, processo(s)
060.008.483/2009 - SES encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site:
www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
GERARDA DA SILVA CARVALHO

Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL N° 62/2009.
O PREGOEIRO comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, processo
080.006.574/2009, encontra-se disponível no site: www.compras.df.gov.br/edital/editais exter-
nos ao ecompras.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA
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AVISOS DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 357/2009.
O PREGOEIRO comunica a desclassificação da empresa 10 - KAVICOM INDÚSTRIA E
COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA, itens 02, 32, 36 e proponente 3 - W.F
ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA, item 33, por não cumprir ao item 5.5, 6.20 e 7.1 do
Edital (não enviaram a documentação de habilitação e proposta de preços). Em face da
desclassificação dos proponentes, convoca-se as empresas 13 - FERRAGENS CANDAN-
GA LTDA, para os itens 2 , 32 e a empresa 1 - POLISAN COMÉRCIO DE MATERIAIS
HIDRÁULICOS LTDA, itens 33 e 36, para no prazo 3 (três) dias úteis apresentar propos-
tas de preços e documentação de habilitação, conforme itens 5.5, 6.20, 7.2.1 ou 7.2.2 do
edital, para no prazo 3 (três) dias úteis apresentar propostas de preços e documentação de
habilitação, conforme itens 5.5, 6.20 e 7.2.1. do Edital, no prazo de 03 (três) dias úteis,
processo nº: 411.000.100/2009. Salienta-se que será mantido o direito ao contraditório e
ampla defesa aos interessados.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
EDMAR FIRMINO LIMA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 513/2009.
O PREGOEIRO comunica aos interessados a desclassificação da empresa 04-Medcomerce
Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda no item 01, por não atender ao
que dispõe a letra “i” do item 5.5 do Edital (O CBPF do fabricante do medicamento ofertado
está vencido, tendo sido reprovado em parecer técnico expedido pela SES/DF), comunica a
desclassificação da empresa 02-Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda no item 04,
por não atender ao que dispõe a letra “h” do item 5.5 do Edital (conforme diligências efetu-
adas e parecer técnico expedido pela SES/DF não foi comprovada a renovação do registro na
Anvisa do medicamento ofertado), comunica também a desclassificação das empresas 05-
Elfa Medicamentos Ltda e 03-Aglon Comércio e Representações Ltda no item 04, por terem
ofertado o mesmo medicamento a empresa detentora do menor preço e conforme diligências
e parecer técnico, não foi comprovada a renovação do registro na Anvisa do medicamento
ofertado, e com as desclassificações acima citadas os itens 01 e 04 restaram fracassados
tendo em vista a desclassificação de todas as cotações apresentadas. Comunica ainda, que o
Resultado Final do Pregão acima citado, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no
site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento. Desde já fica aberto o prazo para o con-
traditório e a ampla defesa. Os autos encontram-se à disposição dos interessados na Central
de Compras do Distrito Federal no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco “L”, 5º andar,
Edifício Lino Martins Pinto-Brasília/DF. Processo nº (s): 060.007.669/2008-SES/DF,
060.009.893/2008-SES/DF, 060.019.814/2008-SES/DF, 060.017.862/2008-SES/DF,
060.017.303/2008-SES/DF, 060.001.713/2009-SES/DF, 060.003.830/2009-SES/DF,
060.001.766/2008-SES/DF e 060.021.431/2007-SES/DF.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 606/2009.
O PREGOEIRO comunica a desclassificação da empresa 13 - GERALDO JOSE DA
SILVA – ME, item 04, por não atender aos itens 5.5 e 620 do Edital, e 14 - G MOVEIS
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA ME, item 03, em virtude da empresa não
ter Interesse em prorrogar a proposta de preços. Em face da desclassificação das empre-
sas acima, convoca-se a empresa 15 - CLASSIC MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA-
EPP, item 03 e 21 - SANTA TEREZINHA INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS
LTDA, item 4, para no prazo 3 (três) dias úteis apresentar propostas de preços e
documentação de habilitação, conforme itens 5.5, 6.20 e 7.2.1. do Edital, processos:
150.001.162/2009 e 150.001.160/2009. Salienta-se que será mantido o direito ao contra-
ditório e ampla defesa aos interessados.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
EDMAR FIRMINO LIMA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 814/2009.
O PREGOEIRO comunica a desclassificação da empresa 25 - CICLO COMERCIAL DE UTI-
LIDADES DOMESTICA LTDA, item 08, por não cumprir aos itens 6.20 e 5.5 do Edital. Em
face da desclassificação do proponente 25 - CICLO COMERCIAL DE UTILIDADES DO-
MESTICA LTD, para o item 08, convoca-se a empresa 24 - CR COMERCIO DE PRODUTOS
MANUFATURADOS LTDA, para no prazo 3 (três) dias úteis apresentar propostas de preços
e documentação de habilitação, conforme itens 5.5, 6.20 e 7.2.1. do Edital, processo: 040.003.232/
2009, 040.002.509/2009, 040.002.544/2009, 392.0023.263/2009, 2390.000.310/2009,
141.0002.632/2009 e 040.002.998/2009. Salienta-se que será mantido o direito as contraditória e
ampla defesa aos interessados.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
EDMAR FIRMINO LIMA

Pregoeiro

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 938/2009.

O PREGOEIRO comunica aos interessados que o pregão acima citado, cujo objeto é a aquisição
de aparelhos, equipamentos e utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar (Inalador,

aparelho de raio-x, avental, câmara escura, conjunto de equipamento odontológico, contra-ângulo,
micromotor, negatoscópio, peça reta e seladora), encontra-se adiado “Sine Die”, tendo em vista
impugnação apresentada pela empresa Odonto Médica Central Ltda, e o oficio n.º 268/2009-
GEMAP/UAG da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal. Processo(s):
050.000.438/2009-SSP/DF e 050.001.322/2009-SSP/DF.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/200.8

O PREGOEIRO comunica aos interessados que o Pregão em epígrafe será revogado, com
fulcro no caput no artigo 49 da Lei 8.666/93, Sumula 473 o STF e decisão da autoridade
competente constante do Parecer Técnico nº. 070/2009/0–ASTEL/CECOM, estando o pro-
cesso a disposição nesta Central de Compras, no prazo estabelecido para ampla defesa e o
contraditório, nos termos do § 3º, artigo 49 c/c a alínea “c”, inciso I, artigo 109, da citada Lei.
Processo 380.000.198/2008- SEDEST/DF.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 08/2008.
Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de suporte administrativo
e operacional, envolvendo a prestação de serviços de telefonista, recepcionista, mecâni-
co, alinhador, lanterneiro, eletricista de autos, borracheiro, pintor de autos, estofador,
eletricista, marceneiro, serralheiro, pedreiro, pintor, chaveiro, almoxarife e ajudante ge-
ral, de forma a prover à Polícia Civil do DF de condições necessárias para atender às
demandas da população e do Governo do Distrito Federal, processo 052.000.892/2007.
A Comissão de Licitação , tem sua abertura prevista para o dia 27 de novembro de 2009
às 09:00 horas. Informa, ainda que a cópia do Edital encontra-se à disposição no Proto-
colo da Central de Compras, no Setor Bancário Sul, Quadra 02, Bloco L, Térreo, Ed. Lino
Martins Pinto, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, ou pelo endereço eletrônico:
www.compras.df.gov.br em Editais externos ao e-compras, ou mediante a apresentação
do comprovante de recolhimento pago em qualquer agência bancária, através de DAR,
código 357-3, no valor de R$ 31,50 (trinta e um reais e cinqüenta centavos). Todos que
obtiverem o edital via Internet, obrigam-se a acompanhar no Diário Oficial do Distrito
Federal as possíveis alterações.

Brasília/DF, 27 de outubro de 2009.
VERÔNICA DE FRANÇA BAHIA

Presidente

AVISO DE ANULAÇÃO DA FASE EXTERNA
CONCORRÊNCIA Nº 03/2008.

A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAIS E
SERVIÇOS, DA CENTRAL DE COMPRAS, DA SUBSECRETARIA DE SUPRIMENTOS,
DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDE-
RAL, comunica aos interessados na Concorrência acima citada, cujo objeto é Contratação de
pessoa jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em tecnologia da informação,
para prover suporte à operacionalização das atividades desenvolvidas na SES-DF, processo
060.003.358/2007, encontra-se Anulada.

Brasília/DF, 27 de outubro de 2009
VERÔNICA DE FRANÇA BAHIA

Presidente

DIRETORIA DE PESQUISA E REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2009.
Processo: 411.000.226/2009, Pregão Eletrônico nº 793/2009, objeto: material elétrico
eletrônico, assinatura da Ata: 21/10/2009, vigência: 12 meses a contar da publicação no
DODF, itens adjudicados e empresas adjudicatárias: 01, 02 e 10 – RCC Comércio de
Materiais de Construção Ltda.; 03 – Attivita Comércio e Serviços Ltda. EPP; 04 e 06 –
Mapa Atacadista de Materiais para Construção Ltda.; 05 e 07 – Pires Comércio de Mate-
riais Elétricos Ltda.; 08, 09, 11 e 12 – Adriano José de Moura Sousa ME; 13 – Braz
Madeira Materiais para Construção Ltda.. A Ata, na íntegra, encontrar-se-á disponibiliza-
da no endereço eletrônico www.compras.df.gov.br.

MAURICIO SHOJI HATAKA

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EDITAL Nº 29, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e PRESIDEN-
TE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso “X” do artigo 204 do Regimento
Interno da Secretaria de Saúde, aprovado pela Portaria nº 40, de 23 de julho de 2001, e o
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artigo 9º da Lei nº 2.676/2001, considerando o Edital nº 39, de 02 de setembro de 2008 e
alterações, e o Edital nº 28, de 25 de setembro de 2009, publicado no DODF de 29 de
setembro de 2009, resolve: CONVOCAR os servidores abaixo nominados para o exercí-
cio da atividade de Docência do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola Superior
de Ciências da Saúde-ESCS, na seguinte ordem: Carreira e Especialidade: nome; matrícu-
la; e classificação obtida.1.1. Carreira de Enfermeiro: Ana Socorro de Moura; matrícula
161525-4; 1º; Glaice Pereira Vieira; matrícula 119637-5; 2º; Célia Aparecida Becker Bau-
er; matrícula 129082-7; 3º; Zulmira Maria Barroso da Costa; matrícula 134439-0; 4º;
Adarc Flor Oliveira Roquete; matrícula 124460-4; 5º; Maria Soneide Nunes de Oliveira;
matrícula 123704-7; 6º; Francisca Sueli da Silva Lima; matrícula 124570-8; 7º; Fabiana
Cláudia de Vasconcelos França; matrícula 138504-6; 8º; Maria Gorete Alves de Lavor;
matrícula 123224-0; 9º; Maria de Fátima Teixeira dos Santos; matrícula 123319-X; 10º;
Izabel Borges dos Santos; matrícula 127168-7; 11º; Geisa Sant’Ana; matrícula 139062-
7; 12º; Patrícia Botelho de Souza; matrícula 136501-0; 13º;2. O candidato convocado
deverá comparecer no prazo máximo de 05 (cinco), contados da data de publicação deste
Edital, na Gerência de Pessoal/FEPECS para aceitar o ingresso na função docente do
Curso de Graduação em Enfermagem da ESCS, sob pena de ser considerado DESISTEN-
TE do Processo Seletivo, conforme dispõe o item 8.5 do Edital normativo.

AUGUSTO CARVALHO

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO MÚLTIPLO
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01-
Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS – CNPJ 34.028.316/
0007-07. Objeto: prestação de serviços postais e telemáticos e venda de produtos, conforme
especificado na Cláusula Primeira do Contrato e seus anexos. Processo 063.000.216/2009.
Vigência: 12(doze) meses a contar de 27 de outubro de 2009. Valor total: R$ 108.000,00
(cento e oito mil reais). Unidade Orçamentária: 23.901, Programa de Trabalho:
10..122.0100.8517.0063. Natureza da Despesa: 33.90.39. Fonte de recursos: 100. Assinam:
pela Contratante: Maria de Fátima Brito Portela – Diretora Presidente; e, pela contratada:
José Luiz Martins Chinchilla – Diretor Regional.

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

EDITAL Nº 35, DE 23 DE OUTUBRO DE 2009
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, mantida
pela FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, entidade
vinculada à S\ecretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, tendo em vista
o constante na Lei Distrital nº 2.676, de janeiro de 2001, no Decreto Distrital n° 26.128,
de 19 de agosto de 2005, nas Portarias nº 314/2001, nº 92/2005 e no artigo 88, inciso VII,
da Resolução nº 01/2009, todas do Conselho de Educação do Distrito Federal, torna
público que, no período indicado neste Edital, estarão abertas as inscrições ao Vestibular
para o Curso de Graduação em Medicina, reconhecido pela Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal (SEEDF), mediante a Portaria/SEEDF nº 446, de 27 de
dezembro de 2006, sediado na ESCS, e o Curso de Graduação em Enfermagem, autoriza-
do pela Portaria/SEEDF nº 195, de 08 de setembro de 2008, sediado inicialmente na
ESCS, a ser posteriormente transferido para o campus de Samambaia da Escola Superior
de Ciências da Saúde. O Vestibular será executado pela Fundação Universitária José
Bonifácio - FUJB, Fundação de apoio à Universidade Federal do Rio de Janeiro, por
intermédio do Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade Federal do Rio de
Janeiro – NCE/UFRJ, em conformidade com a legislação em vigor e demais disposições
regulamentares contidas no presente Edital e seus Anexos.
1. DA VALIDADE 1.1. O Vestibular de que trata o presente Edital terá validade para
o ingresso no ano letivo de 2010, conforme descrito no item 2.1.2. 1.1.2. As inscrições
serão validadas nas formas descritas neste Edital. 1.1.2.1. As inscrições destinadas às
vagas para Ampla Concorrência serão efetuadas somente via Internet pelo endereço
eletrônico www.ufrj.br/concursos, conforme descrito no item 4 deste Edital. 1.1.2.2.
As inscrições destinadas às vagas para o Sistema de Cotas serão efetuadas, conforme
descrito no item 3 deste Edital. 2. DAS VAGAS 2.1. A Escola Superior de Ciências da
Saúde (ESCS) oferecerá 80 (oitenta) vagas para o Curso de Graduação em Medicina e
80 (oitenta) vagas para o Curso de Graduação em Enfermagem. 2.1.1. Do total de vagas
oferecidas em cada curso, 48 (quarenta e oito) serão destinadas aos candidatos inscritos
para as vagas de ampla concorrência, e 32 (trinta e duas), correspondentes a 40%
(quarenta por cento) do total, serão destinadas aos candidatos inscritos para o Sistema
de Cotas, em conformidade com a Lei Distrital n° 3.361/2004, regulamentada pelo
Decreto Distrital nº 25.394/2004. 2.1.2. O total das vagas oferecidas para os cursos de
graduação em Medicina e em Enfermagem terão ingresso no primeiro semestre letivo
do ano de 2010, conforme tabela a seguir:

2.1.3. Os candidatos inscritos tanto para o Sistema de Cotas quanto para a ampla con-
corrência, igualam-se nas mesmas condições de avaliação. 2.1.4. As vagas reservadas aos
candidatos inscritos para o Sistema de Cotas que não forem providas quer seja por
reprovação no Vestibular, quer seja por qualquer outro motivo, serão preenchidas pelos
demais candidatos aprovados, obedecendo-se a estrita ordem de classificação divulgada
neste Vestibular. 3. DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE COTAS
3.1. O candidato que cursou integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas
públicas do Distrito Federal, em conformidade com o disposto no parágrafo único do
artigo 1° da Lei Distrital n° 3.361/2004, regulamentada pelo Decreto nº 25.394/2004,
poderá solicitar sua inscrição para o Sistema de Cotas, comparecendo ao Centro de
Ensino Médio Setor Leste, situado a SGAS 611/12 Conj. - E - Av. L/2 Sul – Área
Especial, Brasília - DF, no período de 4 a 13/11/2009, exceto sábado, domingo e feriado,
no horário das 9h às 17h - horário de Brasília - a fim de preencher os formulários de
Requerimento e de Pedido de Inscrição no Vestibular para o Sistema de Cotas e formali-
zar sua solicitação. O resultado dos pedidos, constará do endereço www.nce.ufrj.br/
concursos no dia 23/11/2009. 3.2. O candidato que tiver seu pedido de inscrição deferido
estará dispensado do pagamento da taxa de inscrição e, estará automaticamente, inscrito
no Vestibular. 3.3. O candidato, ou seu representante legal, deverá preencher o formulá-
rio de Requerimento de Inscrição no Vestibular para Sistema de Cotas e o formulário de
Pedido de Inscrição para Sistema de Cotas. Ambos deverão ser entregues no endereço,
dias e horários descritos no subitem 3.1 deste Edital, acompanhados de: a) cópia legível
dos documentos de identidade e CPF do candidato (não é necessário autenticar); b)
procuração simples e cópia legível do documento de identidade do representante legal
(não é necessário autenticar); c) cópia legível dos históricos escolares (ensinos funda-
mental e médio), expedidos pelas instituições de ensino público do Distrito Federal,
conforme o disposto no art. 3° da Lei Distrital n° 3.361/2004 (não é necessário autenti-
car). 3.4. Todas as informações descritas nos formulários de Requerimento e Pedido de
Inscrição para o Sistema de Cotas no Vestibular e a idoneidade dos documentos apresen-
tados são de inteira responsabilidade do candidato que estará sujeito a ser convocado
para prestar esclarecimentos sobre quaisquer irregularidades constatadas. 3.5. Não serão
aceitos pedidos de inscrições ou entrega de documentação complementar, sob qualquer
solicitação e argumentação condicional ou extemporânea (via fax, Correios e correio
eletrônico), que estiverem em desacordo com o disposto no subitem 3.1 deste Edital.
3.6. O pedido de inscrição para o Sistema de Cotas será analisado e julgado pelo NCE/
UFRJ e, ainda, supervisionado pela Comissão Permanente de Vestibular da ESCS, com a
possibilidade de ser deferido ou indeferido. 3.6.1. O candidato não terá deferido o pedi-
do de inscrição para o Sistema de Cotas quando: a) apresentar documentos ilegíveis e/ou
com rasuras que dificultem a sua análise; b) fraudar e/ou falsificar documentação; c)
pleitear a isenção não atendendo ao disposto nos subitens 3.1 e 3.3; d) não observar o
prazo e o horário estabelecidos no subitem 3.1; e) for constatado que a instituição de
ensino não pertença à rede pública do Distrito Federal, nos termos definidos pelo Decre-
to Distrital nº 25.394/2004. 3.7. Constatada informação inverossímil nos documentos
entregues, a inscrição poderá ser cancelada a qualquer momento, tornando-se nulos to-
dos os atos dela decorrentes, além de sujeitar o candidato às penalidades previstas em
lei. 3.8. O resultado dos pedidos de inscrição para o Sistema de Cotas, será divulgado no
endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos, no dia 23/11/2009. 3.8.1. Os candidatos
que tiveram o pedido deferido, estarão isentos do pagamento da taxa de inscrição e
automaticamente inscritos no Vestibular, não sendo necessário efetuar outro procedi-
mento para confirmação desta inscrição. 3.9. O candidato que tiver o seu pedido de
inscrição para o Sistema de Cotas indeferido poderá efetuar sua inscrição conforme os
procedimentos descritos no item 4 deste Edital. 3.10. Ao preencher o Requerimento de
Inscrição no Vestibular para o Sistema de Cotas, o candidato deverá, obrigatoriamente,
no campo destinado, escolher uma das seguintes línguas estrangeiras: ESPANHOL, FRAN-
CÊS ou INGLÊS, conforme o Anexo I deste Edital, sendo vedada qualquer alteração
posterior. 3.10.1. Ao candidato que deixar de assinalar ou preencher incorretamente a
opção por uma Língua Estrangeira, será definido o idioma INGLÊS, por omissão pró-
pria, como Língua Estrangeira determinada pela organização deste Vestibular. 3.10.2. É
de inteira responsabilidade do candidato conferir o preenchimento do Requerimento de
Inscrição, observar o curso escolhido (Medicina ou Enfermagem) para o qual se inscre-
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veu, pois, em hipótese alguma, poderá proceder a qualquer tipo de retificação posterior.
3.10.3. Os candidatos inscritos para o Sistema de Cotas estão sujeitos aos itens editalí-
cios destinados aos candidatos de ampla concorrência. 4. DA INSCRIÇÃO PARA AM-
PLA CONCORRÊNCIA 4.1. Qualquer inscrição será validada exclusivamente nas for-
mas descritas neste Edital. 4.2. As inscrições serão efetuadas somente via Internet, pelo
endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos, de acordo com o subitem 5.15 deste
Edital. 4.3. Antes de realizar a inscrição e/ou o pagamento da taxa de inscrição, o candi-
dato deverá tomar conhecimento do disposto neste Edital, itens, subitens e anexos, para
certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos. 4.4. O valor da taxa de inscri-
ção será de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais). 4.4.1. O valor da taxa de inscrição não
será devolvido, exceto na hipótese de cancelamento do Vestibular, por conveniência ou
interesse da ESCS. 4.4.2. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado, prefe-
rencialmente, em espécie, por intermédio do boleto bancário gerado, obrigatoriamente,
após o preenchimento e envio do Requerimento de Inscrição via Internet, até o último
dia de inscrição, conforme o prazo estabelecido nos subitens 5.15 deste Edital. 4.4.3. O
valor pago para a taxa de inscrição de um candidato não poderá ser transferido para outro
provável candidato. 4.4.4. Não será aceita a inscrição cujo pagamento não for creditado
até o 1º dia útil posterior ao último dia de inscrição, conforme o prazo estabelecido nos
subitens 5.15 deste Edital. 4.4.5. Caso o pagamento da taxa de inscrição seja realizado
por meio de cheque que, por qualquer motivo, venha a ser devolvido, a inscrição do
candidato não será aceita e o NCE/UFRJ poderá tomar as medidas legais cabíveis. 4.4.6.
Não serão aceitos pedidos de isenção total ou parcial do pagamento do valor da taxa de
inscrição, seja qual for o motivo alegado, ressalvado o caso previsto no item 3 deste
Edital. 4.5. Não serão aceitos pedidos de inscrição ou entrega de documentação comple-
mentar, sob qualquer solicitação e argumentação condicional ou extemporânea (via fax,
Correios e correio eletrônico), que estiverem em desacordo com o prazo fixado para
inscrição. 4.5.1. O pagamento da taxa de inscrição em data posterior ao período estabe-
lecido no subitem 5.15 deste Edital, será considerado como inscrição fora do prazo. 4.6.
Ao preencher o Requerimento de Inscrição relativo às vagas de ampla concorrência, o
candidato deverá, obrigatoriamente, no campo destinado, escolher uma das seguintes
línguas estrangeiras: ESPANHOL, FRANCÊS ou INGLÊS, conforme o Anexo I deste
Edital, sendo vedada qualquer alteração posterior. 4.6.1. Ao candidato que deixar de
assinalar ou preencher incorretamente a opção por uma Língua Estrangeira, será definido
o idioma INGLÊS, por omissão própria, como Língua Estrangeira determinada pela
organização deste Vestibular. 4.6.2. Será de inteira responsabilidade do candidato confe-
rir o preenchimento do Requerimento de Inscrição - observar o curso escolhido (Medici-
na ou Enfermagem), para o qual se inscreveu - pois, em hipótese alguma, poderá fazer
qualquer tipo de retificação posterior. 4.7. O preenchimento do Requerimento de Inscri-
ção será de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o NCE/UFRJ do direito de
excluir o candidato do Vestibular, caso o preenchimento contenha dados e informações
incorretas ou inverídicas. 4.7.1. Será da inteira responsabilidade do candidato manter o
endereço atualizado. Em caso de mudança, fica o candidato obrigado a informar ao NCE/
UFRJ a devida atualização. 5. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS 5.1. O candidato porta-
dor de necessidades especiais poderá concorrer, sob sua inteira responsabilidade, às
vagas oferecidas, em igualdade de condições, com os demais candidatos. 5.2. O candidato
que necessitar de condições especiais para realização da prova, portador ou não de
necessidades especiais, deverá informar, no ato da inscrição, no Requerimento de Inscri-
ção, as condições de que necessita para o dia da prova, sendo vedada qualquer alteração
posterior. Caso não o faça, sejam quais forem os motivos alegados, fica sob sua respon-
sabilidade a opção de realizar ou não a prova. 5.3. O candidato portador de deficiência,
independentemente de ter efetivado sua inscrição para o Sistema de Cotas ou para Am-
pla Concorrência, deverá enviar, obrigatoriamente, via SEDEX postado até o dia 30 de
novembro de 2009, endereçado ao Núcleo de Computação Eletrônica da Universidade
Federal do Rio de Janeiro - NCE/UFRJ, Divisão de Concursos (ESCS/FEPECS/2010 –
Laudo NEDP), Cidade Universitária – Ilha do Fundão, Caixa Postal 2324, CEP 20.010-
974 – Rio de Janeiro/RJ, LAUDO MÉDICO OU ATESTADO (original ou cópia auten-
ticada), DEVIDAMENTE CARIMBADOS E ASSINADOS POR MÉDICO APRESEN-
TANDO CRM LEGÍVEL, SEM RASURAS, INDICANDO A ESPÉCIE, O GRAU OU
O NÍVEL DE DEFICIÊNCIA, COM EXPRESSA REFERÊNCIA AO CÓDIGO COR-
RESPONDENTE DA CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID)
VIGENTE, BEM COMO A PROVÁVEL CAUSA DA DEFICIÊNCIA, DE ACORDO
COM A LEI, INFORMANDO O TIPO DE NECESSIDADE ESPECIAL PARA O DIA
DA PROVA (NEDP). NÃO SERÃO CONSIDERADOS RESULTADOS DE EXAMES
E/OU DOCUMENTOS DIFERENTES DO DESCRITO, BEM COMO A DEVOLU-
ÇÃO DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS APRESENTADOS. 5.4. O candidato porta-
dor de deficiência visual total deverá indicar sua condição, informando, no Requerimento

de Inscrição, a necessidade de realizar a prova com o auxílio de um fiscal ledor. Neste
caso, o fiscal ledor fará a leitura das questões e transcrição das respostas, não podendo
o NCE/UFRJ ser responsabilizado pelo candidato, posteriormente, sob qualquer alega-
ção, por eventuais erros. 5.5. O candidato amblíope deverá indicar sua deficiência visual,
informando, no Requerimento de Inscrição, se deseja que a prova seja confeccionada de
forma ampliada. Neste caso, será oferecida prova com letra tipo Times New Roman, em
tamanho correspondente ao corpo formato 24. 5.6. O candidato com dificuldade de
locomoção deverá informar no Requerimento de Inscrição sua condição física, se neces-
sita de atenção especial e/ou local de fácil acessibilidade. 5.7. O candidato que necessitar
de condições especiais para escrever deverá informar, no Requerimento de Inscrição, a
solicitação de auxílio. Neste caso, será disponibilizado um fiscal para transcrever as
respostas, não podendo o NCE/UFRJ ser responsabilizado pelo candidato, posterior-
mente, sob qualquer alegação, por eventuais erros. 5.8. A candidata que tiver a necessi-
dade de amamentar no dia da prova, deverá levar um acompanhante, que ficará com a
guarda do lactente em local reservado e diferente do local de prova da candidata. A
ausência de um acompanhante impossibilitará a realização da prova pela candidata. A
amamentação será garantida, sendo este momento destinado exclusivamente para a mãe e
o lactente, não sendo permitida a presença do acompanhante. O tempo utilizado para a
amamentação não será compensado no tempo de prova. 5.9. O candidato deverá informar
as condições especiais de que necessita, caso não seja nenhuma das mencionadas nos
subitens 5.4 ao 5.8 deste Edital. As condições especiais solicitadas para o dia da prova,
conforme estabelecido no item 5 e todas as subdivisões, serão analisadas e atendidas,
segundo critérios de viabilidade e razoabilidade. 5.10. O resultado dos pedidos de condi-
ções especiais para o dia da prova terá data divulgada no cronograma que consta do
Manual  do Candidato  e /ou no endereço e le t rônico ht tp: / /www.nce.ufr j .br /
concursoswww.nce.ufrj.br/concursos. 5.11. Os pedidos de condições especiais indeferi-
dos são passíveis de um único recurso admitido pelo NCE, cuja data para interposição
será informada no cronograma que consta do Manual do Candidato no endereço eletrôni-
co www.nce.ufrj.br/concursos. 5.11.1. O candidato amparado pela Lei Distrital nº 1.784/
1997 deverá enviar, obrigatoriamente, correspondência via SEDEX, alegando e compro-
vando sua convicção religiosa, endereçada ao Núcleo de Computação Eletrônica da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, “Vestibular 2010 – CR/ESCS/FEPECS”, Caixa Pos-
tal: 2324 – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20.010-974. 5.12. O SEDEX deverá ser postado,
impreterivelmente, até o dia 30 de novembro de 2009, sob pena da perda do benefício
definido em lei. 5.13. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação
das normas e condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, das quais não
poderá alegar desconhecimento, bem como de todas as normas estabelecidas visando à
segurança e o sigilo do Vestibular. 5.14. Somente será considerada a inscrição efetivada
neste Vestibular, caso as instruções descritas no item 4 e em todos os subitens deste
Edital sejam cumpridas. 5.15. Será aceito pedido de inscrição somente via Internet,
segundo as orientações e procedimentos descritos no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/
concursos, no período compreendido entre as 10h do dia 10 de novembro de 2009 e às
20h do dia 30 de novembro de 2009, considerando-se o horário de Brasília. 5.15.1. O
candidato, ao preencher e enviar o Requerimento de Inscrição, visualizará o boleto ban-
cário, referente à taxa de inscrição, que deverá ser impresso e pago em qualquer agência
bancária ou pelo internet banking, que serve de recibo, permanecendo com o candidato
para eventual necessidade de comprovação. 5.15.2. O NCE/UFRJ não se responsabiliza
por pedido de inscrição via Internet não recebido, quer seja por qualquer problema
técnico no funcionamento de equipamentos, quer seja por problemas passíveis de causar
prejuízo ou impossibilitem a transmissão de dados, falhas ou congestionamentos nas
vias de comunicação. 6. DA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 6.1. As informações
referentes a data, horário, tempo de duração e local de realização das provas (nome do
estabelecimento, endereço e sala), assim como orientações para a sua realização estarão
disponíveis, a partir do dia 18 de dezembro de 2009, no endereço eletrônico
www.nce.ufrj.br/concursos ou pela Central de Atendimento, entre os dias 18 de dezem-
bro de 2009 a 4 de janeiro de 2010, exceto sábados, domingos e feriados, pelo telefone
(21) 2598-3333, das 9h às 17h, horário de Brasília. 6.2. O Cartão de Confirmação de
Inscrição (CCI), fornecendo as informações descritas no subitem 6.1. deste Edital, estará
disponibilizado para o candidato a partir do dia 18 de dezembro de 2009, somente no
endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos. 6.3. Caso o candidato constate alguma
irregularidade em sua inscrição deverá entrar em contato com a Central de Atendimento
do NCE/UFRJ, pelo telefone (21) 2598-3333, no horário das 9h às 17h (horário de
Brasília), impreterivelmente, até o dia 29 de dezembro de 2009, exceto sábados, domin-
gos e feriados. Caso haja descumprimento do prazo estabelecido, a inscrição será auto-
maticamente desconsiderada e o candidato excluído da concorrência. 6.3.1. O candidato
deverá seguir as orientações fornecidas com o propósito de regularizar a inscrição feita
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até o dia 4 de janeiro de 2010. Qualquer argumentação após esta data não será aceita, pois o
candidato passa a ser o responsável por quaisquer danos referentes à regularização de sua
inscrição. 6.4. Erros referentes a nome, documento de identidade ou data de nascimento
deverão ser comunicados apenas no dia de realização das provas, na sala de prova, junto ao
fiscal. 6.5. Não é necessária a apresentação do CCI no dia de realização das provas. 6.6. É de
responsabilidade do candidato a obtenção de informações referentes à realização das provas.
7. DAS PROVAS 7.1. O Vestibular será realizado por todos os candidatos e constará de
provas Objetiva e Redação, cada uma com caráter eliminatório e classificatório. 7.2. As
Provas Objetivas serão compostas de questões com respostas para múltipla escolha. Cada
questão conterá 5 (cinco) respostas e somente uma estará correta. Estarão descritos no
Anexo I deste Edital as disciplinas constantes de cada dia de prova, a quantidade de questões
em cada disciplina, o valor aferido a cada questão e o mínimo de pontos para aprovação por
disciplina. 7.3. Somente será corrigida a Prova de Redação dos candidatos que obtiverem o
mínimo de pontos para aprovação definido, para cada disciplina, nas Provas Objetivas,
conforme descritos no Anexo I. 7.4. A Prova de Redação será avaliada, entre outros critérios,
quanto à adequação ao tema, capacidade de selecionar, organizar argumentos com coerência
e coesão na estruturação do texto. 7.4.1. A nota da Prova de Redação será de 0 (zero) a 10
(dez) pontos. 7.4.2. Será anulada a Prova de Redação que: a) fugir ao tema proposto; b)
apresentar texto padronizado, quanto à estrutura, sequência e vocabulário, comuns a vários
candidatos; c) apresentar texto sob forma não articulada verbalmente (apenas com desenhos,
números e palavras soltas); d) apresentar no caderno de respostas qualquer sinal que, de
alguma forma, possibilite a identificação do candidato. 7.5. Os conteúdos programáticos
estão disponíveis no Anexo II deste Edital. 8. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 8.1. As
provas serão realizadas na cidade de Brasília. 8.2. As provas serão realizadas na data prevista
de 9 de janeiro de 2010 (primeiro dia de prova) e 10 de janeiro de 2010 (segundo dia de
prova), em local e horário a serem informados a partir do dia 18 de dezembro de 2009,
conforme o item 6 deste Edital. 8.3. O candidato deverá comparecer ao local designado para
prestar as provas com antecedência de 60 (sessenta) minutos do horário previsto para o
fechamento dos portões de acesso ao local de prova, munido de caneta esferográfica de tinta
indelével preta ou azul, de documento oficial e original de identidade, contendo fotografia e
assinatura. Será exigida a apresentação do documento original, não sendo aceitas fotocópias,
ainda que autenticadas. 8.3.1. Serão considerados documentos oficiais de identidade as car-
teiras expedidas pelo Comando Militar (ex-Ministérios Militares), Polícias Militar, Secreta-
rias de Segurança Municipal, Estadual e Federal, Corpo de Bombeiro e órgãos fiscalizadores
de exercício profissional (Ordens, Conselhos, etc); passaporte; carteiras funcionais do Mi-
nistério Público, e Magistratura; carteiras expedidas por órgãos públicos do Executivo,
Legislativo e Judiciário que, por Lei Federal, valem como identidade; e Carteira Nacional de
Habilitação. 8.3.2. Todos os documentos serão válidos se constarem de foto, assinatura e/ou
impressão digital e desde que estejam em perfeitas condições de modo a permitir, com
clareza, a identificação do candidato. 8.3.2.1. O candidato será submetido à identificação
especial, caso o documento oficial de identidade apresentar dúvidas. 8.3.3. O candidato que
não apresentar documento oficial de identidade não realizará a prova. 8.3.3.1. Caso o candi-
dato esteja impossibilitado de apresentar identificação oficial por motivo de perda, roubo ou
furto, deverá apresentar documento comprobatório do fato ocorrido, registrado em órgão
policial, expedido no máximo há 30 (trinta) dias anteriores à data de realização da prova,
podendo o candidato ser submetido à identificação especial. 8.4. Não haverá, sob pretexto
algum, a hipótese de realizar segunda chamada da prova. O não-comparecimento, qualquer
que seja a alegação, acarretará a eliminação automática do candidato. 8.5. É vedado ao candi-
dato prestar prova fora do local, data e horário pré-determinado. 8.6. Não será permitido o
ingresso de candidato no local de realização da prova após o horário previsto para o fecha-
mento dos portões. 8.7. Somente será permitido ao candidato entrar na sala de prova portan-
do aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, qualquer relógio com mostrador digital, walk-
man, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor e/ou transmissor de imagem, som ou
iluminação, gravador, etc.) que estejam desligados e acondicionados em envelopes plásticos
lacrados, fornecidos pela organizadora quando da entrada do candidato na sala. 8.7.1. O
NCE/UFRJ não se responsabilizará por perdas, extravios ou quaisquer danos causados nos
objetos e/ou equipamentos eletrônicos, ocorridos durante a realização da prova. 8.7.2. Quais-
quer ruídos reproduzidos por aparelhos eletrônicos, no decorrer da prova, quer seja em sala
de prova, quer seja nas dependências do local de prova, tais como bips, campainhas, sinais
sonoros, alertas e/ou outros ruídos similares que caracterizarem o descumprimento do subi-
tem 8.7 deste Edital implicarão a eliminação do candidato. 8.8. Antes do candidato entrar em
sala de prova, deverá estar ciente do presente Edital, principalmente ao descrito no item 8.
8.8.1. O candidato, após assinar a lista de presença na sala de prova, receberá do fiscal:
primeiro dia de prova - cartão e caderno de resposta, respectivamente das provas Objetiva e
de Redação; segundo dia de prova - cartão de resposta da Prova Objetiva; e deixará sob a
guarda do fiscal, seu documento de identificação. 8.8.2. O candidato deverá conferir as

informações contidas no cartão de respostas da Prova Objetiva e assinar seu nome, obrigato-
riamente, no local apropriado. É responsabilidade do candidato a aposição da assinatura de
seu nome no seu cartão de respostas da Prova Objetiva. 8.8.3. Caso o candidato identifique
erros, durante a conferência de seus dados, contidos no cartão de respostas da Prova Objeti-
va, deverá solicitar ao fiscal de sala a anotação retificatória para posterior correção. 8.8.4. O
candidato deverá transcrever as respostas para o cartão de respostas da Prova Objetiva,
utilizando caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul, com a máxima atenção e
cuidado, de modo a não invalidar a leitura/correção eletrônica. Não haverá substituição do
cartão de respostas da Prova Objetiva por erro do candidato. O preenchimento do cartão de
respostas da Prova Objetiva será de inteira responsabilidade do candidato, caso não proceda
em conformidade com as instruções contidas na capa de prova. 8.8.5. Será atribuída NOTA
ZERO à questão da Prova Objetiva que não corresponder ao gabarito oficial ou que contiver
emenda, rasura, mais de uma ou nenhuma resposta assinalada. 8.8.6. O candidato no primeiro
dia de prova, após assinar a lista de presença na sala de prova, receberá do fiscal, o caderno
de resposta da Prova de Redação para conferir as informações impressas no material recebi-
do e, caso identifique algum erro, informar ao fiscal de sala. 8.8.7. O candidato deverá redigir
o tema proposto no espaço apropriado do caderno de resposta da Prova de Redação, utili-
zando caneta esferográfica de tinta indelével preta ou azul. 8.8.8. Em hipótese alguma o
candidato deverá assinar, rubricar ou inserir qualquer sinal que, de alguma forma, insinue
identificação do candidato no caderno de resposta da Prova de Redação. 8.8.9. O caderno de
resposta da Prova de Redação deverá ser devolvido para o fiscal, contendo todas as páginas,
conforme originalmente recebido e devidamente grampeado. 8.9. Garantindo os princípios da
integridade do Vestibular para candidatos e organizadora, os procedimentos a seguir serão
adotados, por medida de segurança: a) O NCE/UFRJ procederá, no ato da aplicação da
prova, a coleta da impressão digital de cada candidato; b) após ser identificado, nenhum
candidato poderá retirar-se da sala sem autorização e acompanhamento da fiscalização; c)
uma hora após o início das provas, precisamente, antes do candidato se retirar da sala, deverá
entregar: primeiro dia de prova - cartão e caderno de questões e de respostas, respectivamen-
te, das provas Objetiva e de Redação; segundo dia de prova - cartão de resposta e caderno de
questões da Prova Objetiva. O candidato que insistir em sair da sala de prova, descumprindo
o disposto neste item, deverá assinar o Termo de Ocorrência, de modo a formalizar a sua
desistência do Vestibular. Diante de uma possível recusa, o candidato submeter-se-á aos
procedimentos cabíveis e legais estabelecidos pelo NCE/UFRJ, em concordância com a ESCS,
quando será lavrada a desistência, na presença de 2 (duas) testemunhas, pelo Coordenador
do local de prova. d) o candidato terá permissão para levar seu caderno de questões das
provas Objetiva e de Redação, 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para término de
realização da prova, desde que permaneça em sala até este momento; e) será terminantemente
vedado, ao candidato, copiar as respostas assinaladas no cartão de respostas das provas
Objetiva e de Redação; f) ao entrar na sala, o documento de identificação do candidato estará
sob a guarda do fiscal e, ressalvado o disposto na alínea “d” do presente Edital, somente será
devolvido após o candidato entregar o cartão de respostas da Prova Objetiva, o caderno de
respostas da Prova de Redação (no primeiro dia) e o caderno de questões das provas Obje-
tiva e de Redação, contendo todas as páginas, conforme originalmente recebido e devidamen-
te grampeadas; g) Os três últimos candidatos somente poderão sair juntos da sala de prova,
após aposição em Ata das respectivas assinaturas e a devida liberação pelo fiscal. 8.10. Será
excluído do Vestibular o candidato que: a) chegar ao local de prova após o fechamento dos
portões ou realizar a prova em local diferente do designado; b) durante a realização da prova,
for surpreendido em comunicação com outro candidato ou pessoa não autorizada; c) for
surpreendido durante o período de realização de sua prova portando (carregando consigo,
levando ou conduzindo) armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, qualquer reló-
gio com mostrador digital, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor e/ou
transmissor de imagem, som ou iluminação, gravador, etc.), quer seja na sala de prova, quer
seja nas dependências do seu local de prova; d) utilizar-se de livros, códigos, impressos,
máquinas calculadoras e similares, pagers, telefones celulares ou qualquer objeto de consulta
durante o período de realização de sua prova, quer seja na sala de prova, quer seja nas
dependências do seu local de prova; e) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou
inexata; f) desrespeitar membro da equipe de fiscalização, ou proceder de forma que perturbe
a ordem e a tranquilidade necessária à realização da prova; g) descumprir quaisquer instru-
ções contidas na capa da prova; h) não realizar a prova, ausentar-se da sala de prova sem
justificativa ou sem autorização, após ter assinado a lista de presença, portando ou não o
caderno de questões da Prova Objetiva e/ou o caderno de resposta da Prova de Redação ou o
cartão de respostas da Prova Objetiva; i) não devolver o cartão de respostas da Prova
Objetiva ou o caderno de resposta da Prova de Redação; j) levar consigo o caderno de
questões da Prova Objetiva e Redação fora do período mencionado no subitem 8.9, alínea
“d”. k) for surpreendido copiando seus assinalamentos quer sejam feitos no cartão de res-
postas da Prova Objetiva ou no caderno de resposta da Prova de Redação; l) se recusar a ter
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sua digital coletada; m) deixar de assinar o cartão de respostas da Prova Objetiva e/ou a lista
de presença; n) não atender às determinações do presente Edital e de seus Anexos e o)
quando, após a prova, for constatado - por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico ou
qualquer outro meio admitido em Direito – ter o candidato se utilizado de procedimentos
ilícitos. 9. DOS RECURSOS 9.1. Admitir-se-á, no caso da Prova Objetiva, de cada candidato
um único recurso por questão, relativo ao gabarito, à formulação ou ao conteúdo das ques-
tões, desde que devidamente fundamentado e instruído com material bibliográfico. 9.1.1. Os
pontos correspondentes às questões porventura anuladas, após o julgamento dos recursos
interpostos, serão atribuídos a todos os candidatos, indistintamente. 9.2. Admitir-se-á o
pedido de reavaliação da pontuação atribuída, no caso do resultado preliminar da Prova de
Redação. 9.2.1. O candidato poderá solicitar vista do caderno de resposta da Prova de
Redação para verificar o texto desenvolvido de modo a embasar seu recurso, via Internet,
pelo endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos em período informado no cronograma
que faz parte do Manual do Candidato. 9.3. O candidato deverá preencher: 1 (um) Formulá-
rio para Recurso para cada questão recorrida, no caso da Prova Objetiva; 1 (um) Formulário
para a vista do caderno de resposta da Prova de Redação e, outro, para o recurso da Prova de
Redação. 9.4. Os recursos relativos aos pedidos de condições especiais para o dia da prova
julgados indeferidos deverão atender ao disposto nos subitens 5.10 e 5.11 deste Edital. 9.5.
O período previsto para interposição dos recursos poderá ser encontrado no cronograma do
Manual do Candidato no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos. 9.6. Os recursos
somente deverão ser interpostos, no período previsto, via rede Internet, conforme instru-
ções constantes do endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos e até às17h, horário de
Brasília, do último dia do período previsto no cronograma existente no Manual do Candidato
encontrado no mesmo endereço eletrônico. 9.7. Será indeferido liminarmente o pedido de
recurso apresentado fora do prazo e de forma diferente da estipulada neste Edital. 9.8. O
resultado dos recursos, assim como as alterações de gabaritos das Provas Objetivas e altera-
ções das notas da Prova de Redação que vierem a ocorrer após julgamento dos recursos
estarão à disposição dos candidatos no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos, em
data informada no cronograma que consta do Manual do Candidato encontrado no mesmo
endereço eletrônico. 9.8.1. A nota obtida após o julgamento do recurso interposto contra o
resultado preliminar da Prova de Redação poderá permanecer inalterada, sofrer acréscimo ou
até mesmo ser diminuída, em relação à nota divulgada preliminarmente. 9.9. A decisão final da
Banca Examinadora será soberana e irrecorrível, não existindo, desta forma, recurso contra
resultado de recurso. 10. DA CLASSIFICAÇÃO 10.1. A nota final do candidato será calcu-
lada considerando que NFIN = Nota Final, NM = Nota na disciplina Matemática, NB = Nota
na disciplina Biologia, NH = Nota na disciplina História, NG = Nota na disciplina Geografia,
NL = Nota na disciplina Língua Estrangeira; NP = Nota na disciplina Língua Portuguesa e
Literatura Brasileira, NF = Nota na disciplina Física, NQ = Nota na disciplina Química e NR
= Nota da Prova de Redação, da seguinte forma: NFIN = NM + (2 x NB) + NH + NG + NL
+ (2 x NP) + NF + (2 x NQ) + (2 x NR) 10.2. O candidato será considerado eliminado caso
não atenda a um dos seguintes requisitos: a) obter o mínimo de pontos estabelecido para cada
disciplina, conforme o Anexo I deste Edital; b) obter nota final igual ou superior a 90 pontos.
10.3. Os candidatos serão classificados pela ordem decrescente do total de pontos obtidos.
10.4. Em caso de igualdade na nota final, para fins de classificação, o desempate se fará da
seguinte forma: 1º) maior nota na disciplina Biologia; 2º) maior nota na disciplina Química;
3º) maior nota na disciplina Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; 4º) maior nota na
Prova de Redação; 5º) maior idade. 11. DOS RESULTADOS 11.1. O Resultado Final será
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, afixado no quadro de avisos da ESCS e
divulgado no endereço eletrônico www.nce.ufrj.br/concursos, no dia 12 de fevereiro de 2010,
a partir das 10 horas. 11.2. O Resultado Final do Vestibular será divulgado em listas destina-
das a cada curso (Medicina e Enfermagem). A primeira listará os candidatos que concorrem às
vagas para ampla concorrência. A segunda listará os candidatos que concorrem às vagas
reservadas para o Sistema de Cotas descritas no item 2.1.1 deste Edital. 11.3. Não terá
direito à solicitação de matrícula o candidato cuja classificação ultrapassar o número de vagas
oferecidas, ainda que aprovado no Vestibular. 12. DO REQUERIMENTO DE MATRÍCU-
LA E DA RECLASSIFICAÇÃO 12.1. Os candidatos classificados no limite das vagas ofere-
cidas deverão comparecer na ESCS, no Setor Médico Hospitalar Norte, Quadra 03, Conj. A,
Bloco 01 - Ed. FEPECS - Brasília - DF, para solicitar sua matrícula, por meio do preenchi-
mento do requerimento para matrícula, no dia 18 de fevereiro de 2010, das 8:30h às 11:30h
e das 14h às 17h, para que seja analisado e julgado posteriormente.12.2. O pedido de reque-
rimento de matrícula, no ato da entrega, o candidato deverá apresentar os seguintes documen-
tos: a) cópia e original da Cédula de Identidade; b) cópia e original do Cadastro de Pessoa
Física (CPF); c) cópia e original do Título de Eleitor para maiores de 18 (dezoito) anos; d)
cópia e original do Histórico Escolar completo do ensino fundamental para os candidatos
aprovados dentro das vagas reservadas (Sistema de Cotas); e) cópia e original do Histórico
Escolar completo do ensino médio ou de curso equivalente; f) cópia e original do Certificado

ou Diploma de conclusão do ensino médio ou equivalente; g) Para candidatos do sexo mascu-
lino, maiores de 18 anos, comprovação de estar em dia com as obrigações militares; h) Três
fotos recentes 3x4.12.2.1. Somente será recebido o requerimento de matrícula do candidato
aprovado dentro das vagas reservadas no sistema de cotas instituído pela Lei Distrital nº
3.361/2004, regulamentada pelo Decreto Distrital nº 25.394/2004, que apresentar o Históri-
co Escolar completo dos ensinos, fundamental e médio. 12.2.2. A solicitação de matrícula
poderá ser efetuada, mesmo no caso de menores assistidos, por representante legal (procu-
rador), que deverá seguir o estabelecido nos subitens 12.1 e 12.2 e apresentar: a) procuração
simples específica para esse fim (não precisa ter firma reconhecida); b) cópia legível do
documento oficial de identidade do procurador (não precisa ser autenticada). Nesta hipótese,
o candidato assumirá as consequências de eventuais erros do seu procurador. 12.2.3. Os
documentos poderão ser autenticados no momento da matrícula ou em cartório, mediante
apresentação dos respectivos documentos originais. 12.2.4. No recebimento dos documen-
tos, será fixada 1 (uma) foto (3x4) cm do candidato no Cartão de Autenticação Digital –
CAD, e coletadas a assinatura e impressão digital do candidato, de modo a confrontar a
digital de que trata o subitem 8.9 alínea “a” deste Edital. 12.2.5. O candidato que entregar
documento falso, inidôneo ou que tenha como “negativa” a comparação da sua digital colhida
no dia de realização da prova com a obtida quando da entrega da documentação, não terá o seu
pedido de matrícula aceito, sendo considerado eliminado do Vestibular. 12.2.6. O candidato,
a qualquer momento, poderá ser eliminado do Vestibular em função do disposto no subitem
8.10. alínea “n” deste Edital. 12.3. O candidato que, no ato da entrega do pedido de requeri-
mento de matrícula, não apresentar o histórico escolar completo do ensino médio e o certifi-
cado ou diploma de conclusão do ensino médio, não terá o seu requerimento de matrícula
aceito. 12.4. O candidato aprovado dentro das vagas reservadas para o Sistema de Cotas que,
no ato de requerimento de matrícula, não apresentar o Histórico Escolar completo dos
ensinos fundamental e médio, não terá o seu requerimento aceito. 12.5. O candidato aprova-
do dentro das vagas reservadas para o Sistema de Cotas que, no ato de requerimento de
matrícula, não comprovar ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em
escolas públicas do Distrito Federal perderá o direito à matrícula para o Sistema de Cotas,
continuando, contudo, a participar do Vestibular juntamente com os candidatos às vagas de
ampla concorrência, obedecendo à ordem de classificação geral. 12.6. O candidato que não
comparecer ou não se fizer representar no local, datas e horários estipulados no subitem 12.1
deste Edital, será automaticamente eliminado do Vestibular. 12.7. O candidato que tenha
realizado estudos equivalentes ao ensino médio no todo ou em parte no exterior, deve apresentar
parecer de equivalência de estudos da Secretaria da Educação do Distrito Federal ou de
qualquer outro Estado da União. Os documentos em língua estrangeira deverão estar visa-
dos pela autoridade consular brasileira no país de origem e acompanhados da respectiva
tradução oficial. 12.8. A divulgação das solicitações de matrículas deferidas será afixada no
quadro de avisos da ESCS, localizada no Setor Médico Hospitalar Norte, Quadra 03, Conj.
A, Bloco 01 - Ed. FEPECS - Brasília – DF, no dia 19 de fevereiro de 2010, a partir das 18
horas. 12.9. A Comissão do Vestibular promoverá reclassificação para o preenchimento de
vagas não preenchidas por desistência de matrícula ou pelo descumprimento dos requisi-
tos necessários para a solicitação de matrícula. 12.10. A reclassificação respeitará rigorosa-
mente a ordem de classificação no Vestibular do Sistema de Cotas e de ampla concorrência.
12.10.1. Aplicar-se-á aos candidatos reclassificados, o disposto nos subitens 12.2 a 12.7
deste Edital. 12.10.2. A reclassificação de candidatos será divulgada no quadro de avisos da
ESCS e no endereço eletrônico www.escs.edu.br. 12.10.3. É de inteira responsabilidade do
candidato acompanhar a divulgação da relação de reclassificação dos candidatos e a convo-
cação/chamada para requerimento de registro/matrícula. 12.10.4. Em caso de desistência de
candidatos aprovados e convocados na primeira chamada, a divulgação da segunda chama-
da ocorrerá no dia 19/02/2010. 12.10.5. Outras reclassificações poderão ser realizadas se
ainda for possível a obtenção de freqüência mínima obrigatória de 75% (setenta e cinco por
cento) do estudante nas atividades programadas para o primeiro Módulo do curso, confor-
me o calendário escolar. 12.10.6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a
publicação de todos os atos e comunicados referentes a este Vestibular, por meio oficial,
eletrônico ou afixação em quadro de avisos da ESCS. 13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. O presente processo seletivo será realizado pela Fundação Universitária José Boni-
fácio/NCE/UFRJ, com a supervisão da Comissão Permanente de Vestibular da ESCS,
nomeada através da Ordem de Serviço nº 12, de 08 de junho de 2006, composta pelos
seguintes servidores: Mourad Ibrahim Belaciano (Presidente), Ingrid Jimenez Alves, Luiz
Carlos Pereira, Maria Soneide Nunes de Oliveira e Rosa Teresa Portela. 13.2. As disposi-
ções editalícias poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos. Na hipó-
tese de retificações das disposições editalícias, o Edital Retificador será publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal. 13.3. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos
pela Comissão Permanente de Vestibular da ESCS.

PAULO ROBERTO SILVA
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ANEXO II
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA BRASILEIRA A prova de Língua Portuguesa e
Literatura Brasileira envolverá leitura, interpretação e produção de textos. Será avaliada a sua
capacidade de compreender um texto, de discorrer sobre sua organização interna e de relacioná-
lo com outros textos nos aspectos gramaticais, estilísticos e temáticos. Parte 1 - Compreensão
e interpretação de texto, Leitura e análise de texto. Esta atividade supõe não só a apreensão do
significado textual, mas também das técnicas empregadas na construção desse significado.
Gramática da Frase e Gramática do Texto. Parte 2 - Língua Portuguesa - Língua Falada e Escrita:
Uso informal e formal da língua. O Português culto. Uso da língua e adequação ao contexto.
Noções de Fonética e Fonologia: Relação fonema / grafema. Acentuação tônica e gráfica. Mor-
fossintaxe: Estrutura e formação de palavras; classes de palavras; flexões de palavras; frase,
oração, período; estrutura da frase; classes de palavras e funções sintáticas; período simples e
período composto; coordenação e subordinação, regência nominal e verbal; concordância nomi-
nal e verbal; colocação dos termos na frase; pontuação. Teoria da Comunicação: Elementos da
comunicação; noções de ruído e redundância; funções da linguagem. Noções de Semântica:
Sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; denotação e conotação. Linguagem figurada.
O sistema Ortográfico Vigente. Parte 3 - Literatura Brasileira -Criação estética; linguagem
literária e não-literária; gênero literário. O processo literário brasileiro: Momentos do processo
literário brasileiro em conexão com a história e a cultura brasileira; o fenômeno literário brasi-
leiro no quadro da cultura e da literatura internacional: a expressão literária das atitudes do
homem em face do mundo; tradição e modernidade dos procedimentos de expressão literária
cultos ou populares e do tratamento dado aos temas; classificação de textos em dada época
literária em função de suas características temáticas e expressionais. O Romantismo no Brasil:
Renovação e permanência de temas e de meios de expressão da poesia romântica relativamente
à do Barroco e à do Arcadismo; características temáticas e expressionais da poesia, da ficção e
do teatro romântico; autores e obras representativos do Romantismo no Brasil; afinidades e
diferenças entre o Romantismo e o Realismo-Naturalismo; elementos de oposição, transforma-
ção e permanência no confronto entre a poesia do Parnasianismo, a do Simbolismo e a do
Romantismo. O Modernismo no Brasil: O Modernismo brasileiro no contexto da cultura do
século XX; o Modernismo comparado às épocas literárias passadas; elementos de permanên-
cia, oposição e transformação; principais autores e obras; características renovadoras na ficção;
a poesia brasileira modernista: principais tendências; a poesia de 1945; tendências pós-45.
Redação: O texto a ser elaborado pelo candidato é de tipo dissertativo, sendo considerados, em
sua avaliação, os seguintes elementos: a adequação ao tema proposto, ao tipo de texto solicita-
do e à modalidade escrita em padrão; a coerência/coesão reveladas na organização macro-
estrutural do texto, na concatenação de suas partes, na capacidade de adequar repetições e
novidades, no desenvolvimento linear da dissertação, no uso correto de conexões, na adequação
vocabular e na congruência dos elementos no tipo de mundo representado; e a argumentação,
presente na capacidade de selecionar argumentos e organizá-los de modo a deles extrair conclu-
sões e, sobretudo, não apresentar elemento semântico que contradiga um conteúdo expresso ou
subentendido anteriormente. LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS, FRANCÊS OU ESPA-
NHOL) A prova de língua estrangeira exigirá do candidato a compreensão de textos escritos,
mostrando competência de leitura com conhecimentos de estratégias (ex.: compreensão do
sentido global do texto, localização de determinada idéia no texto, palavras cognatas) e conhe-
cimento do vocabulário mais corrente em textos preferencialmente não literários, com diferen-
tes manifestações da chamada “língua-padrão”, sem cair nos extremos da linguagem erudita e da
linguagem popular. Quanto à gramática, será exigido conhecimento em nível funcional, ou seja,
como acessório à compreensão dos textos. A seleção do material obedecerá a critérios que
privilegiem o texto autêntico, não traduzido nem adaptado, e sim proveniente de publicações
atuais em livros, revistas e jornais. HISTÓRIA A prova de História exige do candidato a
articulação entre História Geral, História da América e História do Brasil, as duas últimas
podendo ser o ponto de partida das correlações. Por princípio, a prova de História procura
reduzir a tradicional visão “europocêntrica”, equilibrando-a com a valorização dos processos
históricos latino-americanos, nestes se incluindo, respeitadas suas especificidades, o brasilei-
ro, bem como admitindo uma inserção maior dos processos asiático e africano. Considerando as

linhas básicas do programa apresentado, o candidato deve ser capaz de: relacionar sempre as
manifestações sócio-econômicas, político-jurídico-administrativas e ideológico-culturais; ana-
lisar os fenômenos históricos a partir de uma perspectiva abrangente e articulada e não como
fatos isolados de caráter meramente factual; interpretar mapas, tabelas, organogramas e textos
históricos, inclusive de fontes primárias, estabelecendo relação com as condições históricas às
quais se referem ou nas quais foram gerados; e ponderar os ritmos diferentes entre as mudanças
sociais e as culturais. Parte 1 - O Mundo Ocidental durante a Época Moderna (séc. XV - séc.
XVIII). A Expansão Marítima e Comercial. A crise do feudalismo a partir do século XIII e a
expansão marítima e comercial; a “revolução comercial” e as conquistas ibéricas ultramarinas.
O Estado Moderno e o Absolutismo. Caracterização geral. O Estado Moderno e o Mercantilis-
mo. Práticas e teorias mercantilistas; mercantilismo e o antigo sistema colonial. A Colonização
Européia na América. A colonização espanhola, a colonização inglesa e a colonização francesa.
O Brasil-Colônia, a Economia. A grande lavoura, as atividades extrativas, a pecuária; a socieda-
de: a escravidão negra, a escravidão indígena, o homem livre pobre; a ação da Igreja; a catequese,
as missões jesuíticas, o Santo Ofício; a ação político-administrativa: capitanias, governo-geral
e municípios; a expansão territorial e a fixação dos limites. As Manifestações Culturais. Huma-
nismo e Renascimento/críticas ao pensamento medieval; as Reformas religiosas do séc. XVI; a
Revolução Científica do séc. XVII; a “Ilustração”. Parte 2 - A Formação do Mundo Ocidental
Contemporâneo (1760/80 - 1870/80). As Transformações Econômicas. A Revolução Industrial
inglesa e suas pré-condições; a crítica ao Mercantilismo: a Fisiocracia e o Liberalismo; o
capitalismo industrial na Europa: os exemplos da França e da Alemanha. As Revoluções Libe-
rais. A crítica ao absolutismo e a crise do Antigo Regime; a independência das 13 colônias; a
Revolução Francesa: as diversas visões; Restauração e Revolução: liberalismo e nacionalismo;
os movimentos revolucionários de 1820, 1830 e 1848; Realismo e Nacionalismo: de 1850 a
1870; as Unificações. A Crise do Antigo Sistema Colonial Ibérico. O processo de independência
da América espanhola: os exemplos do Prata, da Nova Espanha e do Peru; o processo de
independência do Brasil: o contexto sociocultural e as conjurações do século XVIII; a Corte
portuguesa no Brasil: o Reino Unido e a Revolução Republicana de 1817; a Revolução Liberal
do Porto de 1820 e a Independência de 1822. A América após a Independência. A economia
latino-americana e a sua inserção no quadro internacional; a Hispano-América: o caudilhismo e
a formação dos Estados Nacionais; os EUA: a formação da economia capitalista; a expansão
territorial e a Guerra da Secessão. Brasil: da independência ao apogeu do sistema monárquico.
O Primeiro Reinado, a Constituição de 1824 e a crise regencial; a consolidação da monarquia e
a unidade territorial. O Ato Adicional de 1834; a economia primário-exportadora escravista e as
suas “modernizações”; o quadro cultural; as relações internacionais: a Inglaterra e as questões
platinas. Parte 3 - O apogeu e a crise da sociedade liberal no mundo ocidental contemporâneo
(1870/80-1939/45). O auge da hegemonia européia e a expansão norte-americana. As transfor-
mações econômicas; a concentração capitalista; a expansão imperialista: a dominação da Amé-
rica Latina e da Ásia; a partilha da África. O apogeu liberal. A democracia liberal: principais
idéias e instituições; a crítica ao liberalismo: o anarquismo, o socialismo e a doutrina social da
Igreja; as relações internacionais: equilíbrio europeu e sistemas de aliança. Brasil: da crise
monárquica à república oligárquica (1870 - 1930). As transformações econômicas: o declínio da
escravidão e a expansão do trabalho livre; o setor exportador, a política financeira e o setor
industrial. A sociedade: a urbanização e o crescimento da classe média; a questão operária. A
crise da monarquia: o predomínio oligárquico e o coronelismo. A constituição de 1891. O
quadro cultural. A política externa. A Crise da Sociedade Liberal. As guerras mundiais e as
relações internacionais: a revolução bolchevique de 1917; os movimentos e os regimes fascis-
tas; a crise econômica de 1929 e a “Grande Depressão”. A Hispano-América. A crise do estado
oligárquico, os exemplos do México e da Argentina. Brasil: da crise da República Oligárquica ao
Autoritarismo Varguista (1930/1945). A crise dos anos vinte e a Reforma Constitucional de
1926; a revolução da Aliança Liberal em 1930 e a Constituição de 1934; o impacto da “Grande
Depressão” no setor exportador e a política de industrialização; a implantação e a desagregação
do Estado Autoritário: o Estado Novo e a Constituição de 1937; a política externa; o quadro
cultural; as políticas educacionais. Parte 4 - O Mundo Contemporâneo: as sociedades atuais
(pós-1945). A Crise da Hegemonia Européia. A “guerra fria”; a “bipolarização” EUA x URSS.
A reconstrução da Europa Ocidental. Sociedades Capitalistas Contemporâneas. EUA, Europa
Ocidental e Japão. Construção e Crise do Socialismo. URSS, China e Europa Oriental. Socie-
dades Afro-Asiáticas Contemporâneas Descolonização e neocolonialismo; as crises do Oriente
Médio; a questão islâmica; o “apartheid”. Hispano-América. A economia latino-americana e as
transformações no capitalismo internacional; o Estado Populista; as ditaduras militares e os
problemas da transição democrática: a experiência chilena (1970/1973); as Revoluções: Cuba e
Nicarágua. Brasil: da República Populista à “Nova República” (pós-1945). A redemocratiza-
ção e a Constituição de 1946; as alternativas políticas e econômicas na República Populista; o
movimento de março-abril de 1964 e o autoritarismo modernizador dos Governos Militares. A
Constituição de 1967 e suas emendas; a legislação autoritária; a resistência e a repressão. A
distensão, a abertura e a “transição democrática”. A “Nova República”. A política externa, o
quadro econômico, a vida cultural e as políticas educacionais do período. FÍSICA O objetivo da
prova de Física é testar o candidato quanto à compreensão das suas leis fundamentais e às
aplicações dessas leis em diversas situações do cotidiano, com obtenção de resultados quanti-
tativos. Parte 1 - Grandezas físicas, medidas e relações entre grandezas. Identificação das
grandezas relevantes e mensuráveis e sua natureza escalar ou vetorial. Operações sobre essas
grandezas. Medidas dessas grandezas e suas limitações; ordens de grandeza; algarismos signi-
ficativos. Sistemas coerentes de unidades. Sistema internacional. Inter-relações entre grande-
zas: Leis Físicas. Dimensões das grandezas físicas - análise dimensional. Parte 2 - Mecânica da
partícula. Conceito de partícula. Cinemática escalar e vetorial. Conceitos (intuitivos) de massa
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(aceitar-se-á, sem discussão, a identidade entre massa inercial e massa gravitacional) e de força.
Referencial inercial: forças que agem sobre uma partícula; composição de forças. Leis de Newton;
conservação do momento linear reconhecendo seu caráter vetorial; colisões unidimensionais.
Interação gravitacional; Lei de força; queda dos corpos e movimento dos projéteis em um
campo gravitacional uniforme; movimento dos planetas e dos satélites em órbitas circulares.
Trabalho de uma força F constante. Energia cinética. Teorema do trabalho-energia. Conceito de
força conservativa e energia potencial associada. Aplicações no caso de forças elástica e gravi-
tacional. Energia mecânica e sua conservação em sistemas onde só forças conservativas reali-
zam trabalho. Potência de uma força (P = F.v). Parte 3 - Sistemas de muitas partículas (sólidos,
líquidos e gases). Centro de massa de um sólido. Estática do sólido; momento de uma força;
momento resultante; condições de equilíbrio de um corpo rígido. Massa específica; densidade.
Conceito de pressão. Líquidos em equilíbrio no campo gravitacional uniforme: Lei de Stevin.
Princípios de Pascal e de Arquimedes. Equilíbrio dos corpos flutuantes. Estática dos gases
perfeitos. Processos quasi-estáticos ou reversíveis (isotérmico, isobárico, isométrico). Equa-
ção de estado dos gases perfeitos. Atmosfera terrestre-pressão atmosférica. Equilíbrios térmi-
cos e lei zero da termodinâmica. Conceito macroscópico de temperatura; escalas Celsius e
Kelvin e escalas arbitrárias. Dilatação térmica dos líquidos e sólidos. Calor específico; calori-
metria; mudanças de estados físicos; calor latente de mudanças de estado e influência da pres-
são na mudança de estado. Transformação de energia mecânica em energia térmica pelas forças
de atrito (tratamento fenomenológico e macroscópico). Princípio geral da conservação de ener-
gia. 1o Princípio da Termodinâmica. Calor e trabalhos envolvidos nos processos termodinâmi-
cos. Energia interna de um gás perfeito. Análise energética dos processos isobárico, isotérmico,
isométrico e adiabático. Parte 4 - Fenômenos Ondulatórios – Ótica. Conceito de onda. Classi-
ficação quanto à natureza e quanto à vibração. Propagação de uma onda periódica num meio não
dispersivo; elementos da onda e equação fundamental (v=lf). Propagação de um pulso em um
meio não dispersivo unidimensional; reflexão, refração e superposição. Princípio da superpo-
sição. Aplicações com ondas senoidais. Ondas estacionárias. Ondas em mais dimensões (como,
por exemplo, ondas na superfície de um líquido, aplicações simples com ondas sonoras),
reflexão e refração de ondas planas. Difração (abordagem qualitativa). Modelo ondulatório da
luz, luz branca; dispersão; luz monocromática; Velocidade de propagação. Índice de refração de
um meio. Ótica geométrica; hipóteses fundamentais; raio luminoso - Leis de reflexão e da
refração; reflexão total; objetos e imagens reais e virtuais em espelhos planos e esféricos e em
lentes delgadas (aproximadamente de Gauss). Instrumentos óticos simples (lupa, luneta, mi-
croscópio e telescópio), e a ótica do olho humano. Parte 5 - Eletricidade e Magnetismo.
Constituição da matéria - Elétron, próton, nêutron. Condutores e isolantes. Processos de
eletrização. Lei de Coulomb. Campo e potencial elétrico; conceitos fundamentais. Campo e
potencial associados a uma carga puntiforme - Princípio da superposição. Campo uniforme;
superfícies equipontenciais de um campo uniforme; diferença de potencial entre dois pontos
do campo; movimento de uma carga em um campo uniforme. Geradores; corrente elétrica;
resistores lineares: Lei de Ohm; associações de resistores em série e em paralelo; energia e
potência; efeito Joule; Lei de Joule. Circuitos elementares (amperímetro e voltímetro ideais).
Força magnética sobre uma carga pontual. Campo magnético. Campo magnético de um ímã.
Campo terrestre e bússola. Lei de Ampère, Lei de Indução de Faraday (visão fenomenológica).
BIOLOGIA A prova de Biologia buscará avaliar conhecimentos básicos e o entendimento de
princípio e conceitos fundamentais. Espera-se do candidato uma visão integrada da Biologia e
a compreensão adequada do método científico. As questões serão genéricas e poderão fazer uso
da leitura e interpretação de textos, da resolução de problemas, ou da análise de experimentos
simples. Os enunciados poderão solicitar a interpretação ou a confecção de gráficos ou tabelas
simples. O candidato será estimulado a fazer uso da lógica e da integração de idéias sem
depender de memorização. Parte 1 - A Célula. Espera-se que o candidato reconheça a inter-
relação das funções celulares, valorizando os aspectos gerais, relacionando-os à evolução das
estruturas celulares, identificando a importância funcional das substâncias químicas para a
manutenção da homeostase celular. A célula procariota e eucariota: componentes morfológicos;
principais funções das estruturas celulares. Reprodução celular: mitose e meiose. Parte 2 - Os
Seres vivos. Espera-se que o candidato tenha uma visão geral das principais características e da
organização dos reinos da natureza, identificando as diversas funções vitais que estes seres
executam e que viabilizam sua existência e seu agrupamento. A variedade de seres vivos -
sistemas de classificação: regras de nomenclatura; conceito de espécie; categorias taxonômicas.
Caracterização dos principais grupos vegetais e animais. Tipos de reprodução. Desenvolvi-
mento embrionário. Reprodução humana. Conceito estrutural e funcional dos tecidos. Caracte-
rísticas principais dos tecidos animais. Características principais dos tecidos vegetais. As
funções vitais nos animais e vegetais: nutrição; digestão, respiração: circulação e transporte;
excreção. Sistemas de proteção, sustentação e locomoção. Sistemas de integração. Parte 3 -
Estudo de populações. Espera-se que o candidato identifique os diversos mecanismos de
herança genética, interpretando suas variáveis e reconhecendo sua importância no processo
evolutivo. Espera-se, ainda, que reconheça os mecanismos evolutivos como forma de se expli-
car a diversidade do mundo vivo. Analisando situações propostas a partir da realidade, espera-
se que o candidato identifique o papel de cada ser vivo, na manutenção do equilíbrio do
ecossistema, assim como as conseqüências da quebra desse equilíbrio. Genética. Conceito geral
da herança. Mendelismo e Neomendelismo. Fundamentos de citogenética: os cromossomas, os
genes como unidade hereditária do ser vivo: o “crossing over” e sua importância genética:
mutações gênicas, anomalias cromossômicas. Evolução. A origem da vida. Principais teorias do
processo evolutivo. Mecanismos evolutivos. Evolução do homem. Ecologia. Relações tróficas
entre os seres vivos. O ecossistema e seus componentes. Ciclos biogeoquímicos. Os principais
biomas. O desequilíbrio ecológico e suas causas. Parte 4 - Saúde, higiene e saneamento básico.

Espera-se que o candidato tenha um conhecimento atualizado da situação da saúde brasileira. E
ainda, que identifique a inter-relação político-econômica e social dos conceitos de saúde, higi-
ene e saneamento básico, valorizada dentro da idéia de que a ação de saúde deve, preferencial-
mente, evitar a doença (ação preventiva - contínua) e, eventualmente, restituir a saúde (ação
curativa - circunstancial). Princípios básicos de saúde. Principais doenças do homem: doenças
carenciais; doenças infecto-contagiosas; doenças parasitárias; principais endemias no Brasil.
As defesas do organismo. MATEMÁTICA A prova de Matemática tem os seguintes objeti-
vos: avaliar a capacidade do candidato de interpretar enunciados lógicos e gráficos, de expressar
seu raciocínio, seja em linguagem matemática ou em linguagem corrente, e de utilizar a Matemá-
tica como instrumento de interpretação, análise e solução de problemas reais. Especificamente,
acrescente-se aos objetivos descritos a avaliação criteriosa dos conhecimentos mínimos indis-
pensáveis ao bom desempenho dos alunos em cursos que se apóiam numa sólida formação
matemática. Parte 1 - Aritmética, álgebra e análise. Noções de Lógica. Noção intuitiva de
conjunto. Operações com conjuntos. Sistemas de numeração. Números naturais, inteiros, raci-
onais e reais: propriedades, operações, ordem, valor absoluto e proporcionalidade. Números
complexos: formas trigonométrica e algébrica, representação e operações. Funções: gráficos e
operações. Inversa de uma função. Estudo das seguintes funções reais: 1o grau, 2o grau, módu-
lo, exponencial e logarítmica. Equações e inequações de 1o e 2o graus. Sistemas de equações e
inequações de 1o e 2o graus. Seqüência: noção intuitiva de seqüência e de limite de uma
seqüência. Progressões aritméticas e geométricas. Juros simples e compostos. Polinômios,
Relações entre coeficientes e raízes. Teorema Fundamental da Álgebra. Análise combinatória.
Binômio de Newton. Noções de probabilidade. Parte 2 - Geometria e Trigonometria. Geome-
tria plana - Figuras planas: caracterização e propriedades. Teorema de Tales. Semelhança de
triângulos e polígonos. Relações métricas em triângulos, polígonos regulares e círculos. Períme-
tros e áreas de figuras planas. Geometria espacial - Posições relativas de retas e planos.
Poliedros, prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas: áreas e volumes. Sólidos semelhantes.
Troncos. Inscrição e circunscrição de sólidos. Superfícies e sólidos de revolução. Trigonome-
tria - Arcos e ângulos, relações entre arcos. Funções trigonométricas. Sistemas de Medida.
Parte 3 - álgebra linear e geometria analítica no plano e no espaço. Operações com vetores de R2
e R3. Reta e circunferência no R2. Elipse, hipérbole e parábola no R2: equações cartesianas,
representação gráfica e identificação dos elementos. Reta, plano e esfera no R3: equações e
identificação dos elementos. Matrizes: operações. Inversa de uma matriz. Transformações
lineares simples do R2 e R3. Determinantes de matrizes 2x2 e 3x3. Sistemas de equações.
QUÍMICA A prova de Química exigirá do candidato uma visão interpretativa e analítica da
Química buscando avaliar os seus conhecimentos básicos no nível necessário para o prossegui-
mento dos estudos em qualquer carreira de nível superior. O candidato deverá ser capaz de
interpretar e elaborar textos e expressões com simbologia química, bem como tabelas e gráficos
fazendo relações e extraindo conclusões, assim como resolver problemas numéricos envolven-
do os aspectos quantitativos das transformações da matéria. As questões poderão envolver,
também, situações que reflitam a presença da química nas atividades humanas, destacando-se
a aplicação de princípios básicos e restritos a casos simples, sem necessidade de aprofunda-
mento de caráter científico ou tecnológico, tais como: indústria química de base: fabricação de
cloro, hidróxido de sódio, ácido sulfúrico, amoníaco, ácido nítrico e sabões; petróleo e petro-
química: combustíveis, solventes e explosivos; extração mineral e metalurgia; química da vida:
açúcares, proteínas, lipídios, enzimas, ácidos nucléicos, ADN e ARN; polímeros: polietileno,
poliestireno e poliamidas; principais minerais formadores da crosta terrestre; datação pelo
U(238) e C(14), acidentes nucleares e as contaminações radioativas; emulsões, colóides e
micelas: leite, maionese e ação detergente; pilhas: pilha seca, pilha alcalina e a bateria de
automóvel; produção de álcool e bebidas alcoólicas; tratamento de água; química de radicais
livres: a destruição da camada de ozônio. Aspectos macroscópicos: Identificar as diferenças
existentes entre substância pura e misturas homogêneas e heterogêneas. Conceituar reação
química, equação química, reagentes e produtos. Compreender e aplicar as Leis Ponderais de
Lavoisier e Proust. Equação geral dos gases. Teoria atômica: Compreender a teoria atômica de
Dalton e o modelo atômico de Bohr. Conceituar as partículas elementares: próton, nêutron e
elétron. Conceituar número atômico, número de massa, elemento químico, isótopos, massa
atômica e massa molecular. Configuração eletrônica dos elementos. Classificação periódica:
Reconhecer os princípios de ordenação e localização dos elementos. Conceituar períodos,
grupos e sub-grupos. Identificar metais alcalinos, alcalinos terrosos, halogênios, calcogênios e
gases nobres. Relacionar a configuração eletrônica do átomo com a posição de seu elemento na
classificação periódica. Caracterizar metais, ametais, semimetais, gases nobres, identificar ele-
mentos representativos e elementos de transição. Conceituar as propriedades periódicas (raio
atômico, energia de ionização e eletronegatividade) e interpretar os fatores que interferem na
variação destas propriedades. Comparar raio atômico e raio iônico. A ligação química: Reconhe-
cer e caracterizar a ligação iônica. Teoria de Lewis para a ligação covalente em compostos
orgânicos e inorgânicos. Teoria de Lewis aplicada aos compostos de coordenação. Teoria da
repulsão dos pares de elétrons de valência para previsão da geometria molecular de compostos
orgânicos e inorgânicos. Eletronegatividade, caráter iônico contra caráter covalente das ligações
químicas e a polaridade dos compostos orgânicos e inorgânicos. Estados de oxidação: Concei-
tuar e determinar o número de oxidação dos elementos a partir da localização dos elementos
representativos na Tabela Periódica e da estequiometria dos seus compostos. Distinguir carga
formal e carga real. Ácidos e bases: Teorias ácido-base de Arrhenius, Bronsted-Lowry e de
Lewis. Reações de neutralização. Caráter ácido e básico de compostos inorgânicos e orgânicos
(acidez relativa de álcoois, ácidos carboxílicos, ácido carbônico, fenóis e basicidade de aminas).
Nomenclatura IUPAC e vulgar de ácidos, bases, sais e óxidos. Cálculos estequiométricos:
Definir mol e constante de Avogrado, bem como resolver problemas simples que envolvem tais
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definições. Equilíbrio de equações: método das tentativas e do íon-elétron. Soluções, proprieda-
des coligativas e forças intermoleculares: Conceituar solução, solvente, soluto, fase, solução
saturada e insaturada. Unidade de concentração (molaridade e concentração comum - g/l). Forças
intermoleculares: interações dipolo-dipolo permanente, dipolo-dipolo induzido (Forças de Lon-
don) e ligação hidrogênio. Efeito das forças intermoleculares nas constantes físicas dos compos-
tos orgânicos e inorgânicos (ponto de fusão e ebulição). O processo de dissolução e a solubilidade
dos compostos orgânicos e inorgânicos. Influência da cadeia carbônica na solubilidade dos com-
postos orgânicos e ponto de fusão e ponto de ebulição dos compostos orgânicos. Efeito da
concentração de soluto sobre o ponto de fusão, ebulição, pressão de vapor e osmótica dos
solventes. Misturas refrigerantes. Sistemas coloidais: Conceituação e exemplificação de sistemas
coloidais. Tipos de colóides quanto às fases e cargas. Formação e destruição de colóides. Pepti-
zação e pectização. Termoquímica: Conceituar entalpia, energia de ligação, calor de reação, calor
de formação, calor de combustão. Equilíbrio químico: Conceituar equilíbrio químico e constante
de equilíbrio. Explicar os fatores que influenciam o equilíbrio de uma reação (princípio de Le
Chatelier). Constante de auto-ionização da água, pH e pOH. Constante de acidez e basicidade:
pKa e pKb. Conceituação de solução tampão. Cinética química: Conceituar velocidade de reação,
lei de velocidade, ordem de reação e molecularidade. Analisar os fatores que alteram a velocidade
das reações químicas (concentração das substâncias, pressão, temperatura, estado de agregação,
catalisadores). teoria das colisões e energia de ativação. Relação entre lei de velocidade e mecanis-
mo de reação (conceito de etapa lenta). Velocidade inicial e a determinação da ordem dos reagen-
tes. Conceito de meia-vida para cinéticas de primeira ordem. Cinética de desintegração nuclear.
Eletroquímica: Conceituar célula eletroquímica, célula eletrolítica e seus componentes. Analisar
potencial de redução de meia pilha na previsão da espontaneidade de reações. Cálculo da fem
padrão das células eletroquímicas. Estrutura dos compostos de carbono: Cadeias de carbono:
caracterizar e representar a estrutura através de notação em bastão. Reconhecimento, caracteriza-
ção, estrutura eletrônica (estrutura de Lewis) e representação espacial (notação em bastão) de
estruturas saturadas e insaturadas, lineares, ramificadas e cíclicas (incluindo aromáticos). Concei-
tuação de grupamento funcional. Reconhecimento, representação (notação em bastão) e nomen-
clatura (IUPAC) dos grupos monovalentes alifáticos saturados, aromáticos (fenila e benzila) e
das seguintes funções: hidrocarbonetos, derivados halogenados, álcoois, éteres, aldeídos, cetonas,
fenóis, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas e aminas. Nomenclatura vulgar de compostos de uso
corrente. Isomeria na Química Orgânica: Caracterizar e representar isômeros constitucionais e
estereoisômeros. Diastereoisômeros (isômeros geométricos) e enantiômeros. Conceito de quira-
lidade. Relação entre quiralidade e plano de simetria. Quiralidade de compostos orgânicos e
atividade óptica. Compostos orgânicos com 1 (um) elemento quiral. Ocorrência e obtenção de
compostos orgânicos monofuncionais e suas propriedades principais; Ocorrência natural e sinté-
tica, estrutura e relações entre propriedades físicas e químicas (reações) das seguintes funções:
alcanos (combustão), alquenos (polimerização e hidrogenação de óleos vegetais), aromáticos
(nitração, sulfonação e substituição de Friedel-Crafts), álcoois (oxidação, esterificação e obtenção
de poliésteres), aldeídos e cetonas (redução, formação de acetais e cetais em monossacarídeos),
ácidos carboxílicos (neutralização e esterificação), ésteres (hidrólise e saponificação), aminas
(obtenção de sais quaternários de amônio e formação da ligação peptídica). GEOGRAFIA A
prova de Geografia solicita que o candidato, a partir dos conceitos básicos da disciplina compa-
tíveis com o nível do 2o grau, demonstre sua capacidade de interpretar, analisar e se colocar
criticamente diante de determinadas situações e problemas. O candidato deve: reconhecer que o
espaço geográfico é a manifestação das relações sociais que se processam sobre determinadas
superfícies; compreender o quadro natural a partir de sua dinâmica e sua sensibilidade à ação
social; analisar os processos sócio-econômicos que explicam a organização de um dado conjunto
espacial; reconhecer diversidade sócio-econômica brasileira e suas manifestações espaciais como
resultado de um desenvolvimento desigual, porém complementar; analisar as especificidades das
regiões brasileiras enfatizando as relações, as articulações e os fluxos existentes entre o regional e
o geral; localizar dados do quadro natural, social e econômico no espaço e no tempo; e interpretar
textos, tabelas, mapas, gráficos e equivalentes, fazendo comparações, relações, ou extraindo
conclusões. Parte 1 - O Espaço da Natureza e o Espaço das Relações Econômicas e Sociais -
Natureza e Sociedade: dinâmica da natureza e seu significado para as sociedades: a formação e a
instabilidade da superfície terrestre; a inter-relação entre os diversos elementos da natureza;
gênese, evolução e transformação do relevo terrestre e a ação antrópica na evolução do modelado
terrestre; os grandes ecossistemas terrestres e suas formas de apropriação pelas sociedades, as
águas oceânicas e continentais; sua importância econômica e geopolítica; A questão ambiental: as
noções de meio-ambiente, ecossistema e equilíbrio ecológico; os principais recursos naturais, sua
distribuição espacial e as conseqüências econômicas e geopolíticas de sua exploração; a poluição,
os desequilíbrios ambientais e suas conseqüências nos grandes ecossistemas mundiais e nas
sociedades contemporâneas; políticas ambientais auto-sustentáveis. O Espaço das Relações Só-
cio-econômicas - O processo de urbanização e o espaço urbano-industrial: o papel da acumulação
de capital e do Estado na organização do espaço urbano-industrial; o desenvolvimento industrial
desigual e suas repercussões no espaço mundial; os diferentes processos de industrialização; os
fatores de localização industrial e sua relação com as cidades; o espaço da circulação e o papel do
setor terciário nas cidades; a rede de transportes e comunicações articulando diferentes escalas
espaciais; o processo de urbanização e sua distribuição espacial; redes e hierarquias, metropoliza-
ção e “macrocefalia” urbana; a estrutura interna das cidades e os problemas urbanos (abasteci-
mento, saneamento e saúde, habitação, etc.); O espaço agrário e as relações sócio-econômicas com
o espaço urbano-industrial: a industrialização e a modernização da agricultura; a concentração da
propriedade da terra; as relações cidade-campo e o êxodo rural; o espaço agrário e as diferentes
formas de organização da produção; As questões demográficas: a divisão territorial do trabalho e
os movimentos da população; classes sociais e o crescimento da população: variações no tempo

e no espaço; estrutura etária e por sexo; a ordem econômica, a distribuição da população e noção de
“super-povoamento”; as teorias demográficas e a questão do controle da natalidade; a diversidade e
as questões étnico-culturais (raças, línguas, religiões). A Transformação do Espaço Mundial e a
Formação dos Grandes Blocos do Poder - A transformação do espaço mundial: o espaço do capita-
lismo industrial, as disputas interimperialistas e a divisão internacional do trabalho; a transformação
do espaço socialista e a formação dos grandes blocos de poder, o papel do Estado na economia e na
sociedade dos países contemporâneos. Os blocos político-econômicos e suas especificidades. Ques-
tões regionais; A geopolítica mundial (noções gerais): caracterização geral dos sistemas político-
econômicos contemporâneos e suas áreas de influência e disputa; o papel das grandes organizações
político-econômicas internacionais; os conflitos geopolíticos recentes, sua inter-relação e especifi-
cidades; os conflitos étnicos atuais e a questão das nacionalidades. Parte 2 - A Organização do
espaço brasileiro - Natureza e Sociedade no Brasil: A dinâmica da natureza e seu significado na
organização do espaço brasileiro: a inter-relação entre os diversos elementos formadores da natureza
no espaço brasileiro; gênese e evolução do relevo brasileiro e o papel da ação antrópica na sua
transformação; os ecossistemas brasileiros e suas formas de apropriação econômico-sociais; os
recursos hídricos e a plataforma continental brasileira: sua importância econômica e geopolítica; A
questão ambiental no Brasil: os recursos naturais brasileiros, sua distribuição territorial, formas de
exploração e problemas ambientais; a crise ambiental no espaço urbano; a crise ambiental no espaço
agrário; desenvolvimento econômico e políticas ambientais; os desequilíbrios dos ecossistemas
brasileiros decorrentes da ação antrópica; Industrialização e Dependência Econômica: A integração
ao processo de internacionalização da economia: industrialização dependente e o aprofundamento
das desigualdades sociais; o endividamento externo e a balança comercial; os fatores responsáveis
pela localização industrial: concentração espacial e financeira da economia industrial; o processo de
industrialização e suas conseqüências na organização do território; a industrialização e o aproveita-
mento dos recursos naturais; problemas e alternativas; a modernização tecnológica e a reconversão
do setor industrial; O Espaço Urbano: Industrialização, urbanização e marginalização: um processo
combinado; as redes urbanas e o processo de metropolização; a estrutura interna das cidades
brasileiras e a segregação sócio-espacial; transporte e organização do espaço: conexão entre locais de
produção e consumo, trabalho e moradia; o papel do setor de serviços na urbanização brasileira e a
questão do abastecimento urbano; as cidades brasileiras e seus problemas sociais, econômicos e
culturais; as políticas públicas e a questão da reforma urbana. O Espaço Agrário: As relações entre
indústria e agricultura; o desenvolvimento das relações de produção capitalista no campo e suas
conseqüências; a transformação da estrutura fundiária e das relações de trabalho no campo; as
diferentes formas de organização da produção agrária; a utilização do espaço agrário nos diferentes
ecossistemas brasileiros; a dinâmica das fronteiras agrícolas e a questão da reforma agrária; o proces-
so de modernização e reorganização territorial da agricultura brasileira. A População Brasileira: A
estrutura social e a divisão do trabalho; o crescimento e a distribuição da população nas diferentes
classes sociais e nos diversos espaços do país; os movimentos migratórios internos: aspectos
sociais; a estrutura etária, étnica e as condições sociais; as questões populacionais de segregação
racial, controle da natalidade e planejamento familiar. O Estado, o Planejamento e os Espaços
Regionais: A ação do Estado e o planejamento sócio-econômico: instituições, medidas e políticas de
intervenção no espaço; a reprodução da dependência a nível interno, a divisão inter-regional do
trabalho; a unidade e a diversidade do espaço nacional: a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

EXTRATO DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 124/2006,
 NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002.

Processo 050.002.040/2005. Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLI-
CA e IPANEMA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA. Objeto: O
presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais
12 (doze) meses, a contar de 27/09/2009 a 26/09/2010, e, o acréscimo de R$ 109.488,96 (cento e
nove mil quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos) no valor anual do contrato,
em razão da contratação de mais 06 (seis) serventes, conforme justificativas e termos dos artigo
57, inciso II e § 1º, artigo 65, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei nº 9.648,
de 27 de maio de 1998. Prazo de Vigência: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da
data de sua assinatura, admitida à prorrogação nas hipóteses previstas no artigo 57, da Lei nº
8.666/93. Data da assinatura: 27/09/2009. Signatários: pelo DF: Valmir Lemos de Oliveira, Secre-
tário; pela Contratada: Silvio Carvalho de Araujo, representante.

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DO RESULTADO DE RECURSO

CONCORRÊNCIA Nº 06/2009.
A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA POLÍCIA CIVIL
DO DISTRITO FEDERAL TORNA PÚBLICO aos licitantes e demais interessados que foi
indeferido o recurso interposto pela empresa Henrique Silva Construções E Serviços Técnicos
contra a desclassificação de sua proposta para a Concorrência nº 06/2009, processo 052.000.717/
2009. Maiores informações na CPL/PCDF ou pelos fones: 3362-5976/5838. A vista do processo
encontra-se franqueada aos interessados.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
JÚNIA MARIA DE ALMEIDA SANTOS
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

CONCORRÊNCIA Nº 02/2009.
A PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SECRETARIA
DE ESTADO DE TRANSPORTES DISTRITO FEDERAL, retifica os itens 5.1.7.1 e 5.1.7.2
do Edital da CONCORRÊNCIA Nº 02/2009, disponibilizado a partir de 02/10/2009, para
que ONDE SE LÊ: “... o termo: subitem “h” do item 5.1.7 ...”, LEIA-SE: “... o termo subitem
“g” do item 5.1.7. ...”.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
NATANAEL ALVES DA SILVA FILHO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 49/2009.
Processo: 113.005.223/2009 - Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL e SERVI SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL LTDA.
- Objeto: Contrato Emergencial de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial.
- Fundamento Legal: artigo 24, inciso IV da Lei n° 8.666. – Vigência: 13/10/2009 tento prazo para
execução de 180 (cento e oitenta) dias devendo expirar-se em 11/04/2010. - Valor: R$ 272.562,54
(duzentos e setenta e dois mil e quinhentos e sessenta e dois reais e cinqüenta e quatro centavos).
– Data da Assinatura: 13/10/2009. Assinantes: Pelo DER/DF: Engº Luiz Carlos Tanezini; Pela
Contratada: Luiz Saraiva Vieira.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2009.
Processo: 113.001.659/2009 - Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA-
GEM DO DISTRITO FEDERAL e QUACIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM
LTDA. - Objeto: Inclui serviços no objeto contratual, sem alteração de valor. – Data da
Assinatura: 28/10/2009.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2009.
Processo: 113.005.777/2008 - Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL e QUACIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA. -
Objeto: Prorroga o prazo de execução de séricos por 120 (cento e vinte) dias, devendo expirar-se
em 18/02/2010, entendendo-se por vigência contratual para 31/03/2010; Inclui serviços no objeto
contratual, sem alteração do valor. – Data da Assinatura: 20/10/2009.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2009.
Processo: 113.005.186/2008 - Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL e TRIER ENGENHARIA LTDA. - Objeto: Inclui na Cláusula
Sétima, da Dotação Orçamentária as Fontes de Recursos 148, 231, 300 e 348. – Data da Assina-
tura: 28/10/2009.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 43/2006.
Processo: 113.000.340/2002 - Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL e TRIER ENGENHARIA LTDA. - Objeto: Inclui na Cláusula
Sétima, da Dotação Orçamentária as Fontes de Recursos 221, 231, 232, 421 e 432. Data da
Assinatura: 28/10/2009.

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 30/2009.
Processo: 113.006.662/2008 - Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL e EPC - PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - Objeto: Inclui
serviços no Objeto Contratual, sem alteração no valor. - Data da Assinatura: 28/10/2009.

CLARISSA DE ASSIS FRECHIANI
Chefe da Procuradoria Jurídica

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 12/2009.
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS E
FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA EM EMPREGOS DE

NÍVEL SUPERIOR, DE NÍVEL MÉDIO E DE NÍVEL FUNDAMENTAL
O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRI-
TO FEDERAL – METRÔ-DF, no uso de suas atribuições e tendo em vista o constante no
Edital nº 01, de março de 2009, SEPLAG/METRÔ, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal – DODF de 25/03/2009, Edital nº 12, de agosto de 2009, SEPLAG/METRÔ, publi-
cado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF de 11/08/2009, Edital nº 16, de agosto de
2009, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF de 11/08/2009 e Edital nº 28,
de setembro de 2009, SEPLAG/METRÔ, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal –
DODF de 16/09/2009, comunica: ficam convocados os candidatos relacionados a seguir,
aprovados e classificados no Concurso Público para os empregos abaixo relacionados, a

comparecerem na sede da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ-DF,
Avenida Jequitibá, lote 155, Águas Claras – DF, nos horários de 08h30 às 12h e de 14h às
17h00, no período de 29/10/2009 a 05/11/2009, para tratarem de assuntos referentes às suas
contratações. Caso o candidato convocado não compareça no período estabelecido, será
considerada a desistência tácita do respectivo emprego. Os candidatos convocados, na se-
guinte ordem: emprego, inscrição, nome em ordem alfabética e classificação, são:
EMPREGO: PILOTO
93132325, Alex Lemos Salgado, 08 / 93157501, Ciro Francisco Oliveira, 15 / 93146516, Eddi
Mordekhay Oliveira, 03 / 93131307, Eugenio Carlos Silva Lima, 12 / 93135803, Fabricio
Junior Cipriano, 06 / 93136198, Fernando Teles da Costa, 18 / 93137438, Glayson Soares
Melo da Costa, 01 / 93145806, Hilmar Jose Pereira da Silva, 07 / 93121994, Julio Neres de
Souza Junior, 16 / 93112235, Kelson Almerindo Pereira, 17 / 93173615, Leandro Santos
Medeiros, 11 / 93180415, Linielle Evangelista dos Santos, 13 / 93103435, Marcela Maia de
Araujo, 19 / 93144127, Marcos Pereira de Lima, 14 / 93135940, Robson Alencar Barros, 02 /
93105811, Sandey Malcher Queiroz Silva, 05 / 93162448, Thiago Couto Cantuaria, 09 /
93142228, Thiago de Alencar Dantas Barbosa, 10 / 93116302, Thiago Wyclef Cavalcanti
Lisboa, 04. Portador de Deficiência Física: 93125793, Josimar de Jesus Santos, 01.
EMPREGO: AGENTE DE ESTAÇÃO
93116805, Alexandre Barbosa dos Santos, 03 / 93157970, Aluisio Cesar dos Santos Junior, 06 /
93164292, Arthur dos Santos Costa Pereira, 21 / 93128740, Bruno Erckmam Fernandes de
Araujo Sobrinho, 08 / 93114670, David Lima Nascimento, 05 / 93183959, Douglas Plice de
Sousa, 11 / 93147135, Ewerton Amaral Ferreira, 04 / 93108261, Francisco Jeovan da Silva
Martins, 18 / 93167081, Helber do Nascimento Soares, 02 / 93132694, Henrique Izidoro Bitten-
court, 01 / 93113866, Hermes Engelmann Rodrigues, 16 / 93149410, Juscimar Oliveira Cirqueira,
09 / 93105329, Ledio Laboissiere Pacheco, 10 / 93128324, Luiz Batista Soares, 12 / 93104020,
Marco Tulio Viana Ferro, 17 / 93152404, Patricia Araujo Barbosa, 07 / 93138799, Patricia Teles
da Costa, 20 / 93168220, Paulo Andre Goncalves Moreira, 14 / 93105256, Pedro Paulo Armon-
des Fernandes, 15 / 93155426, Rufina de Sales Souza, 19 / 93103525, Tulio Ferreira Lins, 13.
Portador de Deficiência Física: 93127197, Claudio Mendes de Souza, 03 / 93103123, Josenilton
Rodrigues Santos, 04 / 93113017, Julia Moreira Nunes, 02 / 93104624, Kenya Cristina Alves, 05
/ 93145236, Samuel da Costa Pereira, 01.
EMPREGO: AGENTE DE SEGURANÇA OPERACIONAL
93108015, Adalberto Silva Martins, 16 / 93149911, Aladi Alves da Silva, 03 / 93103851, Alessan-
dro da Silva Andrade, 06 / 93126064, Availton Gomes Pereira, 01 / 93182725, Carlos Alexandre
Araujo Delima, 17 / 93149075, Clerlei Ribeiro de Oliveira, 05 / 93142544, Cristiano Santos
Ferreira, 10 / 93136067, Daniel Goncalves do Nascimento, 02 / 93141302, Francisco Carlos
Silva, 04 / 93145850, Fulvio Meirelles de Souza, 07 / 93167523, Julio Cesar Goncalves da Cunha,
08 / 93173610, Luiz Felipe da Silva Petini, 09 / 93151802, Maria Anastacia Vallim Fonseca, 11 /
93116807, Ozeias Kleyveson Pereira de Araujo, 15 / 93130536, Rodrigo Setubal de Oliveira
Pereira, 12 / 93159057, Romulo Eduardo Rodrigues Ramos, 13 / 93118956, Vanderlei Cardoso
Alves, 14. Portador de Deficiência Física: 93179327, Antonio Coelho, 02 / 93189015, Jose
Marcio das Neves, 01 / 93143397, Jose Soares da Silva Filho, 03.

JOSÉ GASPAR DE SOUZA

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO METRÔ Nº 24/2009. E-COMPRAS - METRÔ-DF

O PREGOEIRO comunica que o resultado de julgamento do Pregão acima citado encontra-se
afixado no quadro de avisos da COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO
FEDERAL - METRÔ-DF, no Térreo do Complexo Administrativo e Operacional, sito à
Avenida Jequitibá, Lote 155, Águas Claras-DF, e no endereço eletrônico compras.df.gov.br/
licitações/andamento.

IGOR DA SILVA FERNANDES

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Governo do Distrito Federal, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE HABITA-
ÇÃO e da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO
FEDERAL, CONVOCA os beneficiários originários de imóveis localizados na Região Adminis-
trativa do Riacho Fundo II, constantes do Anexo Único deste edital, para comparecerem à
CODHAB/DF até o dia 27 de novembro de 2009, para tratarem de assunto relacionado ao
cancelamento de distribuições constantes do Edital de Cancelamento publicado no DODF n°
148, de 03 de agosto de 2008. O não comparecimento no prazo previsto, ensejará a imediata
redistribuição do imóvel.

Brasília/DF, 27 de outubro de 2009.
PAULO RORIZ

Secretário de Estado de Habitação
JOSÉ LUIZ VIEIRA NAVES

Diretor-Presidente

ANEXO ÚNICO
ENDEREÇOS DOS IMÓVEIS – QC 04 CONJUNTO 05 LOTE 01; QC 04 CONJUNTO 09
LOTE 20; QC 04 CONJUNTO 19 LOTE 04; QC 04 CONJUNTO 25 LOTE 12; QC 06
CONJUNTO 06 LOTE 21; QN 07F CONJUNTO 02 LOTE 31; QN 07F CONJUNTO 06
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LOTE 06; QN 08B CONJUNTO 02 LOTE 08; QN 08D CONJUNTO 06 LOTE 05; QN 12D
CONJUNTO 03 LOTE 25; QN 12D CONJUNTO 06 LOTE 06; QN 14E CONJUNTO 02
LOTE 12; QN 15A CONJUNTO 03 LOTE 01; QN 15C CONJUNTO 01 LOTE 04; QS 06
CONJUNTO 01 LOTE 12; QS 08 CONJUNTO 07 LOTE 34; QS 14 CONJUNTO 03 LOTE
28; QS 14 CONJUNTO 05 LOTE 26; QS 14 CONJUNTO 06 LOTE 10; QS 14 CONJUNTO
06 LOTE 23; QS 14 CONJUNTO 06 LOTE 25; QS 14 CONJUNTO 07 LOTE 14; QS 14
CONJUNTO 07 LOTE 25; QS 16 CONJUNTO 01 LOTE 08; QS 16 CONJUNTO 01 LOTE
33; QS 16 CONJUNTO 02 LOTE 18; QS 16 CONJUNTO 02 LOTE 22; QS 16 CONJUNTO
03 LOTE 07; QS 16 CONJUNTO 03 LOTE 09; QS 16 CONJUNTO 03 LOTE 25; QS 16
CONJUNTO 07 LOTE 10; QS 18 CONJUNTO 01 LOTE 04; QS 18 CONJUNTO 01 LOTE
13; QS 18 CONJUNTO 01 LOTE 15; QS 18 CONJUNTO 01 LOTE 16; QS 18 CONJUNTO
01 LOTE 17; QS 18 CONJUNTO 02 LOTE 03; QS 18 CONJUNTO 02 LOTE 20; QS 18
CONJUNTO 03 LOTE 21; QS 18 CONJUNTO 04 LOTE 13; QS 18 CONJUNTO 04 LOTE
14; QS 18 CONJUNTO 04 LOTE 26; QS 18 CONJUNTO 04 LOTE 28; QS 18 CONJUNTO
05 LOTE 35; QS 18 CONJUNTO 05 LOTE 38; QS 18 CONJUNTO 06 LOTE 04.

EDITAL DE RECONSIDERAÇÃO
O Governo do Distrito Federal, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE HABITA-
ÇÃO e da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO
FEDERAL, TORNA PÚBLICO o ato de RECONSIDERAÇÃO de cancelamentos de distribui-
ções originárias de imóveis localizados na Região Administrativa do Riacho Fundo II, oriundos da
política habitacional de interesse social do Distrito Federal, constantes do Anexo Único deste
edital, considerando justificativas apresentadas pelos interessados legais, de acordo com a instru-
ção dos autos dos processos administrativos referentes a cada distribuição.

Brasília/DF, 27 de outubro de 2009.
PAULO RORIZ

Secretário de Estado de Habitação
JOSÉ LUIZ VIEIRA NAVES

Diretor-Presidente

ANEXO ÚNICO
ENDEREÇOS DOS IMÓVEIS – QC 02 CONJUNTO 09 LOTE 22; QC 04 CONJUNTO
11 LOTE 18; QC 04 CONJUNTO 15 LOTE 27; QC 04 CONJUNTO 25 LOTE 13; QC 04
CONJUNTO 25 LOTE 14; QC 04 CONJUNTO 25 LOTE 15; QC 06 CONJUNTO 06
LOTE 20; QC 06 CONJUNTO 12 LOTE 04; QC 06 CONJUNTO 12 LOTE 12; QC 06
CONJUNTO 18 LOTE 03; QN 05B CONJUNTO 01 LOTE 10; QN 07A CONJUNTO 08
LOTE 01; QN 07A CONJUNTO 08 LOTE 14; QN 07D CONJUNTO 05 LOTE 05; QN
08B CONJUNTO 09 LOTE 06; QN 12C CONJUNTO 05 LOTE 01; QN 12D CONJUN-
TO 01 LOTE 10; QN 12D CONJUNTO 08 LOTE 29; QN 12D CONJUNTO 08 LOTE
30; QN 12E CONJUNTO 01 LOTE 13; QN 12E CONJUNTO 01 LOTE 14; QN 14C
CONJUNTO 09 LOTE 02; QN 14D CONJUNTO 05 LOTE 05; QN 14E CONJUNTO 09
LOTE 25; QN 16 CONJUNTO 01 LOTE 01; QN 16 CONJUNTO 01 LOTE 02; QN 16
CONJUNTO 01 LOTE 04; QN 16 CONJUNTO 02 LOTE 07; QN 16 CONJUNTO 02
LOTE 10; QN 16 CONJUNTO 02 LOTE 11; QN 16 CONJUNTO 02 LOTE 13; QN 16
CONJUNTO 03 LOTE 02; QN 16 CONJUNTO 03 LOTE 05; QN 16 CONJUNTO 03
LOTE 09; QN 16 CONJUNTO 03 LOTE 11; QN 16 CONJUNTO 03 LOTE 14; QN 16
CONJUNTO 03 LOTE 19; QN 16 CONJUNTO 04 LOTE 02; QN 16 CONJUNTO 04
LOTE 09; QN 16 CONJUNTO 04 LOTE 10; QN 16 CONJUNTO 04 LOTE 14; QN 16
CONJUNTO 05 LOTE 04; QN 16 CONJUNTO 05 LOTE 06; QN 16 CONJUNTO 05
LOTE 08; QN 16 CONJUNTO 05 LOTE 09; QN 16 CONJUNTO 05 LOTE 11; QN 16
CONJUNTO 05 LOTE 12; QN 16 CONJUNTO 05 LOTE 13; QN 16 CONJUNTO 06
LOTE 01; QN 16 CONJUNTO 06 LOTE 07; QN 16 CONJUNTO 06 LOTE 09; QN 16
CONJUNTO 06 LOTE 14; QN 16 CONJUNTO 07 LOTE 01; QN 16 CONJUNTO 07
LOTE 02; QN 16 CONJUNTO 07 LOTE 03; QN 16 CONJUNTO 07 LOTE 04; QN 16
CONJUNTO 07 LOTE 06; QN 16 CONJUNTO 07 LOTE 07; QN 16 CONJUNTO 07
LOTE 08; QN 16 CONJUNTO 07 LOTE 09; QN 16 CONJUNTO 07 LOTE 10; QN 16
CONJUNTO 07 LOTE 12; QN 16 CONJUNTO 07 LOTE 16; QN 16 CONJUNTO 07
LOTE 19; QN 16 CONJUNTO 07 LOTE 21; QN 16 CONJUNTO 07 LOTE 24; QN 16
CONJUNTO 08 LOTE 05; QN 16 CONJUNTO 08 LOTE 10; QN 16 CONJUNTO 08
LOTE 16; QN 16 CONJUNTO 08 LOTE 21; QN 16 CONJUNTO 08 LOTE 22; QN 16
CONJUNTO 08 LOTE 23; QN 16 CONJUNTO 10 LOTE 01; QN 16 CONJUNTO 10
LOTE 02; QN 16 CONJUNTO 10 LOTE 07; QN 16 CONJUNTO 10 LOTE 10; QN 16
CONJUNTO 11 LOTE 04; QN 16 CONJUNTO 11 LOTE 08; QN 16 CONJUNTO 11
LOTE 13; QN 16 CONJUNTO 11 LOTE 14; QN 16 CONJUNTO 11 LOTE 15; QN 16
CONJUNTO 11 LOTE 16; QN 16 CONJUNTO 11 LOTE 17; QN 16 CONJUNTO 12
LOTE 01; QN 16 CONJUNTO 12 LOTE 04; QN 16 CONJUNTO 12 LOTE 05; QN 16
CONJUNTO 12 LOTE 10; QN 16 CONJUNTO 12 LOTE 12; QN 16 CONJUNTO 12
LOTE 17; QN 16 CONJUNTO 12 LOTE 18; QN 16 CONJUNTO 12 LOTE 20; QN 16
CONJUNTO 12 LOTE 21; QN 16 CONJUNTO 12 LOTE 23; QN 16 CONJUNTO 12
LOTE 24; QN 16 CONJUNTO 13 LOTE 06; QN 16 CONJUNTO 13 LOTE 09; QN 16
CONJUNTO 13 LOTE 15; QN 16 CONJUNTO 13 LOTE 17; QN 16 CONJUNTO 13
LOTE 21; QN 16 CONJUNTO 13 LOTE 22; QN 16 CONJUNTO 13 LOTE 23; QN 16
CONJUNTO 13 LOTE 25; QN 16 CONJUNTO 13 LOTE 26; QN 16 CONJUNTO 14
LOTE 01; QN 16 CONJUNTO 14 LOTE 05; QN 16 CONJUNTO 14 LOTE 07; QN 16
CONJUNTO 14 LOTE 12; QN 16 CONJUNTO 14 LOTE 18; QN 16 CONJUNTO 14

LOTE 24; QS 06 CONJUNTO 01 LOTE 13; QS 08 CONJUNTO 07 LOTE 04; QS 08
CONJUNTO 07 LOTE 35; QS 14 CONJUNTO 04 LOTE 18; QS 14 CONJUNTO 04
LOTE 28; QS 14 CONJUNTO 05 LOTE 29; QS 14 CONJUNTO 06 LOTE 07; QS 14
CONJUNTO 06 LOTE 11; QS 14 CONJUNTO 06 LOTE 12; QS 14 CONJUNTO 07
LOTE 24; QS 14 CONJUNTO 07 LOTE 35; QS 14 CONJUNTO 07 LOTE 40; QS 16
CONJUNTO 01 LOTE 07; QS 16 CONJUNTO 05 LOTE 27; QS 16 CONJUNTO 05
LOTE 28; QS 16 CONJUNTO 06 LOTE 17; QS 16 CONJUNTO 06 LOTE 23; QS 16
CONJUNTO 07 LOTE 02; QS 16 CONJUNTO 07 LOTE 09; QS 16 CONJUNTO 07
LOTE 27; QS 18 CONJUNTO 01 LOTE 03; QS 18 CONJUNTO 01 LOTE 08; QS 18
CONJUNTO 01 LOTE 09; QS 18 CONJUNTO 02 LOTE 16; QS 18 CONJUNTO 03
LOTE 07; QS 18 CONJUNTO 04 LOTE 04; QS 18 CONJUNTO 04 LOTE 18; QS 18
CONJUNTO 05 LOTE 32; QS 18 CONJUNTO 05 LOTE 36; QS 18 CONJUNTO 06
LOTE 03; QS 18 CONJUNTO 06 LOTE 15;

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2008.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação designada pela Resolução nº 85/2009-PRESI, de 10 de setem-
bro de 2009, comunica às empresas interessadas que o certame acima, que tem por objeto a
contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de levantamento topográfico
planimétrico e cadastral e elaboração de projeto de urbanismo de criação de unidades imobiliárias,
destinadas a habitação nas áreas intersticiais da malha urbana das Regiões Administrativas de
Brazlândia, Ceilândia e Taguatinga, conforme especificações e condições constantes do Anexo I
do edital, processo 392.000.173/2008, restou deserto. Os autos encontram-se à disposição dos
interessados no endereço SCS Quadra 06, Bloco “A”, Ed. Seduma – 5º andar – Brasília/DF – CEP
70.306-918.

Brasília/DF, 28 de outubro de 2009.
HAROLDO DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA
E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL

EXTRATO DO CONTRATO Nº 10/2009.
Processo: 480.000.286/2009. Partes: SEOPS/CGDF x HEWLETT-PACKARD DO BRASIL
LTDA. Objeto: aquisição de 50 (cinqüenta) microcomputadores portáteis do tipo notebook.
Valor: R$ 139.450,00 (cento e trinta e nove mil quatrocentos e cinquenta reais). Dotação Orça-
mentária: UO: 45101. Programa de Trabalho: 04126007930110001. Elemento de Despesa: 449052.
Fonte de Recursos: 100000000. Nota de Empenho inicial nº 2009NE00388, emitida em 22.09.2009.
Vigência: 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura. Data da Assinatura: 23.10.2009.
Signatários: Pelo Distrito Federal: Roberto Eduardo Giffoni, na qualidade de Secretário de Estado
e Corregedor Geral; pela Hewlett-Packard do Brasil Ltda., Marcus Paulo de Sousa Alves, na
qualidade de Representante Legal e Mario Sato Júnior, na qualidade de Representante Legal.

AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 77, DE 25 DE SETEMBRO DE 2009.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no
uso de atribuições que lhe confere a Lei nº 4.150, de 05 de junho de 2008 e no que dispõem o inciso
XX do artigo 30 da Instrução nº 01, de 13 de junho de 2008: INTIMA, com esteio no artigo 16,
inciso IV da Lei nº 657/94, a(s) pessoa(s) física(s) e jurídica(s) abaixo relacionados, a
COMPARECER(EM) no prazo de 30 (trinta) dias contados da data desta publicação, à Coorde-
nadoria de Atendimento ao Público/AGEFIS, para efetivarem o pagamento da multa resultante
dos Autos de Infração, sob pena de ser inscrito em Dívida Ativa.
SÉRGIO MURILO ORDONES DA SILVA, CPF nº 317.358.191-15, Auto de Infração nº
A 013080 AEU, de 14/09/2006, objeto do processo administrativo fiscal nº 132.001.093/
2007; SKYNETT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ nº 03.485.252/0001-46, Auto
de Infração nº D 005604 AEU, de 07/08/2008, objeto do processo administrativo fiscal
nº 361.008.711/2008; NUBIA GUEDES FREIRE, CPF nº 912.059.051-20, Auto de In-
fração nº D 004668 AEU, de 21/11/2008, objeto do processo administrativo fiscal nº
361.011.692/2008; AGROVITA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
LTDA, CNPJ nº 08.810.096/0001-65, Auto de Infração nº A 014664 OEU, de 04/09/
2007, objeto do processo administrativo fiscal nº 138.001.824/2007; SKY NET TELE-
COMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ nº 03.485.252/0001-46, Auto de Infração nº D 005607
AEU, de 16/08/2008, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.009.691/2008;
NACIONAL AUTO ELETRICA SANTOS RODRIGUES ANDRADE, CNPJ nº
03.650.184/0001-23, Auto de Infração nº C 001924 AEU, de 25/08/2008, objeto do
processo administrativo fiscal nº 361.009.794/2008; TANIA E TELMA CABELEIREI-
ROS LTDA ME, CNPJ nº 07.513.081/0001-72, Auto de Infração nº A 014893 OEU, de
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09/10/2007, objeto do processo administrativo fiscal nº 142.000.998/2007; SINARA
GRAÇA FARIAS CARDOSO, CPF nº 512.034.481-04, Auto de Infração nº A 021907
AEU, de 07/06/2006, objeto do processo administrativo fiscal nº 142.001.192/2006;
ANTONIO MÁRIO DOS SANTOS, CPF nº 105.225.733-04, Auto de Infração nº A
022710 AEU, de 08/05/2007, objeto do processo administrativo fiscal nº 142.000.296/
2007; LUCIANO JOSÉ LACERDA, CPF nº 606.783.721-87, Auto de Infração nº D
004814 AEU, de 14/10/2008, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.010.690/
2008; LUIS CARLOS DIAS PORTO, CPF nº 372.793.271-68, Auto de Infração nº 1040,
de 02/05/2002, objeto do processo administrativo fiscal nº 132.001.125/2004; JOSE
CARDOSO TEIXEIRA, CPF nº 225.230.651-34, Auto de Infração nº A 021845 AEU, de
09/11/2006, objeto do processo administrativo fiscal nº 142.002.245/2006; ELIANE
VIEIRA DA SILVA, CPF nº 009.792.915-85, Auto de Infração nº A 022631 AEU, de 24/
04/2007, objeto do processo administrativo fiscal nº 142.000.252/2007; DROGARIA
AQUINO E MIRANDA LTDA ME, CNPJ nº 07.441.076/0001-00, Auto de Infração nº
D 005733 AEU, de 13/08/2008, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.009.627/
2008; WISKTORIO BAR E LANCHONETE LTDA, CNPJ nº 08.711.695/0001-21, Auto
de Infração nº D 006579 AEU, de 19/10/2008, objeto do processo administrativo fiscal
nº 361.010.710/2008; MARINALVA ALVES DA SILVA, CPF nº 009.808.603-00, Auto
de Infração nº A 003768 AEU, de 07/04/2008, objeto do processo administrativo fiscal nº
361.003.810/2008; E&M MECANICA E LAVA JATO LTDA ME, CNPJ nº 09.534.972/
0001-30, Auto de Infração nº D 004405 AEU, de 22/08/2008, objeto do processo admi-
nistrativo fiscal nº 361.009.787/2008; RAIMUNDO LIMA DOS SANTOS, CPF nº
098.760.651-49, Auto de Infração nº A 0020168 AEU, de 13/09/2005, objeto do proces-
so administrativo fiscal nº 142.001.656/2005; DORACI ALVES PIMENTEL, CPF nº
283.197.451-87, Auto de Infração nº A 016495 AEU, de 20/04/2007, objeto do processo
administrativo fiscal nº 133.000.161/2007; BR BRASIL COMERCIO DE VEICULOS
LTDA, CNPJ nº 07.229.862/0001-30, Auto de Infração nº A 013217 AEU, de 03/08/
2007, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.000.230/2007; ALIANÇA VEÍ-
CULOS LTDA, CNPJ nº 04.350.973/0001-01, Auto de Infração nº A 001069 SIG, de 24/
03/2008, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.003.833/2008; LEILA COM.
DE UTILIDADES PARA O LAR LTDA ME, CNPJ nº 07.676.041/0001-41, Auto de
Infração nº C 002464 AEU, de 20/05/2008, objeto do processo administrativo fiscal nº
361.009.693/2008; BAR E LANCHONETE NANNA CHARA LTDA ME, CNPJ nº
08.982.897/0001-08, Auto de Infração nº A 002977 AEU, de 09/11/2007, objeto do
processo administrativo fiscal nº 138.002.805/2007; OSIEL OLHER COSTA, CPF nº
700.882.331-20, Auto de Infração nº A 001357 AEU, de 26/10/2007, objeto do processo
administrativo fiscal nº 138.002.308/2007; JULIO CESAR FERREIRA CAMPOS ME,
CNPJ nº 07.381.564/0001-60, Auto de Infração nº A 014618 OEU, de 22/08/2007, objeto
do processo administrativo fiscal nº 138.001.730/2007; ESCOLA DE EDUCAÇÃO IN-
FANTIL COMPANY KIDS LTDA, CNPJ nº 08.816.684/0001-06, Auto de Infração nº A
040083 AEU, de 29/08/2007, objeto do processo administrativo fiscal nº 138.001.761/
2007; C. J. TERTULIANO DA SILVA (BAR E MERCEARIA ME), CNPJ nº 10.332.406/
0001-25, Auto de Infração nº D 004597 AEU, de 26/05/2009, objeto do processo admi-
nistrativo fiscal nº 454.001.806/2009; MAGAZINE NOVO BRASIL LTDA, CNPJ nº
03.274.740/0001-04, Auto de Infração nº C 002179 AEU, de 03/06/2008, objeto do
processo administrativo fiscal nº 133.000.338/2008; RONAN SANTOS VIEIRA DE
SOUZA, CPF nº 829.005.661-34, Auto de Infração nº A 020780 AEU, de 13/06/2007,
objeto do processo administrativo fiscal nº 133.000.386/2007; C. J. TERTULIANO DA
SILVA (BAR E MERCEARIA ME), CNPJ nº 10.332.406/0001-25, Auto de Infração nº D
004597 AEU, de 26/05/2009, objeto do processo administrativo fiscal nº 454.001.806/
2009; WESLENY PEREIRA DA SILVA, CPF nº 006.892.961-77, Auto de Infração nº A
011881 AEU, de 13/06/2007, objeto do processo administrativo fiscal nº 133.000.389/
2007; RFB ELETRO ELETRONICA E INFORMATICA ME, CNPJ nº 07.846.018/
0001-58, Auto de Infração nº A 014366 AEU, de 13/06/2007, objeto do processo admi-
nistrativo fiscal nº 133.000.392/2007; HEGLISON WILLIAM DOS SANTOS LANDA
DE SOUZA, CPF nº 483.933.201-00, Auto de Infração nº D 007010 AEU, de 08/04/
2009, objeto do processo administrativo fiscal nº 454.001.263/2009; QUEIROZ E SIL-
VA CERVEJARIA LTDA ME, CNPJ nº 08.423.452/0001-98, Auto de Infração nº A
003065 AEU, de 21/10/2007, objeto do processo administrativo fiscal nº 132.001.304/
2007; AURENILSA DIAS PINHEIRO, CPF nº 879.326.521-20, Auto de Infração nº A
003835 AEU, de 09/01/2008, objeto do processo administrativo fiscal nº 132.000.262/
2008; DIVALDO PEREIRA BATISTA, CPF nº 607.123.251-15, Auto de Infração nº a
011907 AEU, de 03/10/2007, objeto do processo administrativo fiscal nº 132.001.205/
2007; SERRA DORADA COMERCIO DE VEICULO LTDA, CNPJ nº 04.148.338/
0001-46, Auto de Infração nº A 004115 AEU, de 18/01/2008, objeto do processo admi-
nistrativo fiscal nº 132.000.375/2008; IMPERIUM MULTIMARCAS COMERCIO,
CNPJ nº 07.837.696/0001-54, Auto de Infração nº A 002204 AEU, de 03/08/2007, objeto
do processo administrativo fiscal nº 361.000.290/2007; ADAILSON RODRIGUES SAN-
TOS, CPF nº 991.976.503-15, Auto de Infração nº A 002035 AEU, de 13/02/2008, objeto
do processo administrativo fiscal nº 142.000.219/2008; MR ARABE COM. VEIC. LAVA
JT REP COM DE CONS. COR DE SEG LTDA, CNPJ nº 07.653.549/0003-96, Auto de
Infração nº A 000993 SIG, de 16/10/2007, objeto do processo administrativo fiscal nº
132.001.393/2007; ALIANÇA VEICULOS LTDA, CNPJ nº 04.350.973/0001-01, Auto
de Infração nº A 001070 SIG, de 24/03/2008, objeto do processo administrativo fiscal nº
361.003.834/2008; ISIS NEVES CAMPOS OLIVEIRA, CPF nº 183.943.451-15, Auto

de Infração nº A 15374 AEU, de 04/09/2007, objeto do processo administrativo fiscal nº
132.000.997/2007; QUEIROZ E SILVA CERVEJARIA LTDA ME, CNPJ nº 08.423.452/
0001-98, Auto de Infração nº C 002276 AEU, de 28/04/2008, objeto do processo admi-
nistrativo fiscal nº 361.005.387/2008; MR ARABE COM. VEIC. LAVA JT REP COM
DE CONS. COR DE SEG LTDA, CNPJ nº 07.653.549/0003-96, Auto de Infração nº A
002895 AEU, de 15/02/2008, objeto do processo administrativo fiscal nº 132.000.595/
2008; DAVINO ANTONIO BELLAS DA COSTA JUNIOR, CPF nº 703.847.111-20,
Auto de Infração nº A 003022 AEU, de 19/02/2008, objeto do processo administrativo
fiscal nº 132.000.585/2008; ROMAN SANTOS VIEIRA, CPF nº 829.005.661-34, Auto
de Infração nº A 014438 AEU, de 02/10/2007, objeto do processo administrativo fiscal nº
133.000.667/2007; INFORMATICA ALARMES ANTENAS E ACESSÓRIOS, CNPJ nº
07.639.346/0001-83, Auto de Infração nº A 014412 AEU, de 09/10/2007, objeto do
processo administrativo fiscal nº 133.000.694/2007; WALDEMAR FRANCISCO SA-
LES, CPF nº 029.232.461-87, Auto de Infração nº A 002032 AEU, de 12/02/2008, objeto
do processo administrativo fiscal nº 142.000.225/2008; FRANCISCO EDMAR GON-
ÇALVES CALIXTA, CPF nº 703.923.611-34, Auto de Infração nº A 022036 AEU, de 15/
12/2008, objeto do processo administrativo fiscal nº 142.002.352/2006; FRANCISCO
VENANCIO DE ARUJO FILHO, CPF nº 611.313.691-49, Auto de Infração nº D 004820
AEU, de 27/01/2009, objeto do processo administrativo fiscal nº 454.000.221/2009;
RONAN SILVA DO ESPIRITO SANTO, CPF nº 896.412.991-15, Auto de Infração nº A
022636 AEU, de 02/05/2007, objeto do processo administrativo fiscal nº 142.000.292/
2007; FRANCISCO EVANDRO DE AZEVEDO ME, CNPJ nº 07.803.035/0001-08,
Auto de Infração nº D 005739 AEU, de 29/08/2008, objeto do processo administrativo
fiscal nº 361.009.793/2008; DEUSDETE MENDES DE SOUSA ME; CNPJ nº
00.921.549/0001-19, Auto de Infração nº A 016889 AEU, de 02/10/2007, objeto do
processo administrativo fiscal nº 142.001.002/2007, ANTONIA BENEDITA CARDO-
SO DA MOTA, CPF nº 461.192.991-49, Auto de Infração nº A 022693 AEU, de 15/04/
2007, objeto do processo administrativo fiscal nº 142.000.194/2007; EVANDRO CAR-
LOS DE LUCENA, CPF nº 113.407.204-00, Auto de infração nº A 004106 AEU, de 04/
01/2008, objeto do processo administrativo nº 132.000.077/2008; ROSANGELA DOS
SANTOS SILVA, CNPJ nº 05.269.056/0001-60, Auto de Infração nº A 002413 AEU, de
22/04/2008, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.005.159/2008; ROSANGE-
LA DOS SANTOS SILVA, CNPJ nº 05.269.056/0001-60, Auto de Infração nº A 002415
AEU, de 22/04/2008, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.005.160/2008; R 1
COMERCIO DE MOTOS LTDA-ME, CNPJ nº 07.480.851/0001-28, Auto de Infração
nº A 002879 AEU, de 22/10/2008, objeto do processo administrativo fiscal nº 132.001.272/
2007; OSMAR GOMES DA SILVA JÚNIOR ME, CNPJ nº07.180.913/0001-86, Auto
de Infração nº A 020786 AEU, de 19/06/2007, objeto do processo administrativo fiscal nº
133.000.425/2007; MARCIO HUMBERTO CHAVES ME, CNPJ nº 06.747.038/0001-
09, Auto de Infração nº D 004629 AEU, de 12/08/2008, objeto do processo administra-
tivo fiscal nº 361.009.802/2008; JORGE ROBERTO GUILHERME DA SILVA ME,
CNPJ nº 07.773.155/0001-00, Auto de Infração nº D 004914 AEU, de 29/10/2008, obje-
to do processo administrativo fiscal nº361.010.676/2008; EU DA SILVA LANCHONE-
TE, CNPJ nº 02.875.191/0001-00, Auto de Infração nº A 029561 OEU, de 28/02/2008,
objeto do processo administrativo fiscal nº 138.000.671/2008; MARIA PRECEDINA
LOUREÇO, CPF nº 805.035.191-20, Auto de Infração nº A 024865 AEU, de 20/01/2008,
objeto do processo administrativo fiscal nº 138.000.196/2008; ESCOLA EDUCAÇÃO
INFANTIL FUTURO DO SABER LTDA ME, CNPJ nº 06.303.447/0001-16, Auto de
Infração nº A 026005 AEU, de 19/09/2006, objeto do processo administrativo fiscal nº
340.003.195/2006; S SILVA TELEGAS LTDA, CNPJ nº 04.309.325/0001-01, Auto de
Infração nº 1174, de 12/04/2004, objeto do processo administrativo fiscal nº 142.000.338/
2004; ANA MARIA VERAS CAMPO, CPF nº 926.399.921-04, Auto de Infração nº A
002862 AEU, de 13/05/2008, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.005.795/
2008; DATAFOCUS SUPORTE TECNOLOGICO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº
02.008.955/0001-10, Auto de Infração nº A 020477 AEU, de 28/04/2005, objeto do
processo administrativo fiscal nº142.000.707/2005; ERICA ALARCÃO SONOLO DE
MACEDO, CPF nº 573.647.371-20, Auto de Infração nº A 016151 AEU, de 06/12/2006,
objeto do processo administrativo fiscal nº 133.000.613/2006; JOSIANA PEREIRA SIL-
VA, CPF nº 705.109.891-87, Auto de Infração nº A 021065 AEU, de 02/05/2006, objeto
do processo administrativo fiscal nº 142.000.919/2006; ROQUE SANTOS SOUSA,
CPF nº 385.071.101-34, Auto de Infração nº A 021663 AEU, de 17/05/2006, objeto do
processo administrativo fiscal nº 142.001.055/2006; MCP VIEIRA & CIA LTDA, CNPJ
n º 03.575.306/0001-64, Auto de Infração nº D 007008 AEU, de 22/04/2009, objeto do
processo administrativo fiscal nº 454.001.229/2009; SULAMAR VEICULOS LTDA,
CNPJ nº 38.069.431/0001-87, Auto de Infração nº D 017627 AEU, de 02/04/2009, obje-
to do processo administrativo fiscal nº 454.001.221/2009; MT VEICULOS E AGENCI-
ANMENTO LTDA ME, CNPJ nº 08.568.316/0001-96, Auto de Infração nº D 006774
AEU, de 19/03/2009, objeto do processo administrativo fiscal nº 454.001.118/2009;
SOCIEDADE EDUC. DAVID E BEATRIZ LTDA, CNPJ nº 07.109.363/0001-09, Auto
de Infração nº D 001092 AEU, de 16/03/2009, objeto do processo administrativo fiscal
nº 454.001.116/2009; LUCIANA FERNANDES LAPA-ME BAR TUCUNARÉ, CNPJ
nº 09.526.061/0001-61, Auto de Infração nº D 001237 AEU, de 06/05/2009, objeto do
processo administrativo fiscal nº 454.001.618/2009; R1 COMERCIO DE MOTOS
LTDA-ME, CNPJ nº 07.480.851/0001-28, Auto de Infração nº A 000992 SIG, de 03/07/
2007, objeto do processo administrativo fiscal nº 132.001.453/2007; DR. COLCHÃO
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ATACADISTA DE MOVEIS LTDA-ME, CNPJ nº 09.289.660/0001-09, Auto de Infra-
ção nº D 001052 AEU, de 27/02/2009, objeto do processo administrativo fiscal nº
454.000.655/2009; REM INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ nº 03.660.976/0001-89,
Auto de Infração nº A 014123, de 20/09/2005, objeto do processo administrativo fiscal
nº 340.002.669/2005; MR ARABE COM VEICULO LAVA JATO REP. COM. CONST.
COR. SEG. LTDA, CNPJ nº 07.653.549/0003-96, Auto de Infração nº A 000994 SIG, de
16/10/2007, objeto do processo administrativo fiscal nº 132.001.394/2007; IRENE FER-
REIRA DE MORAIS, CNPJ nº 09.211.481/0001-59, Auto de Infração nº D 004658
AEU, de 09/10/2008, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.012.278/2008;
IRALDI NUNES MACHADO, CNPJ nº 07.689.495/0001-57, Auto de Infração nº A
021498 AEU, de 14/04/2008, objeto do processo administrativo fiscal nº 361.004.352/
2008; MOMENTO CONFECÇÕES LTDA- ME, CNPJ nº 07.475.470/0001-55, Auto de
Infração nº A 011960 AEU, de 13/07/2007, objeto do processo administrativo fiscal nº
142.000.663/2007; HUMBERTO OLIVEIRA MACHADO, CPF nº 223.643.401-44,
Auto de Infração nº C 002017 AEU, objeto do processo administrativo fiscal nº
361.007.264/2008; JOÃO PEDRO DA SILVA, CPF nº 009.045.891-53, Auto de Infra-
ção nº C 002143 AEU, de 18/06/2008, objeto do processo administrativo fiscal nº
361.007.266/2008; FRANCISCA MARIA DE MOURA, CPF nº 483.919.991-49, Auto
de Infração nº A 002135 AEU, de 15/05/2008, objeto do processo administrativo fiscal nº
361.005.982/2008; JOSABETH MOREIRA DE SOUZA, CPF nº 619.527.531-04, Auto
de Infração nº A 021086 AEU, de 31/03/2006, objeto do processo administrativo fiscal nº
142.000.691/2006; MARIA DE FATIMA DA SILVA, CPF nº 450.943.813-34, Auto de
Infração nº A 020882 AEU, de 23/09/2005, objeto do processo administrativo fiscal nº
142.001.734/2005; FAMILY CONFECÇÇÕES LTDA, CNPJ nº 03.408.871/0001-37,
Auto de Infração nº A 010861 AIT, de 22/09/2005, objeto do processo administrativo
fiscal nº 340.002.686/2005; MARIA JUVENALIA LOPES DE LIMA, CPF nº
220.449.731-20, Auto de Infração nº A 002933 AEU, de 09/11/2007, objeto do processo
administrativo fiscal nº 138.002.804/2007; JAIRO MADINA, CPF nº 359.278.601-68,
Auto de Infração nº C 002161 AEU, de 10/06/2008, objeto do processo administrativo
fiscal nº 361.007.261/2008; DARLEI SEVERINO DA SILVA, CPF nº 015.280.661-03,
Auto de Infração nº D 006559 AEU, de 17/03/2009, objeto do processo administrativo
fiscal nº 454.001.079/2009.

GEORGEANO TRIGUEIRO FERNANDES

INEDITORIAIS

SINDIAVES - SINDICATO DOS
AVICULTORES DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O SINDIAVES/DF, nos termos do art.19 do seu estatuto, convoca seus sindicalizados, em pleno
gozo dos seus direitos estatutários, para Assembléia Geral Extraordinária para eleição de sua
Diretoria para o período de 2010 a 2012, que será realizada no dia 16 de novembro de 2009, às
18:00 h, em primeira chamada, e às 19:00 h, da mesma data, em segunda e última chamada. A
eleição será na sede da Federação da Agricultura – FAPE/DF, no SIA Trecho 2 – Lote 1.630 –
auditório – Guará/DF. O prazo para registro das chapas é até 09/11/2009 (5 dias úteis antes da
eleição). O registro deve ser na sede do SINDIAVES, no SIA Trecho 2 – Lote 1.630 – Ed. FAPE/
DF – Guará/DF. Luiz Gonzaga Rodrigues Lopes, Presidente.
DAR-1.401/09.

AVIPLAC - ASSOCIAÇÃO DOS
AVICULTORES DO PLANALTO CENTRAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A AVIPLAC, nos termos dos arts.19 a 22 e do art. 30 do seu estatuto, convoca seus associados,
em pleno gozo dos seus direitos estatutários, para Assembléia Geral Extraordinária para eleição
de sua Diretoria para o período de 2010 a 2011, que será realizada no dia 16 de novembro de 2009,
às 18:00 h, em primeira chamada, e às 19:00 h, da mesma data, em segunda e última chamada. A
eleição será na sede da Federação da Agricultura – FAPE-DF, no SIA Trecho 2 – Lote 1.630 –
auditório – Guará/DF. O prazo para registro das chapas é até 09/11/2009 (5 dias úteis antes da
eleição). O registro deve ser na sede do AVIPLAC, no SIA Trecho 2 – Lote 1.630 – Ed. FAPE/DF
– Guará/DF. José Mauro Esteves dos Santos, Presidente.
DAR-1.402/09.

CALLTECH COMBUSTIVEIS E SERVIÇOS LTDA

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídrico do Distrito
Federal – Brasília Ambiental – IBRAM, a Licença de Operação para atividade de Posto de
Gasolina, no QN 07 AREA ESPECIAL 01 – RIACHO FUNDO I, processo 391.000.851/2008.
Foi determinado a Elaboração de Estudo Ambiental. Vitória Costa, CPF: 658.161.291-04, Procu-
radora, fone 9969-1802.

GASOMAR COMERCIO E
DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA ME

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídrico do Distrito
Federal – Brasília Ambiental – IBRAM, a Licença de Instalação para atividade de Posto de
Gasolina, no QN 414 CONJ. A LOTE 03/04 – SAMAMBAIA/DF. Foi determinado a Elabora-
ção de Estudo Ambiental. Vitória Costa, CPF: 658.161.291-04, Procuradora, fone 9969-1802.
DAR-1.400/09.

SINDICATO DOS AUXILIARES DO TRANSPORTE
ALTERNATIVO DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA –
O Presidente do SINATA/DF – CNPJ/MF 02.559.580/0001-87, também designado pela
sigla SINATA/DF, no uso de suas atribuições, CONVOCA todos os membros da categoria de
trabalhadores das cooperativas e empresas de microônibus e vans, do Distrito Federal,
filiados ou não, motoristas, cobradores, fiscais de linha e auxiliares do Transporte Alternati-
vo do Distrito Federal, com abrangência distrital e base territorial no Distrito Federal, para
Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 03/11/2009, em primeira convocação
ás 16:00hs e em segunda convocação às 16:30hs, com qualquer número de presentes; a ser
realizada na QNM 02, Conjunto B, Lote 02, Ceilândia Centro/DF, com a seguinte ordem do
dia: a deliberação da incorporação da categoria para o Sindicato dos Trabalhadores em Em-
presas de Transportes Terrestres de Passageiros Urbanos, Interestaduais, Especiais, Escola-
res, Turismo e de Transportes de carga do Distrito Federal – SITTRATER/DF e assuntos
gerais. As deliberações serão tomadas em conformidade com o Estatuto Social. Brasília-DF,
28 de outubro de 2009. Diógenes Nery dos Santos, Presidente.
DAR-1.403/09.

ESTABELECIMENTO DEIB OTOCH S/A
END. QS 01 RUA 210 LT. 40 SALÃO COM. ANCORA 01

ÁGUAS CLARAS- TAGUATINGA-DF

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTO
Comunica o extravio do documento comprovante de autorização dos seguintes ECF‘s: ECF 01
Marca e Modelo IBM-4679-3BS Nº DE FABRICAÇÂO 8242657; ECF 05 Marca e Modelo
IBM-4679-3BM Nº DE FABRICAÇÂO 8246619; ECF 07 Marca e Modelo IBM-4679-2BM
Nº DE FABRICAÇÂO 8246724.
DAR-1.404/09.

P&W INDÚSTRIA E COMERCIO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
Torna público que requereu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal – Brasília Ambiental – IBRAM, a Licença de Operação para atividade de Fabricação e
Comercio Atacadista de Produtos Saneantes Domisanitários, na Quadra 02 lote 26 Setor de
Expansão Econômico de Sobradinho – DF, CEP: 70301-970. Paula Beatriz de Souza Tasso,
Gerente Administrativa e Sócia.
DAR-1.405/09.


