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SEÇÃO III

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISOS DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2007.
O PREGOEIRO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL COMUNICA
aos interessados que o resultado do julgamento do pregão supracitado, processo 001-000.749/
2007-CLDF, que tem por objeto a aquisição de 01 (uma) filmadora digital DVD portátil e 01
(um) DVD player portátil com tela em LCD para a Câmara Legislativa do Distrito Federal
conforme condições, quantidades e especificações constantes do Termo de Referência -
Anexo I do Edital, encontra-se disponibilizado no endereço eletrônico www.cl.df.gov.br e
afixado no quadro de avisos da CPL/CLDF, localizada no SAIN, Parque Rural, Ed. Sede da
CLDF, sala A-03, CEP 70.086-900, Brasília-DF. Maiores informações no local, pelo telefone
(61) 3966.8650 ou fax (61) 3966.8651.

Brasília/DF, 12 de julho de 2007.
ARISTÓTENIS ROCHA DRUMON ALBUQUERQUE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2007.
O PREGOEIRO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL COMUNICA aos
interessados que o resultado do julgamento do pregão supracitado, processo 001-000.395/2005-
CLDF, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços
técnicos de manutenção preventiva, corretiva, assistência técnica, limpeza, higienização e des-
contaminação do ar de ambientes climatizados artificialmente e detecção de análise de risco dos
aparelhos de ar condicionado de janela, split e centrais instaladas no Ed. Sede da Câmara Legisla-
tiva do Distrito Federal conforme condições, quantidades e especificações constantes do Termo
de Referência - Anexo I do Edital, encontra-se disponibilizado no endereço eletrônico
www.cl.df.gov.br e afixado no quadro de avisos da CPL/CLDF, localizada no SAIN, Parque
Rural, Ed. Sede da CLDF, sala A-03, CEP 70.086-900, Brasília-DF. Maiores informações no
local, pelo telefone (61) 3966.8650 ou fax (61) 3966.8651.

Brasília/DF, 11 de julho de 2007.
ARISTÓTENIS ROCHA DRUMON ALBUQUERQUE

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO Nº 25/2007.

O PREGOEIRO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL COMUNICA
aos interessados que o Ordenador de Despesa negou provimento ao recurso interposto pelas
empresa ITAUTEC S. A. – Grupo Itautec contra a decisão que declarou a empresa LENOVO
TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA. vencedora dos itens 1 e 2 do pregão em epígrafe, processo
001-000.402/2007, que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição de equipamentos de
informática para a CLDF. Os autos encontram-se à disposição dos interessados na sala da CPL/
CLDF, localizada no SAIN, Parque Rural, Ed. Sede da CLDF, sala A-03, CEP 70.086-900, em
Brasília-DF. O resultado do julgamento encontra-se afixado no quadro de avisos da CPL/
CLDF. Maiores informações no local, pelo fone (61)3966.8650 ou fax (61)3966.8651.

Brasília/DF, 12 de julho de 2007.
MARCO CÉSAR DOUETTS GOUVEIA

AVISO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2007.

O PREGOEIRO DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL comunica aos
interessados que o resultado do julgamento do pregão supracitado, processo 001-000.408/2007-
CLDF, que tem por objeto a aquisição de 100 (cem) vasilhames plásticos retornáveis – galões de
água mineral – com capacidade de 20 (vinte) litros cada para a Câmara Legislativa do Distrito
Federal, conforme condições, quantidades e especificações constantes do Termo de Referência -
Anexo I do Edital, encontra-se disponibilizado no endereço eletrônico www.cl.df.gov.br e afixado
no quadro de avisos da CPL/CLDF, localizada no SAIN, Parque Rural, Ed. Sede da CLDF, sala A-
03, CEP 70.086-900, Brasília-DF. Maiores informações no local, pelo telefone (61) 3966.8652
ou fax (61) 3966.8651.

Brasília/DF, 10 de julho de 2007.
MARCO CÉSAR DOUETTS GOUVEIA

CONVITE Nº 02/2007.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO, DA CÂMARA LEGIS-
LATIVA DO DISTRITO FEDERAL comunica aos interessados que o Edital de Abertura do
Convite 02/2007 que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de

serviços de serviços de limpeza de locais de difícil acesso do edifício sede da Câmara Legislativa
do Distrito Federal, conforme condições, quantidades e especificações constantes do Termo de
Referência - Anexo I do Edital, encontra-se disponibilizado 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$ 1,00 (um real).
A sessão de recebimento e abertura e dos envelopes está prevista para ocorrer no dia 23 de julho
de 2007, às 10 horas, no local acima indicado. Maiores informações no local, pelo telefone (61)
3966.8650 ou fax (61) 3966.8651

Brasília/DF, 10 de julho de 2007.
FLÁVIO LEMOS DE OLIVEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

RETIFICAÇÃO
No extrato do contrato nº 13/2007-SEG, processo 360.000.101/2007. Partes: DF/SEG x DIA-
MOND PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA. Publicado no DODF nº 133, de 12 de julho de
2007, página 62, ONDE SE LÊ: “... O presente contrato terá vigência até 03 de julho de 2007...”,
LEIA-SE: “... O presente contrato terá vigência até 03 de julho de 2008...”.

COORDENADORIA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL
DE TAGUATINGA, DA COORDENADORIA DAS CIDADES, DA SECRETARIA DE
ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL convoca JUVENIL TEIXEIRA DA
SILVA, CLÉBIO OLIVEIRA DOS SANTOS, JOSÉ GERALDO DE SOUZA, JULIANA
MENDES DA SILVEIRA, NILTON PAULA DA SILVA, VALMIR BEZERRA CHAVES,
ANDRÉIA LÚCIA DE MIRANDA DA SILVA, DIVINO GARCIA DE OLIVEIRA, PA-
BLO NUNES, MACARO LOPES DA ROCHA, LUIZ CÍCERO DA SILVA, DANIELA DE
SOUZA NEVES, JULIANA MATOS DOS SANTOS, SÉRGIO MARQUES DOS SAN-
TOS DUTRA, JORGE DE CASTRO FILHO a comparecer na Administração Regional de
Taguatinga, no prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir desta publicação, para tratar de
assuntos do seu interesse.

Brasília/DF, 09 de julho de 2007.
MARIA DE LOURDES PONCE COSTA

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2005,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 02/2002.

Processo: 134.000.283/2007. Partes: DF/RA V x PR DA SILVA FOTOGRAFIAS – ME.
Fundamento legal: Baseada no inciso II do artigo 24, c/c artigo 26 e com as demais disposi-
ções da Lei nº 8.666, de 21 de junho9 de 1993. Objeto: Prestação de serviços de revelação e
ampliação de filmes, documentando os eventos programados pela Administração Regional de
Sobradinho, consoante específica a justificativa de Dispensa de Licitação e proposta, que
passam a integrar o presente Termo. Valor: O valor do contrato é de R$2.000,00 (dois mil
reais). Dotação orçamentária: U. O: 11107. Programa de Trabalho: 04.122.0100.8517.6364.
Natureza da Despesa: 33.90.39, Fonte de Recurso: 100. Empenho 2007NE00057. Vigência:
O Contrato terá vigência até 31/12/2007, a contar da data de sua assinatura. Data da assina-
tura: 24 de abril de 2007. Signatários: Pelo DF, Eduardo Augusto Lopes e pela Contratada,
José Romildo da Silva.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2007,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 04/2002.

Processo: 148.000.039/2007. Partes: DF/RA-XVII e CARLOS CÉSAR VIEIRA – ME. Funda-
mento Legal: Edital de Convite nº 46/2007 – CECOM/SUPRI/SEPLAG-REPETIÇÃO. Objeto:
Prestação de serviços de chaveiro, consoante especifica o Edital do convite e a proposta, que
passam a integrar o presente Termo. Valor: O valor do contrato é de R$3.316,00 (três mil,
trezentos e dezesseis reais). Dotação Orçamentária: U.O: 11119. Programa de Trabalho:
04.122.0100.8517.6738. Fonte de Recurso: 100. Natureza da Despesa: 33.90.39. Empenho
2007NE00137, no valor inicial de R$1.000,00 (mil reais). Da Vigência: O contrato terá vigência
até 31 de dezembro de 2007, a contar da data de sua assinatura, permitida a prorrogação na forma
da Lei vigente. Data da Assinatura: 03 de junho de 2007; Signatários: Pelo DF, Elizabete Guilher-
me Raimundo, e pela Contratada, Carlos César Vieira.
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ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

EXTRATO DO QUARTO TERMO DO CONTRATO Nº 07/2004,
NOS TERMOS DO PADRÃO 12/2002.

Processo: 301.000.001/2003. Partes: DF/RA-XXI x BRASIL TELECOM S/A. Objeto: Apre-
sentação de Crédito Anual pelo qual correrá a despesa para o exercício de 2007. Dotação Orça-
mentária: UO: 11123. Programa de Trabalho: 04.122.0100.8517.6795. Natureza da Despesa:
33.90.39. Fonte de Recurso: 100. Empenho 2007NE00002, no valor inicial de R$5.000,00 (cinco
mil reais). Vigência: A partir da data de sua assinatura. Ratificação: Permanecem inalteradas as
demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente termo; Data de Assinatura: 23 de abril de
2007 Signatários: Pelo DF, Renato Andrade dos Santos e pela Contratada, Flávio Cintra Guima-
rães e Lizimar da Fátima Italiano Mendes.

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 03/2004-SEAPA/DF, NOS TERMOS DO PADRÃO 14/2002.

Processo: 070.000.562/2003. Partes: DF/SEAPA/DF X RR INDÚSTRIA E REMANUFATURA
LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato nº 03/2004-SEAPA-DF, por mais 12 (doze)
meses com fulcro no inciso II, artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Vigência: O PRESENTE
TERMO ADITIVO entre em vigência a partir da data de sua assinatura. Data de assinatura 06 de
junho de 2007. Ratificação: ficam ratificadas e inalteradas as demais cláusulas e condições previstas no
referido Contrato. Signatários: Pelo Distrito Federal: Wilmar Luis da Silva, na qualidade de Secretário
de Estado. Pela contratada: Vitória Danesse, na qualidade de Diretora Comercial.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
Em Liquidação

AVISO DE CANCELAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2007

O PRESIDENTE LIQUIDANTE DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO
FEDERAL – CEASA/DF, TORNA PÚBLICO o cancelamento da Concorrência Pública nº 01/
2007, adiada “sine die”, processo 071.000.028/2007, publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal, em 17 de abril de 2007.

Brasília/DF, 11 de julho de 2007.
JOSÉ SAMUEL SOARES GRILLO

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2007,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 04/2002.

Processo: 151.000.085/2006. Partes: DF/ArPDF X TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔ-
NICOS LTDA. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 229/2007/ CECOM/SUPRI/SEPLAG.
Objeto: Prestação de Serviços Locação de uma Máquina Copiadora, conforme especificação
constante no Edital. Valor: o valor do presente contrato é de R$ 7.805,00 (sete mil, oitocentos e
cinco reais), sendo empenhado inicialmente o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), recurso esse
correspondente a Lei Orçamentária. Nota de Empenho 2007NE00085, emitida sob o evento n°
4000091, na modalidade estimativo em 03/07/2007. Dotação Orçamentária U.O: 16102. Progra-
ma de Trabalho: 13.122.0100.8517.0053. Fonte do Recurso: 100. Natureza de Despesa: 339039.
Prazo: o Contrato terá vigência por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja,
em 10/07/2007, de acordo com o presente Contrato de Prestação de Serviços. Devendo ser
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, às expensas da Administração. Signatário: Pelo
Distrito Federal, Luiz Ribeiro de Mendonça, na qualidade de Superintendente do Arquivo Públi-
co do Distrito Federal. Pela Contratada: Henrique Machado Borges, na qualidade Gerente de
Vendas. Testemunhas: Jomar Nickerson de Almeida e Joselita Pereira de Souza de Sousa.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E MEIO AMBIENTE

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

EXTRATOS DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Processo: 111.000.651/2006. Espécie: Contrato nº 82/2007. Contratantes: Companhia
Imobiliária de Brasília - TERRACAP e CORAL SERVIÇOS DE REFEIÇÕES INDUS-

TRIAIS LTDA. Objeto: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES acondicionadas em mar-
mitas descartáveis. Embasamento Legal: Em conformidade com a Decisão nº 405, da
Diretoria Colegiada da Terracap em sua 2466ª Sessão, realizada em 12 de junho de
2007, conforme licitação mediante Pregão n° 166/2006, realizado de acordo com a Lei
nº 10.520/2002. Valor: R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais). Vigência: 14 de
julho de 2008. Dotaçâo Orçamentária: Programa de Trabalho 18.541.0500.6198.0002
– Vigilância do Uso do Solo da TERRACAP, Elemento de Despesa 3390.39 – Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, conforme Nota de Empenho nº 385, datada de
25 de junho de 2007. Despesas de Publicação: Correrão a expensas da Terracap. Data
de Assinatura: 13 de julho de 2007. P/Contratante: Antônio Raimundo Gomes Silva
Filho, Elme Terezinha Ribeiro Tanus e Rodrigo Fernandes de Moraes Ferreira.
P\Contratada: Marilene Araújo Barbosa. Testemunhas: Nadya Diniz Fontes e Francis-
ca Ferreira de Sena Oliveira.

Processo: 160.000.085/2006. Espécie: Contrato de Concessão de Direito Real de Uso
com Opção de Compra nº 80/2007. Contratantes: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE
BRASÍLIA – TERRACAP e GERDAU AÇOS LONGOS S.A. Objeto: Concessão de
Direito Real de Uso com Opção de Compra dos imóveis denominados: Lote 02, Conjun-
to 11, Trecho 01, Pólo JK, Santa Maria/DF. Embasamento legal: Tendo em vista o que
consta do artigo 174 da Constituição Federal, do artigo 161 da Lei Orgânica do Distrito
Federal, da Lei nº 3.196, de 29 de setembro de 2003, complementada pela Lei nº 3.266, de
30 de dezembro de 2003, e regulamentada pelo Decreto nº 24.430 de 02 de março de
2004, nos Pareceres nº 28/95-GAB-PRG, exarado no Processo Administrativo nº
111.000.273/90-4 e 152/99-GAB-PRG, ambos aprovados pelo Senhor Procurador Geral
do Distrito Federal. Valor da taxa mensal: R$ 25.435.71 (vinte e cinco mil, quatrocentos
e trinta e cinco reais e setenta e um centavos). Vigência: 60 (sessenta) meses contados a
partir da data de assinatura do instrumento contratual. Despesas de publicação: Corre-
rão a expensas da Concessionária. Data de assinatura: 12 de julho de 2007. P/Terracap:
Antônio Raimundo Gomes Silva Filho, Anselmo Rodrigues Ferreira Leite e Rodrigo
Fernandes de Moraes Ferreira. P/concessionária: Clayton Paganotto. Testemunhas: Na-
dya Diniz Fontes e Carvílio Pereira Gomes.

Processo: 160.000.393/2005. Espécie: Contrato de Concessão de Direito Real de Uso
com Opção de Compra nº 81/2007. Contratantes: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE
BRASÍLIA – TERRACAP e LBD COLÉGIO ATIVO LTDA. Objeto: Concessão de
Direito Real de Uso com Opção de Compra dos imóveis denominados: Lote 02, Conjun-
to “B”, QS 403, Samambaia/DF. Embasamento legal: Tendo em vista o que consta do
artigo 174 da Constituição Federal, do artigo 161 da Lei Orgânica do Distrito Federal, da
Lei nº 3.196, de 29 de setembro de 2003, complementada pela Lei nº 3.266, de 30 de
dezembro de 2003, e regulamentada pelo Decreto nº 24.430 de 02 de março de 2004, nos
Pareceres nº 28/95-GAB-PRG, exarado no Processo Administrativo nº 111.000.273/90-
4 e 152/99-GAB-PRG, ambos aprovados pelo Senhor Procurador Geral do Distrito
Federal. Valor da taxa mensal: R$ 651,00 (seiscentos e cinqüenta e um reais), que equiva-
lem a 0,5% (meio por cento). Vigência: 60 (sessenta) meses contados a partir da data de
assinatura do instrumento contratual. DESPESAS DE PUBLICAÇÃO: Correrão a ex-
pensas da Concessionária. Data de assinatura: 12 de julho de 2007. P/Terracap: Antônio
Raimundo Gomes Silva Filho, Anselmo Rodrigues Ferreira Leite e Rodrigo Fernandes de
Moraes Ferreira. P/concessionária: Juni de Urzedo Vieira. Testemunhas: Nadya Diniz
Fontes e Carvílio Pereira Gomes.

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO AO QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 04/2004.
Processo: 094.001.028/2001. Partes: SLU e SERMEC – Serviços Mecanizados e Auto-
motivos LTDA. Objeto: PRORROGAR, por 12 meses, o prazo de duração do contrato
nº 04/2004, de conformidade com sua cláusula Oitava, cujo termo final dar-se-á em 17 de
junho de 2008 e alterar o valor total estimado do Contrato nº 04/2004, mediante a
suplementação de recursos no valor de R$ 632.900,00 (seiscentos e trinta dois mil e
novecentos reais), sendo R$ 137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais) para serviços e
R$ 495.900,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil e novecentos reais) para peças,
estando, portanto, em conformidade com o artigo 65, da Lei n. º 8.666/93, e tendo em
vista a exposição de motivos do Executor do Contrato e o despacho autorizativo da
Diretoria Geral do SLU. Vigência: O PRESENTE TERMO ADITIVO entrará em vigor na
data da sua assinatura, operando seus efeitos a partir de 18 de junho de 2007. DO
VALOR: Em decorrência deste Termo Aditivo, o valor total a que se refere à Cláusula
Quinta do Contrato supra-enumerado fica estimado em R$ 3.482.900,00 (três milhões
quatrocentos e oitenta e dois mil e novecentos reais) Ratificação: Ficam ratificadas e
inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato ora aditado, não alteradas pelo
presente Termo. Signatários: Pelo SLU, Maria de Fátima Ribeiro Có, Diretora-Geral; e,
pela Contratada, Gustavo Feu Ferreira Dias, Sócio.
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO

TOMADA DE PREÇOS 01/2007.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA UNIDADE GERAL DE ADMINIS-
TRAÇÃO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL,
comunica aos interessados que após análise das propostas de preços referente à Tomada de
Preços em epigrafe, foi declarada vencedora do certame a empresa HEXA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA. Os autos encontram-se com vista franqueada aos interessados.

Brasília/DF, 13 de julho de 2007.
JAIRO PEREIRA MARTINS

Presidente

DIRETORIA DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E
EXECUÇÃO FINANCEIRA

GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
EXTRATO DO CONTRATO N° 48/2007.

Processo: 080.020695/2006. Partes: SEDF X NOVINOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Assinatura: 12 de julho de 2007. Vigência: 60(sessenta) dias corridos, a partir de sua assinatura.
Valor do Contrato: R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais). Edital de Licitação: Pregão Eletrônico
nº 488/2006-SUCOM/SEF. Objeto: o fornecimento de 02(dois) descascadores de batatas, Mode-
lo DP-10, Marca: POL-DP-10. Unidade Orçamentária: 18101. Programa de Trabalho:
12.363.0142.2391.0001. Elemento de Despesa: 44.90.52. Fonte de Recursos: 332002618. Nota
de Empenho nº 1052/2007-SE, emitida em 18.06.2007, no valor de R$ 3.300,00, com recursos
oriundos do Convênio nº 20/2000-MEC/PROEP. Assinantes: P/SEDF: Gibrail Nabih Gebrim. -
P/ NOVINOX: Ricardo Fechina Gomes de Oliveira.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SUBSECRETARIA DA RECEITA
DIRETORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA – TAGUATINGA

EDITAL Nº 52, DE 09 DE JULHO DE 2007.
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 FEDE-
RAL, tendo em vista o disposto no artigo 16, inciso IV da Lei nº 657 de 25 de janeiro de 1994,
com redação dada pela Lei n° 1.080, de 15 de maio de 1996, TORNA PÚBLICO que os
contribuintes abaixo relacionados na seguinte ordem: Processo, Contribuinte e Assunto,
ficam NOTIFICADOS para no prazo de 08 (oito) dias, comparecerem a AGENCIA DE
ATENDIMENTO DA RECEITA DE TAGUATINGA, para cumprimento de pendências
nos respectivos processos, sob pena de ARQUIVAMENTO dos mesmos. Considera-se
realizada a notificação em 10(dez) dias após a publicação do presente edital. Os referidos
processos encontram-se à disposição dos interessados ou representantes legalmente consti-
tuídos, nos dias úteis das 09:00 às 16:00 horas, na Agência de Atendimento da Receita de
Taguatinga, situada na CNA 3 Área Especial s/nº, Praça Santos Dummont, Taguatinga/DF.
048.005.067/2006, ELY FERRAÇO ROSA, RESTITUIÇÃO; 042.006.736/2004, LUCILIA
RUFINO DOS SANTOS, RESTITUIÇÃO; 042.000.890/2004, ZELIA COSTA VALERIO,
RESTITUIÇÃO; 042.002.839/2007, MARIA DO CARMO SALDANHA MAGALHÃES,
IPVA; 042.002.509/2007, ELIZIONEIDE FIRMO DE ARAÚJO, IPVA; 042.004.092/2004,
JOAQUIM CEZAR DA CONCEIÇÃO, RESTITUIÇÃO.

JAMIRA LIMA BARBOSA BRANDÃO

EDITAL Nº 53, DE 09 DE JULHO DE 2007.
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, tendo
em vista o disposto no artigo 16, inciso IV da Lei nº 657, de 25 de janeiro de 1994, com redação
dada pela Lei n° 1.080, de 15 de maio de 1996, TORNA PÚBLICO que o contribuinte abaixo
relacionado na seguinte ordem: Processo, Contribuinte e Assunto. Fica CIENTIFICADO da
conclusão do processo onde consta o INDEFERIMENTO quanto ao cancelamento do débito
referente ao ISS AUTÔNOMO. Considera-se realizada a ciência em 10(dez) dias após a publica-

ção do presente edital. O referido processo ficará à disposição do interessado ou representante
legalmente constituído por 08 (oito) dias nesta Agência de Atendimento da Receita de Taguatinga,
situada na CNA 3 Área Especial s/nº, Praça Santos Dummont, Taguatinga/DF, no horário das
09:00 às 16:00 horas. Findo este prazo, o mesmo será levado a arquivo. 042.007.238/2005,
ALDA FERNANDES SUGUIURA, BAIXA DE INSCRIÇÃO.

JAMIRA LIMA BARBOSA BRANDÃO

EDITAL Nº 54, DE 09 DE JULHO DE 2007.
A GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE TAGUATINGA, DA
DIRETORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DE GES-
TÃO TRIBUTARIA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FE-
DERAL, tendo em vista o descumprimento ao disposto no artigo 22, § 3º, I, “b” do Decreto n°
25.508, de 19 de janeiro de 2005 e/ou artigo 28, § 2º, I, “b” do Decreto n° 18.955, de 22 de
dezembro de 1997, com redação dada pela Lei n° 1.080, de 15 de maio de 1996, e de acordo com
o item 12 da Ordem de Serviço nº 33, de 23 de novembro de 2006 da DIATE, TORNA PÚBLICO
que os contribuintes abaixo relacionados na seguinte ordem: processo, razão social e CF/DF,
ficam NOTIFICADOS para, no prazo de 08 (oito) dias, comparecerem a AGÊNCIA DE ATEN-
DIMENTO DA RECEITA DE TAGUATINGA, para cumprimento de pendência nos respecti-
vos processos de baixa de inscrição, sob pena de indeferimento dos mesmos. Considera-se
realizada a notificação em 10(dez) dias após a publicação do presente edital. Os referidos proces-
sos encontram-se à disposição dos interessados ou representantes legalmente constituídos, nos
dias úteis das 09:00 às 16:00 horas, na Agência de Atendimento da Receita de Taguatinga, situada
na CNA 3 Área Especial s/nº, Praça Santos Dumont, Taguatinga. 042.005415/2007, GOIAS
MOTRES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, 07.360.347/001-24; 042.003438/2003, ROBERTO
DA CRUZ BARBALHO LANCHONETE ME, 07.443.156/001-75; 042.003636/2003, DOJU-
CA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA; 07.421.914/001-81; 042.003600/2003, TRI-
TON INDUSTRIA E COMERCIO DE MODAS LTDA, 07.395.050/002-53; 042.005363/2003,
TAGUACENTER PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA, 07.354.194/001-06; 042.005805/
2003, MERCADO RENASCER LTDA ME, 07.431.049/001-89; 042.004469/2003, SEBASTI-
ÃO FELIX GOUVEIA ME, 07.394.523/001-50; 042.005485/2007, P DA SILVA BLANCO
BAR E LANCHONETE, 07.455.296/001-66; 042.005379/2003, ELOHIM QUITANDA E
CONFEITARIA LTDA ME, 07.428.989/001-66; 042.005373/2003, ARAUJO & DIAS LTDA
ME, 07.421.246/001-74; 042.004055/2003, PW COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA
ME, 07.398.267/001-52; 042.005166/2003, MUNDO DO JEANS COMERCIAL E CONFEC-
ÇÕES LTDA ME, 07.379.231/001-84; 042.004453/2003, XAVIER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA,
07.432.697/001-43; 042.004491/2003, CASA BELA CONSTRUÇÕES LTDA, 07.429.324/001-
24; 042.004966/2003, FERNANDO RODRIGUES DE LIMA – ME, 07.437.373/001-65;
042.003583/2003, ZAFFEN MODAS LTDA, 07.442.996/001-10; 042.003715/2003, ACA-
RAU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, 07.329.119/001-04; 042.004411/2003, EP
BARBOSA TECIDOS ME, 07.414.414/001-69; 042. 003338/2003, ROSA SEIKA NUKUI
ME, 07.376.964/001-58; 042.003337/2003, VENNUS COMERCIO DE MALHAS LTDA,
07.322.161/006-00; 042.003613/2003, POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA ME,
07.382.276/001-60; 042.006163/2004, AQUAFIL FILTROS LTDA – ME, 07.407.377/001-26;
042.004163/2003, MARIA SILVA MESQUITA ME, 07.325.472/001-99; 042.005230/2003,
LUZINETE PEREIRA DE ARAUJO ME, 07.446.390/001-81; 042.002721/2003, JOVEMPE-
LE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, 07.356.829/001-73; 042.005218/2003, ZMS OTICA
VITORIA LTDA ME, 07.440.653/001-02; 042.005076/2003, BARATÃO MOTO PEÇAS
LTDA ME, 07.391.488/001-81; 042.003356/2003, MAMEDE COMERCIO E REPRESEN-
TAÇÕES LTDA, 07.356.787/001-06; 042.003764/2003, CICERA MORAIS DE OLIVEIRA
ME, 07.402.314/001-56; 042.003621/2003, ILMA MERCEARIA E ARMARINHOS LTDA
ME, 07.434.913/001-21; 042.004034/2003, SACARIA MIRANDA LTDA ME, 07.437.538/
001-26; 042.003785/2003, PANIFICADORA E CONFEITARIA JBC LTDA ME, 07.337.770/
001-65; 042.002698/2003, MC NUNES DE PAULA CABELEIRA ME, 07.426.950/001-87;
042.004036/2003, A J DA SILVEIRA ME, 07.429.025/001-71; 042.003006/2003, PEGASUS
COMÉRCIO DE MOVEIS E COLCHÕES LTDA, 07.406.947/002-60; 042.002933/2003, SAU-
LO FERREIRA DE SOUZA ME, 07.443.040/001-63; 042.003930/2003, DOIS IRMÃOS BAR-
BOSA LTDA ME, 07.402.498/001-72; 042.004649/2003, CASTRO COMERCIAL DE GAS
LTDA, 07.389.379/001-51; 042.004767/2003, J & L COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN-
TICIOS LTDA, 07.399.729/005-19; 042.002670/2003, ELETRO-TUBOS COMERCIO E IN-
DUSTRIA LTDA, 07.369.124/001-40; 042.006888/2003, PATRICIA CALÇADOS LTDA,
07.331.378/001-94; 042.005513/2003, MARCIO DA COSTA ARAUJO, 07.445.933/001-61;
042.005475/2003, STARK LUMINOSOS LTDA ME, 07.305.980/001-74; 042.005620/2003,
D & R LANCHES LTDA ME, 07.410.218/001-05; 042.003433/2003, ACE AGROPECUARIA
LTDA ME, 07.431.153/001-37; 042.003366/2003, BRASIL BENEFICIAMENTO E EMPA-
COTAMENTO DE CEREAIS LTDA, 07.419.897/001-70; 042.006496/2003, FUTURE TE-
CHNOLOGY LTDA ME, 07.381.249/001-61; 042.008844/2003, KELLY DECORAÇÕES LTDA
ME, 07.350.518/001-09; 042.007853/2003, CLEUSA NASCIMENTO DOS REIS ME,
07.335.358/001-00; 042.005418/2003, COMERCIAL SUL MINAS REPRESENTAÇÃO
LTDA, 07.416.703/001-20; 042.004072/2003, DOCES FANTASIAS AFJN LTDA ME,
07.355.115/001-20; 042.004893/2003, ALVES E AZEVEDO LTDA ME, 07.306.867/001-51;
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042.003412/2003, M A PEDROSO PANIFICADORA ME, 07.380.498/001-85; 042.002909/
2003, BGB BRINDES LTDA ME, 07.424.950/001-24; 042.005358/2003, BAR E LANCHO-
NETE BURGS LTDA ME, 07.316.356/001-90; 042.003416/2003, JOSELITO CHAVES SAN-
TOS ME, 07.440.774/001-90; 042.005488/2003, SOLUIMPER SOLUÇÃO DE IMPERMEA-
BILIZAÇÃO LTDA, 07.386.720/001-07; 042.005362/2003, ALFREDO TOMIO FUJIWARA
ZAIRE ME, 07.417.355/001-44; 042.003634/2003, PANIFICADORA E CONFEITARIA GER-
MANO LTDA ME, 07.322.537/001-35; 042.003767/2003, PANIFICADORA E CONFEITA-
RIA BRENO LTDA ME, 07.331.092/001-45.

JAMIRA LIMA BARBOSA BRANDÃO

EDITAL Nº 55, DE 12 DE JULHO DE 2007.
A GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE TAGUATINGA, DA
DIRETORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DE GES-
TÃO TRIBUTÁRIA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FE-
DERAL, tendo em vista o disposto no artigo 11, inciso V, artigo 16, inciso IV e § 2º, inciso IV,
todos da Lei nº 657, de 25 de janeiro de 1994, com redação dada pela Lei n° 1.080, de 15 de maio
de 1996, TORNA PÚBLICA a lavratura dos autos de infração constantes dos processos abaixo
relacionados, ficando os respectivos contribuintes intimados a efetuarem o pagamento ou apre-
sentarem impugnação à exigência fiscal, no prazo de 20(vinte) dias contados da intimação. Con-
sidera-se realizada a intimação em 10(dez) dias após a publicação do presente edital. Os autos de
infração encontram-se à disposição dos interessados ou representantes legalmente constituídos,
nos dias úteis das 09:00 às 16:00 horas, na Agência de Atendimento da Receita de Taguatinga,
CNA 03 A/E S/Nº PRAÇA SANTOS DUMONT, Taguatinga – DF, na seguinte ordem: PRO-
CESSO, RAZÃO SOCIAL, CF/DF E Nº DO AUTO DE INFRAÇÃO: 042.005.046/2007,
MILTON AVELINO MONTALVÃO, 07365253/001-50, 3800/2007; 042.005.229/2007, LAN-
CHONETE FREQUÊNCIA LTDA ME, 07337546/001-82, 3835/2007; 042.005.224/2007,
ATLANTA FRIOS E CEREAIS LTDA ME, 07401865/001-93, 3814/2007; 042.005.355/2007,
MAURICIO DE BRITO SANTOS, 07366835/001-18, 3854/2007; 042.004.877/2007, WAG-
NER LUCAS DE SOUZA ME, 07420763/001-53, 3745/2007; 042.005.836/2007, MAREA
TURISMO LTDA, 07434657/001-18, 4706/2007; 042.005.331/2007, STAR INFORMÁTICA
LTDA ME, 07411051/001-55, 3843/2007; 042.003.567/2007,MARIA VIANA MACHADO
DA SILVA ME, 07407633/001-30, 2605/2007; 042.005.737/2007, ALINE REPRESENTAÇÕES
LTDA, 07413353/001-21, 4695/2007.

JAMIRA LIMA BARBOSA BRANDÃO

EDITAL Nº 56, DE 12 DE JULHO DE 2007.
A GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE TAGUATINGA,
DA DIRETORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA
DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO
DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o disposto no artigo 16, inciso IV da Lei nº 657,
de 25 de janeiro de 1994, com redação dada pela Lei n° 1.080, de 15 de maio de 1996,
TORNA PÚBLICO que os contribuintes abaixo relacionados na seguinte ordem: proces-
so, razão social, CNPJ/CPF, ficam intimados, no prazo de 08 (oito) dias, a comparece-
rem à AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE TAGUATINGA para tomar
ciência da situação dos respectivos processos de parcelamento. Considera-se realizada a
intimação em 10(dez) dias após a publicação do presente edital. Os referidos processos
encontram-se à disposição dos interessados ou representantes legalmente constituídos,
nos dias úteis das 09:00 às 16:00 horas, na Agência de Atendimento da Receita de
Taguatinga, sito na CNA 3 Área Especial s/nº, Praça Santos Dummont, Taguatinga/DF,
na seguinte ordem: Processo, razão social, CNPJ/CPF. 042.004.445/2007, GERALDO
PEREIRA DOS SANTOS, 05045268/0001-63; 042.005.339/2007, DINIZ & BITTAR
LTDA ME, 06194480/0001-55.

JAMIRA LIMA BARBOSA BRANDÃO

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA – GAMA

EDITAL Nº 22, DE 12 DE JULHO DE 2007.
O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DO GAMA, DA DI-
RETORIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RE-
CEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no
uso de suas atribuições, em consonância com o artigo 16, Inciso IV, da Lei n° 657, de 25 de
janeiro de 1994, TORNA PÚBLICA a(s) lavratura(s) do(s) Auto(s) de Infração(ões) abai-
xo relacionado(s), considerando-se feita a intimação, conforme o artigo 16, § 2º, inciso IV
da mesma Lei, com redação dada pela Lei n° 1.080, de 15 de maio de 1996, em 10 (dez) dias
após a publicação deste edital, ficando o contribuinte intimado a efetuar o pagamento ou
apresentar impugnação por escrito em uma das Agências de Atendimento da Receita, no
horário das 09:00 às 16:00 horas, no prazo de 20 (vinte) dias desta intimação segundo o
artigo 11, inciso V da Lei n° 657/94. Os Autos de Infração encontram-se à disposição dos
interessados ou de pessoas por eles legalmente autorizadas, nos dias úteis das 09:00 às
16:00 horas, na Agência de Atendimento da Receita do Gama, situada na Área Especial 01,

lote único Setor Central Gama/DF (CFDF, Razão Social, número do Auto de Infração, data
da lavratura): 07.448.248/001-05, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO SOUZA LTDA,
1.169/2007, 15/02/2007.

REGINALDO LIMA DE JESUS

EDITAL Nº 23, DE 12 DE JULHO DE 2007.
O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DO GAMA, DA DIRETO-
RIA DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, DA
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o
disposto no artigo 16, incisos IV, da Lei nº 657, de 25 de janeiro de 1994, e o artigo 31, inciso XI,
do Decreto nº 16.106, de 30 de novembro de 1994, e depois de declarada a revelia, nos termos do
artigo 31, inciso X, do mesmo Decreto, alterado pelo Decreto nº 26.978, de 04 de julho de 2006,
INTIMA os contribuintes abaixo relacionados a comparecerem à Agência de Atendimento da
Receita do Gama, no prazo de 10 (dez) dias a contar do 10º (décimo) dia da publicação do
presente Edital, a fim de comprovarem o cumprimento das exigências descritas no(s) Auto(s) de
Infração – SUREC, abaixo relacionado(s), sob pena de inscrição do débito em DÍVIDA ATIVA e
conseqüente cobrança judicial (CF/DF, Razão Social, número do Auto de Infração, data de lavra-
tura): 07.453.615/001-35, MINAS SERVICE COMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA,
21.445/2006, 21/12/2006.

REGINALDO LIMA DE JESUS

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS

COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

ASSESSORIA DE CADASTRO E LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

Concorrência nº 09/2007 – ASCAL/PRES. Nova data e horário da licitação: 19/07/2007, às 09:h.
Concorrência nº 10/2007 – ASCAL/PRES. Nova data e horário da licitação: 19/07/2007, às 15:h.
Concorrência nº 11/2007 – ASCAL/PRES. Nova data e horário da licitação: 20/07/2007, às 09h.
Concorrência nº 12/2007 – ASCAL/PRES. Nova data e horário da licitação: 20/07/2007, às 15h.
Comunicamos aos interessados nas Concorrências acima que as mesmas ficam adiadas para as
novas datas e horários mencionados, por Conveniência Administrativa. Datas da 1ª, 2ª e 3ª
publicações no DODF de 17 de maio de 2007, páginas 42/43, 11 de junho de 2007, página 42 e 12
de junho de 2007, página 20.

Brasília/DF, 13 de julho de 2007.
FELIX VIEIRA DE ALMEIDA

Assessor

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 47/2007.
A CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, situada no
Sia Trecho 01, Lote 03, Área Especial da CEB Bloco 2A, Sala 01, Complexo Administrativo da
CEB Distribuição, em Brasília/DF, TORNA PÚBLICO que receberá até às 14h:30min do dia 26
de julho de 2007, os Invólucros contendo as propostas comerciais e os documentos de habilitação
relativos ao Pregão Presencial nº 47/2007-CEB Distribuição, para Aquisição de Combustível por
Sistema Informatizado para a frota da CEB. O Edital poderá ser adquirido, no endereço acima,
pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) ou através do e-mail: cpl@ceb.com.br. A solicitação do Edital
por e-mail, somente será atendida caso sejam enviadas as seguintes informações: nome da empre-
sa/pessoa física, nº do CNPJ/CPF, telefones para contato. Demais informações, no horário das
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min horas, pelos telefones: 3363-2438/2949 e
telefax 3363-3271.

Brasília - DF, 13 de julho de 2007
EDUARDO FERREIRA DE AGUIAR

Presidente

EXTRATOS DE ADITIVOS
Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 0203/2006 DISTRIBUIÇÃO; Partes: CEB
DISTRIBUIÇÃO S/A e a ERISCSTEL CONSTRUÇÕES LTDA; Data da Assinatura: 12 de
julho de 2007; Objeto: PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS de execução e vigência por mais
60(sessenta) dias a contar de seus vencimentos, bem como a suplementação da verba em face
dessa prorrogação. Valor: R$ 186.121,42 (cento e oitenta e seis mil, cento e vinte e um reais e
quarenta e dois centavos). Processo 310-003.072/2006; Despesa de Publicação: CEB; Assinatura
Pela Ceb: José Jorge de Vasconcelos Lima e Paulo Afonso Teixeira Machado e pela ERISCSTEL:
Cesar Augusto Oliveira Pacheco; Cumpre-se assim o previsto na Lei nº 8.666/93.
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Espécie: TERCEIRO TERMO ADITIVO ao Contrato nº 0019/2007 Distribuição; Partes:
CEB DISTRIBUIÇÃO S/A e a ERISCSTEL CONSTRUÇÕES LTDA; Data da Assinatura:
12 de julho de 2007; Objeto: PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS de execução e vigência por
mais 60(sessenta) dias a contar de seus vencimentos, bem como a suplementação da verba em
face dessa prorrogação. Valor: R$ 143.779,94 (cento e quarenta e três mil, setecentos e
setenta e nove reais e noventa e quatro centavos). Processo 310-002.538/2006-CEB; Despe-
sa de Publicação: CEB; Assinatura Pela CEB: José Jorge de Vasconcelos Lima e Paulo Afonso
Teixeira Machado e pela ERISCSTEL: Cesar Augusto Oliveira Pacheco; Cumpre-se assim o
previsto na Lei nº 8.666/93.

COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS TP-24/2007-CAESB

A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB
TORNA PÚBLICO o resultado do julgamento da Tomada de Preços TP-24/2007-CAESB, pro-
cesso 00092.001.684/2007, tipo de licitação: menor preço, para aquisição de peças e acessórios
originais/genuínos para retro-escavadeira Massey Ferguson, por preço unitário, da forma que se
segue: a empresa ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA julgada vencedora
com o valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Brasília/DF, 12 de Julho de 2007.
A COMISSÃO

AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
CONVITE CV-05/2007-CAESB (Repetição)

A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CA-
ESB TORNA PÚBLICO o resultado do julgamento do Convite CV-05/2007-CAESB (Re-
petição), processo 00092.000.383/2007, tipo de licitação: menor preço, para contratação
de empresa especializada para realização de manutenção preventiva, corretiva e assistên-
cia técnica com o fornecimento de peças e materiais novos e originais sem ônus para a
Caesb, do sistema de esgotamento sanitário a vácuo do Centro de Gestão Águas Emenda-
das da Caesb, em Águas Claras, Distrito Federal, na forma de execução indireta, sob regime
de empreitada por preço global, da forma que se segue: a empresa TEMPER ENGENHA-
RIA E COMÉRCIO LTDA julgada vencedora da licitação com o valor global de
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Brasília/DF, 12 de julho de 2007
A COMISSÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 23/2007.
Processo: 410.002.694/2007. Partes: SEPLAG x VIVO S/A. Objeto: O Contrato tem por
objeto a prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP) com habilitação de 60 (sessenta)
acessos, destinados à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, consoante especi-
fica o Edital de Pregão Eletrônico nº 280/2007-CECOM/SUPRI/SEPLAG (fls. 61 a 88) e
a Proposta da empresa de fls. 125/127, que passam a integrar o presente Termo. Valor: O
valor total do Contrato é de R$ 106.280,00 (cento e seis mil, duzentos e oitenta reais),
nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Vigência: O contrato terá vigên-
cia de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos
termos do art.igo 57, da Lei nº 8.666/93. O presente Contrato será rescindido a partir do
1º (primeiro) dia útil subseqüente àquele em que entrar em funcionamento o Serviço
Centralizado de Telefonia Celular, conforme previsto no Decreto nº 27.612/2007. Assi-
natura: 12 de julho de 2007. Signatários: pela SEPLAG: Ricardo Pinheiro Penna, na
qualidade de Secretário de Planejamento e Gestão e pela VIVO S/A: Marcelo Tanner
Perez de Medeiros e Patrícia Carneiro Gomes, ambos na qualidade de Representante
Legal da empresa.

SUBSECRETARIA DE SUPRIMENTOS
CENTRAL DE COMPRAS

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 342/2007.

Objeto: aquisição de material farmacológico (ácio tranexâmico, adenosina, água para injetáveis,
alfentanila, aminoácido, azitromicina, betametasona, bezafibrato, biperideno, cabergolina, capto-
pril, caboplatina, cetofileno, cianocobalamina, ciprofloxacina e outros), conforme condições,

quantidades e especificações constantes no Anexo I do edital, para inclusão no Sistema de Regis-
tro de Preços. Data e horário para recebimento das propostas: até 8:30 horas do dia 30 de julho
de 2007, processo 040.002.100/2007/SEPLAG/DF. O respectivo edital poderá ser retirado ex-
clusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br, mediante pré-cadastro realizado
no referido site para participação da licitação. Informações referentes ao cadastro ou ao site,
através do telefone 3312.5325.

Brasília/DF, 13 de julho de 2007.
EDMAR FIRMINO LIMA

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 343/2007.
Objeto: Contratação de empresa especializada para a locação de copiadoras, mediante o forneci-
mento de equipamentos novos, sem uso anterior (primeiro uso), em linha de produção do fabri-
cante, em perfeitas condições de funcionamento, a serem instalados nas dependências da Secreta-
ria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Distrito Federal-SDE, incluindo a
mão-de-obra de assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva e todos os suprimentos
necessários à execução dos serviços, excetuando-se apenas o papel e a mão-de-obra para a
operação dos equipamentos, conforme condições, quantidade e especificações constantes no
Anexo I do edital. Data e horário para recebimento das propostas: até 08:30 horas do dia 30 de
julho de 2007, processo 370.000.156/2007/SDE/DF. O respectivo edital poderá ser retirado
exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br, mediante pré-cadastro realiza-
do no referido site para participação da licitação. Informações referentes ao cadastro ou ao site,
através do telefone 3312.5325.

Brasília/DF, 13 de julho de 2007.
MARIA BETÂNIA DE FREITAS

Pregoeira Substituta

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 344/2007.
Objeto: obtenção de melhor proposta para Registro de Preços de material de acondicionamento e
embalagem (Caixa coletora), conforme discriminação, descrição, características, prazos, condi-
ções e demais obrigações e informações constantes dos Anexos do Edital. Data e horário para
recebimento das propostas: até 14:30 horas do dia 30 de julho de 2007, processo 040.002.289/
2007/SEPLAG. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico:
www.compras.df.gov.br, mediante pré-cadastro realizado no referido site para participação da
licitação. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 3312.5325.

Brasília/DF, 13 de julho de 2007.
MARIA BETÂNIA DE FREITAS

Pregoeira Substituta

PREGÃO PRESENCIAL Nº 53/2007.
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção preven-
tiva e corretiva em veículos RENALT MEGANE 2.0-16V SEDAN, pertencentes à frota opera-
cional da Policia Civil do Distrito Federal, com fornecimento de peças genuínas e originais a cargo
da firma contratada para a prestação dos serviços. As revisões serão para cobertura do período de
garantia contratual, conforme estabelecido no manual do proprietário, conforme condições, quan-
tidades e especificações constantes do Anexo I do edital. Abertura: 31 de julho de 2007 às 8:30
horas, processo 052.001.113/2007/PCDF. O respectivo edital poderá ser retirado pelo endereço
eletrônico: www.fazenda.df.gov.br, ou na Seção de Protocolo desta Central de Compras no Setor
Bancário Sul, Quadra 02 Bloco “L” Térreo, Edifício Lino Martins Pinto, das 08 às 12 horas e das
14 às 18 horas, mediante a apresentação do comprovante de recolhimento pago em qualquer
agência bancária, através de DAR, código 357-3, no valor de R$ 7,00 (sete reais). As empresas e
ou representantes que adquirirem o edital via Internet, obrigam-se a acompanhar o Diário Oficial
do Distrito Federal a possíveis alterações.

Brasília/DF, 13 de julho de 2007.
MARIA BETÂNIA DE FREITAS

Pregoeira Substituta

AVISOS DOS RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÕES ELETRÔNICOS N°s: 494/2006, 301, 302 e 318/2007.
Comunico que os Resultados dos Julgamentos dos Pregões acima citados encontram-se disponí-
veis no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.

Brasília/DF, 13 de julho de 2007.
MARIA BETÂNIA DE FREITAS

Pregoeira Substituta

PREGÃO ELETRÔNICO N° 312/2007.
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.

Brasília/DF, 13 de julho de 2007.
EDMAR FIRMINO LIMA
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DIRETORIA DE PESQUISA E REGISTRO DE PREÇOS
GERÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2007 E-COMPRAS.
VALIDADE ATÉ 16 DE JANEIRO DE 2008.

A GERÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS, DA DIRETORIA DE PESQUISA E REGIS-
TRO DE PREÇOS, DA CENTRAL DE COMPRAS, DA SUBSECRETARIA DE SUPRI-
MENTOS, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO DISTRI-
TO FEDERAL, em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93,
Lei Distrital nº 938/95, c/c Decreto Federal nº 3.931/2001, adotado no âmbito do Distrito
Federal por intermédio do Decreto nº 22.950/2002 e Pregão Eletrônico nº 173/2007, objeto do
processo 040.009.131/2007, TORNA PÚBLICO o extrato da Ata de Registro de Preços n°
154/2007 E-COMPRAS, dos materiais abaixo relacionados, com suas especificações, preços,
marcas e fornecedores: item: 1, quantidade estimada semestral: 1000, unid.: cx, especificação:
PAPEL CARBONO, material: película de poliéster (filme), comprimento: 297 mm, largura:
210 mm, cor: azul, tipo face: dupla face, unidade de fornecimento: caixa com 100 folhas,
fornecedor: SS Atacadista e Distribuidora Ltda, marca: Helios, valor unit.: 43,00; item: 2,
quantidade estimada semestral: 10000, unid.: cx, especificação: PAPEL CARBONO, material:
película de poliéster (filme), comprimento: 297 mm, largura: 210 mm, cor: preta, tipo face:
dupla face, unidade de fornecimento: caixa com 100 folhas, fornecedor: SS Atacadista e Distri-
buidora Ltda, marca: Helios, valor unit.: 42,00; item: 3, quantidade estimada semestral: 1000,
unid.: cx, especificação: PAPEL CARBONO, material: película de poliéster (filme), compri-
mento: 297 mm, largura: 210 mm, cor: roxa, tipo face: dupla face, unidade de fornecimento:
caixa com 100 folhas, fornecedor: Roberto Bezerra de Melo EPP, marca: Franklin, valor unit.:
41,00; item: 4, quantidade estimada semestral: 1000, unid.: cx, especificação: PAPEL CARBO-
NO, material: película de poliéster (filme), comprimento: 330 mm, largura: 220 mm, cor: roxa,
tipo face: mono face, unidade de fornecimento: caixa com 100 folhas, fornecedor: Bbc Distri-
buidora Comercial E Serviços Ltda, marca: Admiral, valor unit.: 39,80; item: 5, quantidade
estimada semestral: 150, unid.:pct, especificação: PAPEL COUCHÊ, material: celulose vege-
tal, gramatura: 120 g/m², comprimento: 297 mm, largura: 210 mm, formato: a-4, unidade de
fornecimento: pacote com 125 folhas, fornecedor: DF - Distribuidora de Papéis Ltda, marca:
Suzano, valor unit.: 4,66; item: 6, quantidade estimada semestral: 150, unid.:res, especificação:
PAPEL DUPLO OFÍCIO, material: celulose vegetal, gramatura: 75 g/m², comprimento: 432
mm, largura: 330 mm, cor: branca, unidade de fornecimento: resma com 500 folhas, fornecedor:
DF - Distribuidora de Papéis Ltda, marca: Suzano, valor unit.: 24,99; item: 7, quantidade
estimada semestral: 150, unid.:res, especificação: PAPEL SUPER BOND, material: celulose
vegetal, gramatura: 56 g/m², comprimento: 96 cm, largura: 66 cm, cor: azul, unidade de forneci-
mento: resma com 500 folhas, fornecedor: DF - Distribuidora de Papéis Ltda, marca: Gordinho
Braune, valor unit.: 76,99; item: 8, quantidade estimada semestral: 150, unid.:res, especifica-
ção: PAPEL SUPER BOND, material: celulose vegetal, gramatura: 75 g/m², comprimento: 96
cm, largura: 66 cm, cor: amarelo canário, unidade de fornecimento: resma com 500 folhas,
fornecedor: Pelkote Indústria e Comércio de Papéis Ltda, marca: Ibema, valor unit.: 99,95;
item: 9, quantidade estimada semestral: 150, unid.:res, especificação: PAPEL SUPER BOND,
material: celulose vegetal, gramatura: 75 g/m², comprimento: 96 cm, largura: 66 cm, cor: azul,
unidade de fornecimento: resma com 500 folhas, fornecedor: Roberto Bezerra de Melo EPP,
marca: Gordinho Braune, valor unit.: 99,90; item: 10, quantidade estimada semestral: 150,
unid.:res, especificação: PAPEL SUPER BOND, material: celulose vegetal, gramatura: 75 g/m²,
comprimento: 96 cm, largura: 66 cm, cor: rosa, unidade de fornecimento: resma com 500 folhas,
fornecedor: Roberto Bezerra de Melo EPP, marca: Gordinho Braune, valor unit.: 99,90; item:
11, quantidade estimada semestral: 150, unid.:res, especificação: PAPEL SUPER BOND,
material: celulose vegetal, gramatura: 75 g/m², comprimento: 96 cm, largura: 66 cm, cor: verde,
unidade de fornecimento: resma com 500 folhas, fornecedor: Roberto Bezerra de Melo EPP,
marca: Gordinho Braune, valor unit.: 99,90; item: 12, quantidade estimada semestral: 500,
unid.:pct, especificação: PAPEL VERGÊ, material: celulose vegetal, gramatura: 180 g/m², com-
primento: 100 mm, largura: 70 mm, cor: azul, unidade de fornecimento: pacote com 50 folhas,
fornecedor: DF - Distribuidora de Papéis Ltda, marca: Arjo Wiggins, valor unit.: 2,50; item: 13,
quantidade estimada semestral: 500, unid.:pct, especificação: PAPEL VERGÊ, material: celu-
lose vegetal, gramatura: 180 g/m², comprimento: 100 mm, largura: 70 mm, cor: branca, unidade
de fornecimento: pacote com 50 folhas, fornecedor: DF - Distribuidora de Papéis Ltda, marca:
Arjo Wiggins, valor unit.: 2,50; item: 14, quantidade estimada semestral: 500, unid.:pct, espe-
cificação: PAPEL VERGÊ, material: celulose vegetal, gramatura: 180 g/m², comprimento: 100
mm, largura: 70 mm, cor: creme, unidade de fornecimento: pacote com 50 folhas, fornecedor:
DF - Distribuidora de Papéis Ltda, marca: Arjo Wiggins, valor unit.: 2,50, item: 15, quantidade
estimada semestral: 500, unid.:pct, especificação: PAPEL VERGÊ, material: celulose vegetal,
gramatura: 180 g/m², comprimento: 100 mm, largura: 70 mm, cor: palha, unidade de forneci-
mento: pacote com 50 folhas, fornecedor: DF - Distribuidora de Papéis Ltda, marca: Arjo
Wiggins, valor unit.: 2,50; item: 16, quantidade estimada semestral: 500, unid.:pct, especifica-
ção: PAPEL VERGÊ, material: celulose vegetal, gramatura: 180 g/m², comprimento: 100 mm,
largura: 70 mm, cor: salmão, unidade de fornecimento: pacote com 50 folhas, fornecedor: DF -
Distribuidora de Papéis Ltda, marca: Arjo Wiggins, valor unit.: 2,50; item: 17, quantidade

estimada semestral: 500, unid.:pct, especificação: PAPEL VERGÊ, material: celulose vegetal,
gramatura: 180 g/m², comprimento: 100 mm, largura: 70 mm, cor: verde, unidade de forneci-
mento: pacote com 50 folhas, fornecedor: DF - Distribuidora de Papéis Ltda, marca: Arjo
Wiggins, valor unit.: 2,50; item: 18, quantidade estimada semestral: 500, unid.:pct, especifica-
ção: PAPEL VERGÊ, material: celulose vegetal, gramatura: 180 g/m², comprimento: 297 mm,
largura: 210 mm, cor: azul, unidade de fornecimento: pacote com 50 folhas, fornecedor: Rober-
to Bezerra de Melo EPP, marca: Filiperson, valor unit.: 4,80; item: 19, quantidade estimada
semestral: 500, unid.:pct, especificação: PAPEL VERGÊ, material: celulose vegetal, gramatura:
180 g/m², comprimento: 297 mm, largura: 210 mm, cor: branca, unidade de fornecimento:
pacote com 50 folhas, fornecedor: Roberto Bezerra de Melo EPP, marca: Filiperson, valor
unit.: 4,80; item: 20, quantidade estimada semestral: 500, unid.:pct, especificação: PAPEL
VERGÊ, material: celulose vegetal, gramatura: 180 g/m², comprimento: 297 mm, largura: 210
mm, cor: creme, unidade de fornecimento: pacote com 50 folhas, fornecedor: Roberto Bezerra
de Melo EPP, marca: Filiperson, valor unit.: 4,80; item: 21, quantidade estimada semestral:
500, unid.:pct, especificação: PAPEL VERGÊ, material: celulose vegetal, gramatura: 180 g/m²,
comprimento: 297 mm, largura: 210 mm, cor: palha, unidade de fornecimento: pacote com 50
folhas, fornecedor: Roberto Bezerra de Melo EPP, marca: Filiperson, valor unit.: 4,80; item:
22, quantidade estimada semestral: 500, unid.:pct, especificação: PAPEL VERGÊ, material:
celulose vegetal, gramatura: 180 g/m², comprimento: 297 mm, largura: 210 mm, cor: salmão,
unidade de fornecimento: pacote com 50 folhas, fornecedor: Roberto Bezerra de Melo EPP,
marca: Filiperson, valor unit.: 4,80; item: 23, quantidade estimada semestral: 500, unid.:pct,
especificação: PAPEL VERGÊ, material: celulose vegetal, gramatura: 180 g/m², comprimento:
297 mm, largura: 210 mm, cor: verde, unidade de fornecimento: pacote com 50 folhas, fornece-
dor: Roberto Bezerra de Melo EPP, marca: Filiperson, valor unit.: 4,80.

MARCELO DE ARAÚJO ZAIDAN
Gerente Substituto

CONVOCAÇÃO
A GERÊNCIA DE REGISTRO DE PREÇOS, DA DIRETORIA DE PESQUISA E REGISTRO
DE PREÇOS, DA CENTRAL DE COMPRAS, DA SUBSECRETARIA DE SUPRIMENTOS,
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL,
tendo em vista a homologação do Pregão Eletrônico nº 219/2007, objeto do processo 040.000.929/
2007, CONVOCA as empresas classificadas em primeiro lugar a comparecerem à Gerência de
Registro de Preços da Diretoria de Pesquisa e Registro de Preços da Central de Compras, locali-
zada no SBS Qd. 02 Bloco “L”, Ed. Lino Martins Pinto, 6º andar, Brasília/DF, no período de 17,
18 e 19 de julho de 2007, no horário de 8h30 às 12h e das 14h30 às 17h30, para assinatura da Ata
de Registro de Preços.

MARCELO DE ARAÚJO ZAIDAN
Gerente substituto

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

EDITAL N° 11, DE 13 DE JULHO DE 2007.
O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições estabele-
cidas no Inciso X do artigo 204 do Regimento Interno da Secretaria de Saúde do Distrito Federal,
comunica que:
CONSIDERANDO que as medidas judiciais que impediam a realização de novo concurso públi-
co para Cirurgião Dentista tiveram seus efeitos liminares cassados, ficam todos os candidatos
inscritos no Concurso Público para Cirurgião Dentista, conforme Edital Normativo n° 09/2006,
publicado no DODF nº 100 de 26 de maio de 2006, convocados para nova prova escrita objetiva,
a ser marcada para a data provável de 19 de agosto de 2007, a ser confirmada e divulgada
posteriormente em Edital de Convocação no Diário Oficial do Distrito Federal, na impressa local
e na internet no endereço eletrônico http://www.saude.df.gov.br.
A prova objetiva constará de questões: I - Conhecimentos Gerais: a) português - 10 questões; b)
Sistema Único de Saúde SUS – 5 questões; c) Lei Orgânica do Distrito Federal – 5 questões e II
- Conhecimentos Específicos – 30 questões, conforme decisão 3.011/2006 – Tribunal de Contas
do Distrito Federal e retificação publicada no DODF n° 151, de 8 de agosto de 2006.
Fica mantido o conteúdo programático e a referencia bibliográfica contida no anexo II do supraci-
tado edital normativo, acrescentando-se a Lei Orgânica do Distrito Federal, conforme decisão
3.011/2006 – Tribunal de Contas do Distrito Federal e retificação publicada no DODF nº 133, de
13 de julho de 2006.
A banca examinadora será composta da seguinte forma: a) Língua Portuguesa: Yukio Takenaka
Junior e Kássia Núbia Rodrigues Mateus, presidente e membro respectivamente; b) Sistema
Único de Saúde SUS: Helvécio Bueno e Luzia Taveirão Machado Bueno, presidente e membro
respectivamente; c) Lei Orgânica do Distrito Federal: Zeila de Souza Lima e Luis Guilherme
Vivacqua, presidente e membro respectivamente; d) Conhecimentos Específicos: Elvidio de Pau-
la e Silva, Paulo Sergio dos Santos Pereira e Lílian Marly de Paula, presidente e membros
respectivamente; Revisor Técnico: Amanda de Souza Luz.

JOSÉ GERALDO MACIEL
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EDITAL Nº 12, DE 13 DE JULHO DE 2007.

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
E FORMAÇÃO DE CADASTRO-RESERVA NO CARGO DE
TÉCNICO EM SAÚDE – AUXILIAR DE ENFERMAGEM

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições estabelecidas no inciso X do artigo 204 do Regimento Interno da Secretaria de Estado
de Saúde do Distrito Federal e tendo em vista a autorização do Presidente do CPRH, aprovada na
58ª Reunião Extraordinária e homologado pelo Exmo. Senhor Governador do Distrito Federal,
publicada no Diário Oficial do Distrito Federal n° 63, de 30 de março de 2006, torna pública a
abertura de inscrição ao concurso público para o cargo de Técnico em Saúde – Auxiliar de
Enfermagem do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, na forma
da Lei nº 3.964, de 27 de fevereiro de 2007 e do Decreto nº 21.688, de 07 de novembro de 2000,
alterado pelos Decretos nº 24.109 de 1º de outubro de 2003, Decreto nº 24.278 de 08 de dezembro
de 2003, Decreto nº 24.687 de 24 de junho de 2004, e pelo Decreto nº 25.259 de 25 de outubro de
2004, e na forma da Lei n° 3.320, de 18 de fevereiro de 2004, alteradas pela Leis nº 3.643, de 04
de agosto de 2005, Lei nº 3.734, de 13 de janeiro de 2006 e Lei nº 3782, de 30 de janeiro de 2009,
e da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, recepcionada pelo Governo do Distrito Federal
pela Lei n° 197, de 04 de dezembro de 1991, e mediante as condições estabelecidas neste edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O concurso público será regido por este edital e executado pela Fundação Universa.
1.2. O concurso público destina-se a selecionar 210 (duzentos e dez) candidatos para provimento
de 210 (duzentas e dez) vagas para o cargo de Técnico em Saúde – Auxiliar de Enfermagem da
Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. O concurso visa, ainda, a formar
cadastro-reserva.
1.2.1. Por cadastro-reserva, entenda-se o conjunto de candidatos aprovados e relacionados na
listagem que contém o resultado final do concurso. O cadastro-reserva somente será aproveitado
mediante a abertura de novas vagas no respectivo cargo, observado o prazo de validade do
presente concurso público.
1.3. O concurso público será realizado no Distrito Federal. Havendo indisponibilidade de locais
suficientes ou adequados na cidade de realização das provas, estas poderão ser realizadas em
outra(s) cidade(s).
1.4. O concurso público consistirá de 1 (uma) única fase: exame de habilidades e conhecimentos,
mediante aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.
1.5. O concurso público será realizado em caráter excepcional, tendo em vista o déficit de recursos
humanos para o cargo de Técnico em Saúde – Auxiliar de Enfermagem, com a finalidade de não
ocasionar paralisações de ações prestadas à comunidade, o que poderá causar risco à saúde e à
vida das pessoas.
1.6. Os candidatos aprovados serão convocados para a realização dos procedimentos
pré-admissionais e dos exames médicos complementares, de caráter unicamente eliminatório, de
responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
2. DO CARGO, DOS REQUISITOS, DA SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES, DO NÚMERO DE
VAGAS, DA REMUNERAÇÃO E DA JORNADA DE TRABALHO.
2.1. CARGO: TÉCNICO EM SAÚDE – AUXILIAR DE ENFERMAGEM
2.2. REQUISITOS: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio
(antigo segundo grau), expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educa-
ção, e curso de qualificação de Auxiliar de Enfermagem e registro no Conselho Regional de
Enfermagem do Distrito Federal.
2.3. SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: Executar atividades de nível médio, sob a coordenação e a
supervisão de enfermeiro, nos diferentes níveis de complexidade das ações de saúde. Participar de
programas de treinamento. Executar outras atividades de interesse da área.
2.4. NÚMERO DE VAGAS: 210 (duzentas e dez), sendo 42 (quarenta e duas) vagas destinadas
a portadores de deficiência.
2.5. REMUNERAÇÃO: R$ 1.280,50 (um mil, duzentos e oitenta reais e cinqüenta centavos).
2.6. JORNADA DE TRABALHO: 30 (trinta) horas semanais.
3. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
3.1. Do total de vagas destinadas ao cargo, 20% (vinte por cento) serão providas na forma da Lei
n.º 160, de 2 de setembro de 1991, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 3 de
setembro de 1991, regulamentada pelo Decreto n.º 13.897, de 14 de abril de 1992, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal de 15 de abril de 1992.
3.1.1. O candidato que se declarar portador de deficiência concorrerá em igualdade de condições
com os demais candidatos.
3.2. Para concorrer às vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência, o candidato
deverá, no ato de inscrição, declarar-se portador de deficiência e entregar laudo médico, original ou
cópia autenticada, emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando o nome da doença, a espécie
e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classifi-
cação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como
à provável causa da deficiência, na forma do subitem 3.3 ou 3.4 deste edital, e o requerimento
constante do Anexo II deste edital.
3.3. O candidato portador de deficiência deverá entregar, durante o período de inscrições, das 10
(dez) horas às 17 (dezessete) horas, ininterrupto, pessoalmente ou por terceiro, o laudo médico,

original ou cópia autenticada, a que se refere o subitem 3.2 deste edital e o requerimento constante
do Anexo II devidamente preenchido e assinado, na Central de Atendimento ao Candidato da
Fundação Universa, conforme endereço contido no subitem 5.3.2.
3.4. O candidato poderá, ainda, encaminhar, impreterivelmente até o dia 13 de agosto de 2007, o
referido laudo médico e o requerimento constante do Anexo II devidamente preenchido e assina-
do, via SEDEX, para a Fundação Universa – Concurso público Auxiliar de Enfermagem GDF,
caixa postal 2641, CEP 70275–970, Brasília/DF, desde que cumprida a formalidade de inscrição
dentro dos prazos citados no item 5 deste edital.
3.5. O laudo médico, original ou cópia autenticada, terá validade somente para este concurso
público e não será devolvido, tampouco será fornecida cópia desse laudo.
3.6. O candidato portador de deficiência poderá requerer, na forma do subitem 5.6.9 deste edital
e no ato de inscrição, tratamento diferenciado para o dia de aplicação das provas, indicando as
condições de que necessita para a sua realização, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1° e
2°, do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 21
de dezembro de 1999 e alterado pelo Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de 2004, publicado no
Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004.
3.7. O candidato que, no ato de inscrição, declarar-se portador de deficiência, se aprovado e
classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso obtenha
classificação necessária, figurará também na lista de classificação geral.
3.8. O candidato que se declarar portador de deficiência, caso aprovado e classificado no concurso
público, será convocado para submeter-se à perícia médica promovida por uma junta médica
indicada pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que verificará sua qualificação
como portador de deficiência, o grau da deficiência e a capacidade para o exercício do respectivo
cargo, nos termos do Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial
da União de 21 de dezembro de 1999 e alterado pelo Decreto n° 5.296, de 02 de dezembro de
2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004, e da Lei nº 160, de 2 de
setembro de 1991, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 3 de setembro de 1991,
regulamentada pelo Decreto nº 13.897, de 14 de abril de 1992, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal de 15 de abril de 1992.
3.9. O candidato mencionado no subitem 3.8 deste edital deverá comparecer à perícia médica
munido de laudo médico original ou de cópia autenticada do laudo que ateste a espécie e o
grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da CID,
conforme especificado no Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário
Oficial da União de 21 de dezembro de 1999 e alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de
dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004, bem
como à provável causa da deficiência.
3.10. A inobservância do disposto nos subitens 3.2 e 3.9 deste edital ou o não-comparecimento ou
a reprovação na perícia médica acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos
portadores de deficiência.
3.11. A comprovação pela junta médica referida no subitem 3.8 deste edital acerca da incapa-
cidade do candidato para o adequado exercício da função fará com que ele seja eliminado do
concurso público.
3.12. As vagas definidas no subitem 3.1 deste edital que não forem providas por falta de candida-
tos portadores de deficiência ou por reprovação no concurso público ou na perícia médica serão
preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.
4. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
4.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de
gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1°, artigo 12, da Constituição da República
Federativa do Brasil.
4.2. Estar em dia com as obrigações eleitorais.
4.3. Ter certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do
sexo masculino.
4.4. Possuir o(s) requisito(s) exigido(s) para o exercício do respectivo cargo, constante(s)
do item 2 deste edital.
4.5. Certificado de conclusão de curso técnico de Auxiliar de Enfermagem, expedido por institui-
ção devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação.
4.6. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data de admissão.
4.7. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições correspondentes ao
respectivo cargo.
4.8. Estar devidamente registrado no Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal e
inexistir incompatibilidade legal para o exercício da profissão, conforme o item 2 deste edital.
4.9. Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com nova investidu-
ra em cargo público.
4.10. Cumprir as determinações deste edital e ser aprovado no concurso público.
5. DA INSCRIÇÃO
5.1. TAXA: R$ 38,50 (trinta e oito reais e cinqüenta centavos).
5.2. As inscrições poderão ser efetuadas em posto de atendimento presencial ou via internet,
conforme procedimentos especificados a seguir.
5.3. DA INSCRIÇÃO NO POSTO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL
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5.3.1. PERÍODO: de 26 de julho de 2007 a 17 de agosto de 2007 (exceto sábados, domin-
gos e feriados).
5.3.2. LOCAL: Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada no CLN
116, bloco F, loja 71, Edifício Castanheira, Asa Norte, Brasília/DF.
5.3.3. HORÁRIO: das 10 (dez) horas às 17 (dezessete) horas, ininterrupto.
5.3.4. Para efetuar a inscrição no posto, o candidato deverá:
a) preencher e entregar o formulário de inscrição com os dados pessoais (nome, endereço, CEP,
telefone(s) para contato, número de documento de identidade e número do CPF);
b) receber da Fundação Universa comprovante provisório de inscrição e o boleto de cobrança para
pagamento na rede bancária;
c) encaminhar-se a uma agência bancária munido do boleto de cobrança correspondente e efetuar
o pagamento da taxa de inscrição; a data de vencimento do boleto bancário é 13 de agosto de 2007.
5.3.5. O pagamento da taxa de inscrição sem a devida entrega do formulário de inscrição no posto
de atendimento presencial acarretará o indeferimento da inscrição do candidato.
5.4. DA INSCRIÇÃO VIA INTERNET
5.4.1. Será admitida a inscrição via internet, no endereço eletrônico http://www.funiversa.org.br,
solicitada no período entre 12 (doze) horas do dia 26 de julho de 2007 e 20 (vinte) horas do dia 19
de agosto de 2007, observado o horário oficial de Brasília/DF.
5.4.2. A Fundação Universa não se responsabilizará por solicitação de inscrição via internet não
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestiona-
mento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem
a transferência de dados.
5.4.3. O candidato que desejar realizar sua inscrição via internet poderá efetuar o pagamento da
taxa de inscrição por meio de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária.
5.4.3.1. O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico http://www.funiversa.org.br
e deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento
da ficha de solicitação de inscrição on-line.
5.4.4. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia
13 de agosto de 2007.
5.4.5. As inscrições efetuadas via internet somente serão acatadas após a comprovação de paga-
mento da taxa de inscrição.
5.4.6. O candidato inscrito via internet não deverá enviar cópia de documento de identidade,
sendo de sua exclusiva responsabilidade a correção e a veracidade dos dados cadastrais informa-
dos no ato de inscrição, sob as penas da lei.
5.4.7. Informações complementares acerca da inscrição via internet estarão disponíveis no ende-
reço eletrônico http://www.funiversa.org.br.
5.5. DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
5.5.1. A Fundação Universa disponibilizará o comprovante definitivo de inscrição a partir do dia
10 de setembro de 2007. O comprovante deverá ser retirado pessoalmente, ou por procurador,
mediante procuração simples, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa,
conforme endereço citado no subitem 5.3.2.
5.5.2. O candidato também poderá obter o seu comprovante definitivo de inscrição no endereço
eletrônico http://www.funiversa.org.br, a partir do dia 10 de setembro de 2007. O comprovante
definitivo de inscrição terá a informação do local e do horário de realização das provas objetivas,
o que não desobriga o candidato do dever de observar o edital de divulgação de local e de horário
de aplicação das provas, que será oportunamente publicado.
5.5.3. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos
locais de realização das provas.
5.5.4. É responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção do comprovante definitivo de inscrição.
5.6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
5.6.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este edital e certificar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos.
5.6.2. Será admitida a inscrição por terceiros, mediante a entrega de procuração do interessado,
com firma reconhecida, acompanhada de cópia legível de documento de identidade do candidato.
Esses documentos serão retidos no ato de inscrição.
5.6.3. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações
prestadas por seu procurador, arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu represen-
tante no preenchimento do formulário de inscrição e em sua entrega.
5.6.4. É vedada a inscrição condicional, fora do prazo de inscrições, via postal, via fax e(ou) via
correio eletrônico.
5.6.5. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física
(CPF) do candidato.
5.6.5.1. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados, localizados
em qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos Correios, ou na
Receita Federal, em tempo hábil, isto é, de forma que consiga obter o respectivo número antes do
término do período de inscrição.
5.6.6. As informações prestadas no formulário de inscrição ou na solicitação de inscrição
via internet serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Fundação Universa
do direito de excluir do concurso público aquele que não preencher o formulário de forma
completa, correta e legível.

5.6.6.1. O candidato deverá obrigatoriamente preencher de forma completa o campo referente a
nome, endereço e telefone, bem como deverá informar o CEP correspondente à sua residência.
5.6.7. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma,
salvo nas condições legalmente previstas.
5.6.7.1. No caso do pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com cheque bancário que,
porventura, venha a ser devolvido, por qualquer motivo, a Fundação Universa reserva-se o direito
de tomar as medidas legais cabíveis, inclusive a não-efetivação da inscrição.
5.6.7.2. É vedada a transferência para terceiros do valor pago da taxa de inscrição.
5.6.8. Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, à exceção de candidatos amparados
pela Lei n.° 1.321, de 26 de dezembro de 1996, pela Lei n.° 3.962, de 27 de fevereiro de 2007, ou
pela Lei n.° 3.964, de 27 de fevereiro de 2007.
5.6.8.1. Nesses casos, o candidato deverá dirigir-se a Central de Atendimento ao Candidato da
Fundação Universa, no período, no local, e no horário citados, respectivamente, nos subitens
5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3, preencher um requerimento, que deverá ter firma reconhecida em cartório, e
entregar os seguintes documentos:
5.6.8.1.1. Para candidatos amparados pela Lei n.° 1.321, de 26 de dezembro de 1996, e pela Lei
n.° 3.964, de 27 de fevereiro de 2007: certificados, outorgados pela Fundação Hemocentro ou
outras instituições oficiais de saúde, que o qualificam como doador de sangue e que comprovam
no mínimo 3 (três) doações de sangue realizadas nos últimos 12 (doze) meses, contados até o
último dia do período de inscrição citado no subitem 5.3.1 deste edital.
5.6.8.1.2. Para candidatos amparados pela Lei n.° 3.962, de 27 de fevereiro de 2007: laudo
médico, original ou cópia autenticada, além daquele exigido nos subitens 3.2, 5.6.9 e 5.6.9.1 deste
edital, emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando o nome da doença, a espécie e o grau ou o
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatísti-
ca Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como à provável
causa da deficiência. Também devem constar do laudo o nome do médico responsável por sua
emissão e seu número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). Todas as informa-
ções constantes no laudo citado no subitem anterior devem estar legíveis.
5.6.8.1.3. Para candidatos amparados pela Lei n.° 3.964, de 27 de fevereiro de 2007: original da
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) acompanhada das cópias devidamente autenti-
cadas em cartório das folhas da CTPS relativas à identificação do candidato e à comprovação de
sua situação empregatícia.
5.6.8.2. Será considerada nula a isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e(ou) apresentar informações inverídicas;
b) fraudar e(ou) falsificar documentação.
5.6.8.2.1. Nesse caso, o candidato terá sua situação informada à autoridade policial competente
para as providências cabíveis.
5.6.8.3. Não será concedida isenção de taxa de inscrição ao candidato que:
a) pleitear a isenção sem apresentar os documentos previstos no subitem 5.6.8.1.1, 5.6.8.1.2 ou
5.6.8.1.3 deste edital;
b) não observar o período, o local e o horário estabelecido para a solicitação de isenção.
5.6.8.4. Não será aceita solicitação de isenção de taxa de inscrição via postal, via fax e(ou) via
correio eletrônico, tampouco por procuração.
5.6.8.5. Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção de taxa de inscrição e dos
documentos comprobatórios citados nos subitens 5.6.8.1.1, 5.6.8.1.2 e 5.6.8.1.3 deste edital,
complementação da documentação, bem como revisão e(ou) recurso.
5.6.8.6. Ao término da apreciação dos requerimentos de isenção de taxa de inscrição e dos
respectivos documentos, a Fundação Universa divulgará, no endereço eletrônico http://
www.funiversa.org.br, na data provável de 22 de agosto de 2007, a listagem contendo o resultado
da apreciação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição. Os candidatos que não tiverem seu
pedido atendido terão o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do dia subseqüente
ao dia da divulgação da referida listagem, para comparecer à Central de Atendimento ao Candidato
da Fundação Universa e confirmar seu interesse em permanecer inscrito no concurso público e
efetuar o pagamento referente à taxa de inscrição.
5.6.8.7. O interessado que não tiver seu pedido de isenção de taxa de inscrição deferido e que não
efetuar a inscrição na forma estabelecida no item 5 deste edital estará automaticamente excluído
do concurso público.
5.6.9. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá
indicar, no formulário de inscrição ou na solicitação de inscrição via internet, os recursos especiais
necessários e, ainda, enviar, até o dia 13 de agosto de 2007, impreterivelmente, via SEDEX, para
a Fundação Universa – Concurso público Auxiliar de Enfermagem GDF, caixa postal 2641,
CEP 70275–970, Brasília/DF, laudo médico, original ou cópia autenticada, que justifique o aten-
dimento especial solicitado. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de
força maior e nos que forem de interesse da Administração Pública.
5.6.9.1. O laudo médico referido no subitem 5.6.9 deste edital poderá, ainda, ser entregue, durante
o período de inscrições citado no subitem 5.3.1, das 10 (dez) horas às 17 (dezessete) horas,
pessoalmente ou por terceiro, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa,
localizada no endereço citado no subitem 5.3.2 deste edital.
5.6.9.2. O laudo médico referido no subitem 5.6.9 deste edital valerá somente para este concurso
e não será devolvido. Além disso, não será fornecida cópia do laudo.
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5.6.9.3. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá,
ainda, levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será
responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não fará as provas.
5.6.9.4. A solicitação de atendimento especial será atendida segundo os critérios de viabilidade e
de razoabilidade.
5.6.10. O candidato deverá declarar, no formulário de inscrição ou na solicitação de inscrição via
internet, que tem ciência e que aceita que, caso aprovado, deverá entregar, por ocasião da admis-
são, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o respectivo cargo.
6. DAS PROVAS OBJETIVAS
6.1. Será aplicado exame de habilidades e de conhecimentos, mediante realização de provas
objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, que abrangem as áreas de conhecimento cons-
tantes deste item e o conteúdo programático constante do Anexo I deste edital.
6.2. As provas objetivas serão compostas da seguinte forma:
6.2.1. Prova objetiva de Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico/
Matemática, Lei Orgânica do Distrito Federal, Sistema Único de Saúde, Direito Constitu-
cional e Direito Administrativo): 30 (trinta) questões; peso 1 (um); pontuação máxima:
30,00 (trinta) pontos.
6.2.2. Prova objetiva de Conhecimentos Específicos: 30 (trinta) questões; peso 2 (dois); pontu-
ação máxima: 60,00 (sessenta) pontos.
6.3. Serão realizadas provas objetivas com questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternati-
vas em cada questão, para escolha de 1 (uma) única resposta correta, e pontuação total variando
entre o mínimo de 0,00 (zero) ponto e o máximo de 90,00 (noventa) pontos, de acordo com o
número de questões e os pesos definidos no subitem 6.2 deste edital.
6.4. O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas,
que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de
respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade
com as instruções específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em hipótese alguma
haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
6.5. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimen-
to indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estive-
rem em desacordo com este edital e(ou) com a folha de respostas, tais como: marcação
rasurada ou emendada, campo de marcação não-preenchido integralmente e(ou) mais de
uma marcação por questão.
6.6. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua
folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização
da leitura óptica.
6.7. Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas,
salvo em caso de candidato portador de deficiência, se a deficiência impossibilitar a marcação pelo
próprio candidato, e de candidato que solicitou atendimento especial, observado o disposto no
subitem 5.6.9 deste edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da Fundação
Universa devidamente treinado.
6.8. DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E CONHECIMENTOS)
6.8.1. HABILIDADES:
6.8.1.1. As questões das provas objetivas poderão avaliar habilidades que vão além do
mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e
avaliação, valorizando a capacidade de raciocínio e envolvendo situações relacionadas às
atribuições do cargo.
6.8.1.2. Cada questão das provas objetivas poderá contemplar mais de 1 (uma) habilidade e mais
de 1 (um) conhecimento relativo à respectiva área de conhecimento.
6.8.2. CONHECIMENTOS: Nas provas objetivas, serão avaliados, além das habilidades, conhe-
cimentos, conforme especificação do Anexo I deste edital.
6.9. As provas objetivas terão a duração de 4 (quatro) horas e serão aplicadas no dia 23 de
setembro de 2007, no turno vespertino.
6.10. Os locais e o horário de aplicação das provas objetivas serão publicados no Diário Oficial do
Distrito Federal, bem como divulgados na internet, no endereço eletrônico http://
www.funiversa.org.br, na data provável de 10 de setembro de 2007.
6.11. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de
realização das provas e o comparecimento no dia e no horário determinados.
6.12. Não serão dadas, por telefone, fax ou correio eletrônico, informações a respeito de data, de
local e de horário de aplicação de provas. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e
os comunicados a serem publicados.
6.13. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antece-
dência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica
de tinta preta ou azul, de comprovante de inscrição e de documento de identidade original.
6.14. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário
fixado para o seu início.
6.15. O candidato que se retirar da sala de aplicação de provas não poderá retornar a ela, em
hipótese alguma, exceto se sua saída for acompanhada, durante todo o tempo de ausência, de
fiscal ou de membro da coordenação da Fundação Universa.
6.16. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Milita-

res, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional
(ordens, conselhos, entre outros); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funci-
onais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal,
valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo
aprovado pelo artigo 159 da Lei n.° 9.503, de 23 de setembro de 1997, publicada no Diário Oficial
da União de 24 de setembro de 1997).
6.16.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, CPF, título
eleitoral, carteira nacional de habilitação (modelo antigo), carteira de estudante, carteira funcional
sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e(ou) danificados.
6.16.2. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, bem como
protocolo de documento de identidade.
6.16.3. À exceção da situação prevista no subitem 6.17 deste edital, o candidato que não apresen-
tar documento de identidade original, na forma definida no subitem 6.16 deste edital, não poderá
fazer as provas e será automaticamente eliminado do concurso público.
6.17. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de aplicação das provas,
documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30
(trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, que compreenderá coleta de
dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
6.17.1. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identifica-
ção apresente dúvidas relativas à fisionomia e(ou) à assinatura do portador.
6.18. Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, em data e(ou) em horário
diferentes dos predeterminados em edital ou em comunicado.
6.19. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem
a utilização de máquinas calculadoras e(ou) similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impres-
sos ou qualquer outro material de consulta.
6.20. No dia de realização das provas, não será permitido ao candidato permanecer com armas ou
aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data bank, walkman, aparelho portátil
de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, agenda eletrô-
nica, notebook, palmtop, receptor, gravador, entre outros). Caso o candidato leve alguma arma
e(ou) algum aparelho eletrônico, estes deverão ser recolhidos pelas pessoas encarregadas da
fiscalização das provas. O descumprimento do disposto neste subitem implicará a eliminação do
candidato, constituindo tentativa de fraude.
6.21. A Fundação Universa não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou
de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a aplicação das provas, nem por danos a
eles causados.
6.22. Não haverá segunda chamada para a aplicação das provas, em hipótese alguma. O
não-comparecimento às provas implicará a eliminação automática do candidato.
6.23. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas
após 1 (uma) hora de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma,
o caderno de provas.
6.24. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação das provas levando o
caderno de provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao término do
tempo destinado à realização das provas.
6.25. A inobservância dos subitens 6.23 e 6.24 deste edital acarretará a não-correção das provas
e, conseqüentemente, a eliminação do candidato do concurso público.
6.26. Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso público o candi-
dato que, em qualquer momento do concurso ou durante a aplicação das provas:
a) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos e(ou) ilegais para obter vantagens para si e(ou)
para terceiros, em qualquer etapa do concurso público;
b) for surpreendido dando e(ou) recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas;
c) utilizar-se de livro, dicionário, notas e(ou) impressos não autorizados e(ou) que se comunicar
com outro candidato;
d) for surpreendido portando máquina fotográfica, telefone celular, gravador, bip, receptor, pa-
ger, notebook, walkman, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos
e outros arquivos digitais, agenda eletrônica, palmtop, régua de cálculo, máquina de calcular e(ou)
equipamento similar;
e) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as
autoridades presentes e(ou) os candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e(ou) em
qualquer outro meio, que não os permitidos;
g) recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado à sua realização;
h) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal ou de membro da
coordenação da Fundação Universa;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;
j) descumprir as instruções contidas no caderno de provas e(ou) na folha de respostas;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
l) descumprir este edital e(ou) outros que vierem a ser publicados.
6.27. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico
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e(ou) por meio de investigação policial, ter o candidato utilizado de processo ilícito, suas provas
serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso público.
6.28. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das
provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas.
6.29. No dia de aplicação das provas, não serão fornecidas, por nenhum membro da equipe de
aplicação das provas e(ou) pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das
provas e(ou) aos critérios de avaliação e de classificação.
7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO
7.1. Todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas por meio de processamento
eletrônico, a partir das marcações feitas pelos candidatos na folha de respostas.
7.2. A nota de cada candidato em cada prova objetiva será obtida pela multiplicação da quantidade
de questões acertadas pelo candidato, conforme o gabarito oficial definitivo, pelo peso da prova.
7.3. Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se
enquadrar em pelo menos 1 (uma) das situações previstas a seguir:
a) obtiver nota inferior a 15,00 (quinze) pontos na prova de Conhecimentos Básicos;
b) obtiver nota inferior a 30,00 (trinta) pontos na prova de Conhecimentos Específicos.
7.4. O candidato eliminado na forma do subitem 7.3 deste edital não terá classificação alguma no
concurso público.
7.5. Os candidatos não-eliminados na forma do subitem 7.3 deste edital serão ordenados de
acordo com os valores decrescentes da nota final no concurso público, que será a soma das
notas obtidas na prova objetiva de conhecimentos básicos e na prova objetiva de conheci-
mentos específicos.
7.6. Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal,
arredondando-se o número para cima, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou
superior a 5 (cinco).
8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
8.1. Em caso de empate na nota final do concurso público, terá preferência o candidato:
a) mais idoso;
b) que obtiver maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos;
c) que acertar a maior quantidade de questões relacionadas ao Sistema Único de Saúde;
d) que acertar a maior quantidade de questões relacionadas à Língua Portuguesa.
9. DOS RECURSOS
9.1. Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão afixados no mural de avisos da
Fundação Universa e divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.funiversa.org.br,
no primeiro dia útil seguinte ao da aplicação das provas objetivas.
9.2. O candidato que desejar interpor recurso contra os gabaritos oficiais preliminares das provas
objetivas disporá de 5 (cinco) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subseqüente ao da divulgação
dos gabaritos oficiais preliminares, conforme o modelo correspondente de formulário, que será
disponibilizado no momento de divulgação dos gabaritos oficiais preliminares.
9.3. O recurso poderá ser entregue pessoalmente ou por procurador, mediante procuração do
interessado, com reconhecimento de firma, no horário das 10 (dez) horas às 17 (dezessete) horas,
ininterrupto, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada no CLN
116, bloco F, loja 71, Edifício Castanheira, Asa Norte, Brasília/DF.
9.4. Não será aceito recurso por via postal, via fax, via internet e(ou) via correio eletrônico.
9.5. O candidato deverá entregar 2 (dois) conjuntos idênticos de recursos (original e 1 (uma)
cópia), sendo que cada conjunto deverá ter todos os recursos e apenas 1 (uma) capa.
9.6. Cada conjunto de recursos deverá ser apresentado com as seguintes especificações:
a) folhas separadas para questões diferentes;
b) em cada folha, indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da
resposta divulgada pela Fundação Universa;
c) para cada questão, argumentação lógica e consistente;
d) capa única constando: nome e número do concurso público; nome, assinatura e
número de inscrição do candidato; nome do cargo a que está concorrendo; endereço e
telefone(s) para contato;
e) sem identificação do candidato no corpo do recurso;
f) recurso datilografado ou digitado em formulário próprio, de acordo com o modelo a ser dispo-
nibilizado na internet, sob pena de ser preliminarmente indeferido.
9.7. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recursos inconsistentes,
em formulário diferente do exigido e(ou) fora das especificações estabelecidas neste edital e em
outros editais serão indeferidos.
9.8. Se do exame de recursos resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente a
essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem recorrido.
Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, as provas serão
corrigidas de acordo com os gabaritos oficiais definitivos. Em hipótese alguma, o quantitativo de
questões das provas objetivas sofrerá alterações.
9.9. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco recurso de recurso.
Somente serão aceitos recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas.
9.10. Recurso cujo teor desrespeite a banca examinadora será preliminarmente indeferido.
9.11. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

9.12. A banca examinadora é composta por profissionais diretamente vinculados à Fundação
Universa, que se comprometeram com o caráter sigiloso do concurso público e que atestam não
possuir vínculo empregatício com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, tampouco
relação de parentesco, até o terceiro grau, com candidatos ao certame.
10. DA POSSE
10.1. A posse dependerá de prévia inspeção médica oficial e só poderá ser contratado aquele que
for julgado apto física e mentalmente para o exercício das atividades.
10.2. O candidato será nomeado por ato do Excelentíssimo Senhor Governador do Dis-
trito Federal, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. Após a nomeação o candi-
dato será convocado para apresentar-se ao NRM/GPA/SFHS/SES, no endereço SIA Tre-
cho 01 lotes 1730 a 1760 Bloco E - Térreo, para receber a relação de documentos e
exames admissionais.
10.3. Após a nomeação do candidato, a posse ocorrerá no prazo improrrogável de 25 (vinte e
cinco) dias contados da publicação do ato de provimento, conforme determina o inciso 1o do
artigo 2o da Lei n.° 1799, de 23 de dezembro de 1997.
10.4. Os servidores em estágio probatório não poderão inscrever-se na listagem de remoção ou
permuta, conforme Portaria n.º 193-SES/DF, de 31 de dezembro de 2004, publicada no Diário
Oficial do Distrito Federal n.º 3 de 5 de janeiro de 2005.
10.5 O candidato deverá preencher declaração de não-acumulação de cargo público em formulário
próprio a ser fornecido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
10.6 Em hipótese alguma será admitida por parte de Militar a acumulação de cargo público, em
face o contido no art. 42 c/c o art. 142 da Constituição Federal de 1988.
10.7 Se ao término do período estabelecido em edital para a apresentação dos documentos
necessários à admissão (nomeação), o candidato não tiver apresentado a documentação de acordo
com o previsto no subitem 10.2, será considerado desistente e conseqüentemente eliminado do
concurso, sendo convocado o próximo candidato, observando-se rigorosamente a ordem de clas-
sificação final, para a apresentação dos documentos.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas
nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados.
11.2. O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público, exceto quanto
ao subitem 6.12 deste edital, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação
Universa, localizada no CLN 116, bloco F, loja 71, Edifício Castanheira, Asa Norte,
Brasília/DF, por meio do telefone (61) 3349–5806 ou via internet, no endereço eletrônico
http://www.funiversa.org.br.
11.3. O candidato que desejar relatar à Fundação Universa fatos ocorridos durante a realização do
concurso público deverá fazê-lo na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa,
localizada no endereço citado no subitem 10.2 deste edital, por meio de correspondência endere-
çada à caixa postal 2641, CEP 70275–970, Brasília/DF, ou, ainda, por meio de mensagem enviada
para o endereço eletrônico atendimento@funiversa.org.br.
11.4. O requerimento administrativo que, por erro do candidato, não for corretamente encaminha-
do à Fundação Universa, poderá não ser conhecido pela mesma.
11.5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos,
editais e comunicados referentes a este concurso público no Diário Oficial do Distrito Federal e
na internet, no endereço eletrônico http://www.funiversa.org.br.
11.6. A aprovação e a classificação de candidatos em número excedente ao número de vagas
estabelecido no subitem 1.2 deste edital geram para o candidato apenas a expectativa de direito à
nomeação, limitada ao prazo de validade do presente concurso público e observada rigorosamente
a ordem de classificação dos candidatos.
11.7. O candidato aprovado no presente concurso público, quando convocado para se manifestar
acerca de sua nomeação, deverá apresentar-se munido dos documentos exigidos neste edital.
Nesta ocasião, será encaminhado à avaliação médica pré-admissional. A inobservância do dispos-
to neste subitem implicará a eliminação automática do candidato.
11.7.1. A avaliação médica pré-admissional mencionada no subitem 11.7 deste edital é de
caráter eliminatório.
11.8. Os candidatos convocados para a posse serão lotados em quaisquer unidades de saúde da
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
11.9. O prazo de validade do presente concurso público será de até 2 (dois) anos, contados a
partir da data de homologação do resultado final do concurso, podendo ser prorrogado, 1 (uma)
única vez, por igual período, por conveniência administrativa.
11.10. O resultado final do concurso público será homologado pelo Secretário de Planejamento e
Gestão do Distrito Federal, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, afixado no mural de
avisos da Fundação Universa e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://
www.funiversa.org.br.
11.11. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e seu telefone na Fundação
Universa, enquanto estiver participando do concurso público, e na Secretaria de Estado
de Saúde do Distrito Federal, se aprovado no concurso público e enquanto este estiver
dentro do prazo de validade. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os preju-
ízos advindos da não-atualização de seus dados.
11.12. Acarretará a eliminação sumária do candidato do concurso público, sem prejuízo
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das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas
estipuladas neste edital.
11.13. Os casos omissos serão resolvidos pela Fundação Universa em conjunto com a Secretaria
de Estado de Saúde do Distrito Federal.
11.14. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como altera-
ções em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não será objeto de avaliação nas provas
do concurso público.
11.15. Quaisquer alterações nas regras estabelecidas neste edital somente poderão ser feitas por
meio de outro edital.

JOSÉ GERALDO MACIEL

ANEXO I – DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO
1. CONHECIMENTOS BÁSICOS:
1.1. LÍNGUA PORTUGUESA: 1. Compreensão, interpretação e reescrita de textos e de frag-
mentos de textos, com domínio das relações morfossintáticas, semânticas, discursivas e argumen-
tativas. 2. Tipologia textual. 3. Coesão e coerência. 4. Ortografia oficial. 5. Acentuação gráfica. 6.
Pontuação. 7. Formação, classe e emprego de palavras. 8. Significação de palavras. 9. Coordena-
ção e subordinação. 10. Concordância nominal e verbal. 11. Regência nominal e verbal. 12.
Emprego do sinal indicativo de crase. 13. Redação de correspondências oficiais.
1.2. RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA: 1. Compreensão de estruturas lógicas. 2. Lógica
de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. 3. Diagramas lógicos. 4. Fundamen-
tos de matemática. 5. Princípios de contagem e probabilidade. 6. Arranjos e permutações. 7. Com-
binações. 8. Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais e reais; operações com
conjuntos. 9. Fatoração e números primos, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 10.
Operações com números reais, intervalos. 11. Razões e proporções: grandezas diretamente propor-
cionais; grandezas inversamente proporcionais; porcentagem; regras de três simples e compostas.
12. Equações e inequações. 13. Funções. 14. Sistemas de medidas. 15. Perímetro e área de figuras
planas. 16. Volumes. 17. Noções de geometria plana e de geometria espacial.
1.3. LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL: 1. Título I – Dos Fundamentos da Organiza-
ção dos Poderes e do Distrito Federal. 2. Título II – Da Organização do Distrito Federal. 3. Título
III – Da Organização dos Poderes. 4. Título VI – Da Ordem Social e do meio ambiente.
1.4. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: 1. Evolução histórica da organização do sistema de saúde
no Brasil e a construção do Sistema Único de Saúde – seus princípios, suas diretrizes e seu
arcabouço legal. 2. As normas operacionais do SUS. 3. A questão do controle social. 4. O paradig-
ma da promoção da saúde. 5. A estratégia de saúde da família – sua evolução, seus princípios e sua
aplicação. 6. Sistemas de Informação em Saúde (SIA, SIH, SIAB, SIM. SINASC, SINAN, SIPNI,
SISPRE-NATAL, HIPERDIA, SISCAM). 7. O pacto pela Saúde. 8. O SUS/DF – estrutura,
organização e funcionamento.
1.5. DIREITO CONSTITUCIONAL: 1. Direitos e deveres fundamentais: direitos e deveres
individuais e coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos
sociais; nacionalidade; cidadania e direitos políticos; partidos políticos; garantias constitucionais
individuais; garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos.
1.6. DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Lei n.º 8.112, de 11 de dezembro de 1980 e alterações
posteriores.
2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
1. O processo de cuidar em Saúde e em Enfermagem. 1.1. Introdução a Enfermagem. 1.2. Funda-
mentos e técnicas de enfermagem. 1.3. Cuidar em enfermagem. 1.4. Instrumentos básicos do
cuidar em Enfermagem. 1.5. Relações interpessoais no trabalho em saúde e em equipe. 1.6.
Educação permanente. 1.7. Interdisciplinaridade e intersetorialidade. 2. Enfermagem em Clinica
Médica: prestação de cuidados em enfermagem. 3. Enfermagem materno infantil. 3.1. Assistência
de enfermagem ao pré–natal; assistência de enfermagem ao puerpério e aleitamento materno. 3.2.
Crescimento e desenvolvimento – controle antoprométrico e baixo peso. 3.3. Prevenção e contro-
le de infecções prevalentes na infância (doenças exantemáticas, infecções de vias respiratórias
superiores, astroenterite). 3.4. Vacinação. 3.5. Atendimento à criança com asma, diarréia aguda e
desidratação. 3.6. Prevenção e controle de câncer cérvico-uterino e de mamas. 3.7. Direito à
concepção e planejamento familiar. 4. Sistematização da atenção de enfermagem à saúde da
criança, do adolescente, da mulher, do adulto e do idoso. 4.1. Processo de Enfermagem no trabalho
em equipe: atuação do auxiliar de enfermagem na coleta de dados, diagnóstico da situação de
saúde, planejamento (incluindo estratégias de intervenção), implementação e avaliação da assis-
tência de Enfermagem. 4.2. Atendimento à pessoa (incluindo prevenção e cuidado) com hiperten-
são arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, doença renal crônica, hanseníase,
tuberculose, dengue, doença sexualmente transmissível (incluindo hepatites e AIDS). 4.3. Proce-
dimentos de enfermagem: verificação de sinais vitais, oxigenoterapia, aerossolterapia, curativos;
administração de medicamentos, coleta de materiais para exame. 5. Enfermagem em Saúde Pública
– noções de epidemiologia: doenças transmissíveis, doenças preveníveis por vacinas; esquema
básico de imunização do Distrito Federal; conservação e manipulação de vacinas; noções de
puericultura; cuidados de enfermagem e orientação no primeiro ano de vida; orientações aos
pacientes e familiares nos casos de doenças infectos contagiosos; Orientação aos pacientes idosos
e familiares; orientação aos pacientes diabéticos, hipertensos e seus familiares; noções de higiene
e profilaxia. 6. Medidas gerais de precauções universais (biossegurança). 6.1. Epidemiologia,

prevenção e controle de infecções em serviços de saúde e na comunidade. 6.2. Limpeza e desin-
fecção de superfícies e artigos. 6.3. Esterilização de materiais. 6.4. Lavagem das mãos. 6.5. EPI(s)
– equipamento de proteção individual. 6.6. Manuseio e separação dos resíduos dos serviços de
saúde. 6.7. Política Nacional de Imunização: esquema básico – criança, adolescente, adulto, idoso
e gestante; esquema vacinal para acidentes com cão, gato, morcego e animais silvestres; rede de
frios; vacinação. 7. Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Material Esterilizado. 8.
Enfermagem em Clinica Cirúrgica prestação de cuidados em enfermagem . 9. Assistência de
enfermagem na urgência e emergência. 10. Assistência de Enfermagem em Saúde Mental. 11.
Noções de controle de infecção hospitalar. 12. Noções de nutrição e dietética. 13. Lei n.º 7.498, de
25 de junho de 1986. 13.1. Lei n.º 8.967, de 28 de dezembro de 1994. 14. Código de Ética em
Enfermagem.

ANEXO II - MODELO DE REQUERIMENTO PARA CANDIDATOPORTADOR DE
DEFICIÊNCIA OU QUE TEM NECESSIDADES ESPECIAIS

REQUERIMENTO DE VAGA COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

O(A) candidato(a) ____________________________________________________, CPF nº
___________________, candidato(a) ao cargo de Técnico em Saúde – Auxiliar de Enfermagem do
concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro-reserva no cargo de Técnico
em Saúde – Auxiliar de Enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido
pelo Edital n.° 12 do Concurso Público/2007 – SES, DE 13 DE JULHO DE 2007, vem requerer
vaga especial como PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. Nessa ocasião, o referido candidato apre-
sentou LAUDO MÉDICO com a respectiva Classificação Estatística Internacional de Doenças
e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no qual constam os seguintes dados:
Tipo de deficiência de que é portador: _____________________________________________.
Código correspondente da (CID): ________________________________________________.
Nome e CRM do médico responsável pelo laudo: ____________________________________.
OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual pas-
síveis de correção simples, tais como miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
Ao assinar este requerimento, o candidato declara sua expressa concordância em relação ao
enquadramento de sua situação, nos termos do Decreto n.° 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004, especialmente no que concerne
ao conteúdo do item 3 deste edital, sujeitando-se à perda dos direitos requeridos em caso de não-
homologação do mesmo, por ocasião da realização da perícia médica.

REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL E(OU) DE TRATAMENTO ESPECIAL
Marque com um X no quadrado correspondente caso necessite, ou não, de prova especial e(ou)
de tratamento especial.

Brasília/DF, ______ de _____________________ de 2007.

____________________________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
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ANEXO III – APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Em atendimento ao disposto no § 1.°, artigo 26, capítulo IV – Da inscrição, da Lei n.° 3.964, de
27 de fevereiro de 2007, consta, a seguir, informações acerca da composição de custos para a
definição do valor da taxa de inscrição do concurso público em questão.
1. Estimativa de receita: R$ 308.000,00.
2. Descrição das despesas previstas.
2.1. Planejamento do escopo do serviço, elaboração e análise jurídica do edital e publicidade do
evento: R$ 18.838,00.
2.2. Planejamento, execução, processamento e consolidação das inscrições e atendimento aos
candidatos: R$ 45.006,29.
2.3. Elaboração das avaliações, revisão pedagógica e lingüística das avaliações, impressão gráfica,
armazenamento e empacotamento em envelopes de segurança das avaliações: R$ 19.643,94.
2.4. Planejamento logístico e aplicação das avaliações, locação de salas de aplicação de prova,
equipes de fiscalização, equipes de segurança, formulários óticos e equipes médicas de apoio: R$
91.280,42.
2.5. Processamento e divulgação dos resultados do processo seletivo, recepção e análise de
recursos: R$ 13.708,29.
2.6. Suporte jurídico, C.P.M.F. e serviços de apoio operacional: R$ 23.290,40.
2.7. Custos administrativos, disponibilização de ambiente, coordenação da execução do certame
e guarda da documentação: R$ 60.552,28.
2.8. Serviços de informática: R$ 25.680,38.
2.9. Serviços bancários: 10.000,00.
3. Nos valores acima fornecidos, já estão incluídos todos os impostos, taxas, seguros e outros
custos vigentes nesta data, e que incidem direta e indiretamente para a prestação dos serviços
desta natureza.

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2006.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições que lhe confere o artigo 204, inciso X, do Regimento Interno da Secretaria de Estado
de Saúde, aprovado pela Portaria nº 40, de 23 de julho de 2001, e considerando as informações
constantes dos autos HOMOLOGO O RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO DO EDI-
TAL DE CREDENCIAMENTO Nº 12/2006 – SUPLAN/SES, publicado no DODF nº 81, de 27
de abril de 2007, pagina nº 36, objeto do processo 060.014.839/2006, tornando habilitado as
empresas: 1.WAVE – Produtos Médicos Ltda (processo 060.017.294/06), 2. MMH – Magno
Material Hospitalar Ltda (processo 060.016.588/06), 3. DMI – Materiais Médico Hospitalar
Ltda (processo 060.016.676/06), 4. EXCELÊNCIA em Saúde Comércio, Importação e Exporta-
ção Ltda (processo 060.016.871/06), 5. INSTRUMENTAL CIENTIFICO – Equipamentos para
Laboratório Ltda (processo 060.016.872/06), 6. FUSÃO – Soluções para Medicina Ltda (pro-
cesso 060.016.873/06), 7. OBJETIVA – Produtos Profissionais Ltda (processo 060.016.875/06,
8. LÓGICA – Administração de Serviços Ltda (processo 060.016.876/06), 9. NEWCOR – Pro-
dutos Médicos e Hospitalares Ltda (processo 060.016.877/06), 11. PLANTÃO – Comércio e
Representação Ltda (processo 060.016.878/06), 12.BRASMÉDICA – Hospitalar e Ortopédica
Ltda (processo 060.016.880/06), aprovadas para fornecerem produtos de OPM’s (Órteses,
Próteses e Especiais), mediante formalização de Contrato.

Brasília/DF, 12 de julho de 2007
JOSÉ GERALDO MACIEL

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA SAÚDE
RETIFICAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 04/2007.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA UNIDADE DE ADMINISTRA-
ÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL,
COMUNICA aos interessados que no aviso de abertura de processo licitatório, publicado
no DODF nº 134, de 13 de julho de 2007, página nº 64, ONDE SE LÊ: “... com data
marcada para o dia 16/08/2007 às 10:00 horas ...”, LEIA-SE: “... com data marcada para o
dia 16/08/2007 às 15:00 horas ...”.

Brasília/DF, 13 de julho de 2007.
DELVO FERREIRA LEITE

Presidente

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
Espécie: TERMO DE RERRATIFICAÇÃO ao Convênio de Cooperação Técnica e Finan-
ceira nº 01/2006. Partes: O Distrito Federal por intermédio de sua SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE, o MUNICIPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, por intermédio
de sua SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS e a
INSTITUIÇÃO MORADA PARA JOVENS DA TERCEIRA IDADE – NOSSO RAN-
CHO. Objeto: O presente termo de Rerratificação tem por finalidade retificar o referido
Convênio, quanto a exclusão do item “b)” da Cláusula Nona e a inclusão do Parágrafo
Único na Cláusula Décima Quarta. Publicação, com a seguinte redação: “A SES/DF deverá
publicar no Diário Oficial do Distrito Federal, às suas expensas, o extrato do ato de
aprovação da Prestação de Contas da Execução Físico-Financeira do Convênio.” Despesa

de publicação: SES/DF. Data de assinatura: 11 de julho de 2007. Pela SES/DF: Ornel Costa
de Azevedo. Testemunhas: Kênia Ferreira de Souza e Flávia Gonçalves Leão.

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO N° 29/2007.
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA, CNPJ 86.743.457/0001-01. Con-
tratada: DIAMED LATINO AMERICA S/A, CNPJ 71.015.853/0001-45. Objeto: Aquisição de
cartões de teste de fenotipagem. Processo 063.000.042/2007. Licitação: Pregão Eletrônico nº 101/
2007-CECON/SUPRI/SEPLAG. Vigência: a contar da publicação até 31 de março de 2008. Valor
total: R$ 110.148,00 (cento e dez mil e cento e quarenta e oito reais). Executor: José Pedro Thomé
Neto, matrícula 143.443-8. Assinam: pela Contratante: Maria de Fátima Brito Portela, Diretora
Presidente; e, pela contratada: Sander Leonardo Barcelos Amorim, Diretor Geral.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL

DIRETORIA DE PESSOAL

EDITAL Nº16, DE 13 DE JULHO DE 2007.
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS DE CANDIDATOS

VOLUNTÁRIOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DOS
QUADROS DE OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES DE SAÚDE

QOBM/S), COMPLEMENTARES (QOBM/Compl.) E CAPELÃES (QOBM/Cpl.)
DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

O DIRETOR DE PESSOAL, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FE-
DERAL (CBMDF), no uso das atribuições legais, e tendo em vista o constante no subitem 5.4 do
Edital nº 09, de 23 de novembro de 2006, publicado no DODF nº 228, de 29 de novembro de 2006,
Seção III, páginas 62 a 75, resolve:
TORNAR PÚBLICO o resultado final da avaliação psicológica e a convocação para a inspeção de
saúde, conforme especificado a seguir:
1 Relação final dos candidatos considerados recomendados na avaliação psicológica e convocação
para os testes toxicológicos, na seguinte ordem: local, data e horário de realização de realização
dos testes toxicológicos, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
LOCAL: Policlínica do CBMDF – Setor de Áreas Isoladas Sul, Área Especial 3, Bloco “A”,
Complexo da Academia de Bombeiros Militar – Asa Sul, Brasília/DF.
DATA: 17 de julho de 2007. HORÁRIO: de 8 horas as 12 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00001888, Alexandre Garcia Barbosa / 00000643, Ana Beatriz Mota de Almeida / 00000167, Ana
Claudia Moreira Sampaio (sub judice) / 00001235, Anderson Barcelos de Deus Vieira / 00000478,
Andre Alves Cardoso / 00003255, Andreaza Costa Guimarães / 00002148, Andressa Marla
Kerber / 00003005, Arnaldo Jose Fernandes Junior / 00000068, Beatriz Gonzalez de Araujo (sub
judice) / 00004321, Bianca Cobucci Rosiere (sub judice) / 00001236, Breno Gusmao Ferraz /
00000996, Bruno Carvalho Lima de Alencar Matos / 00003162, Bruno Luz Caixeta / 00001579,
Bruno Monteiro Barros / 00000984, Bruno Nogueira Aragão / 00000150, Camila Rezende de
Freitas / 00001836, Carlos Andre Alves da Silva / 00000066, Carlos Daniel Schneider Pereira /
00002739, Carlos Eduardo Araujo Faiad / 00000845, Carlos Eduardo Cals de Vasconcelos.
DATA: 17 de julho de 2007. HORÁRIO: de 14 horas as 18 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00000024, Carlos Estevam de Oliveira Lula / 00003774, Carlos Lúcio Pinto Vieira Filho / 00003252,
Carlos Roberto Biojone / 00003586, Cassiano Rodrigues Isaac / 00005025, Claudio Silveira
Lindemberg / 00001576, Clayton Medeiros da Silva / 00000671, Cleirton Andre Silva de Freitas
/ 00000170, Cremilsom Inacio de Souza / 00004479, Cristiana Soares dos Santos / 00000468,
Cristiano Costa Queiroz / 00002589, Cristina Monken Mascarenhas / 00004036, Daniel de
Carvalho Friedman.
DATA: 18 de julho de 2007. HORÁRIO: de 8 horas as 12 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00001595, Daniel Soares Rosa / 00002397, Daniela Ferreira Araujo (sub judice) / 00000614,
Daniele Cidade Castello Branco (sub judice) / 00003736, Darlan Jacques de Carvalho / 00002529,
Davi de Podesta Haje / 00000157, David Barreira Gomes Sobrinho (sub judice) / 00000274,
David Francisco Bezerra Carvalho / 00001977, Dayvison Lopes Seixas / 00000061, Diderot
Rodrigues Parreira / 00000446, Dirceu Tavares Formiga Nery / 00000086, Edmilson Alves Gou-
veia / 00000479, Eduardo Correa Costa / 00000146, Eduardo Kin Lie / 00001586, Eduardo Sette
Bruggemann / 00003691, Emmanuel Lucas Gomes / 00003461, Emmanuela Teles Lima / 00004373,
Ener Diniz Beckmann / 00002779, Fabio Brito Ramos / 00000037, Fabio da Silva Araujo /
00000767, Fabricio Tavares Mendonca.
DATA: 18 de julho de 2007. HORÁRIO: de 14 horas as 18 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00000619, Felipe Dias Maciel Diniz / 00005204, Felipe Palacio John / 00001880, Fernanda
Klarmann Porto / 00004659, Fernanda Oliveira Raslan / 00000611, Fernando Airton de Macedo
Rebouças (sub judice) / 00003728, Fernando Augusto Thesing / 00001934, Fernando Beggiato
Barros / 00003450, Fernando Melo Netto / 00000536, Flavio Eduardo Moraes Pereira / 00000459,
Flavio Mascarenhas Starling Chaves / 00003714, Francielle Batista de Oliveira Martinelli (sub
judice) / 00002180, Frederico Alexandre Fernandes.
DATA: 19 de julho de 2007. HORÁRIO: de 8 horas as 12 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00001375, Frederico Franca Vidigal / 00002864, Frederico Santos David / 00004709, Geisa
Cozac Bomfim / 00001145, George Neri de Barros Ferreira / 00001915, Gerson José de
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Andrade Júnior / 00003898, Getulio Bernardo Morato Filho (sub judice) / 00001202, Guilher-
me de Sa Pontes / 00005134, Gustavo Almeida de Souza / 00000683, Gustavo Korst Fagundes
/ 00000518, Helbert Abe Rodrigues / 00002031, Helvecio Silva de Faria Junior / 00000205,
Henrique Martins França Borges / 00002681, Henry Carlos Gomes Monção / 00001907, Hugo
Miguel Quirino / 00001021, Iara de Andrade Rodrigues (sub judice) / 00000226, Igor Fernando
da Silva Carvalho / 00004938, Inacio Emiliano Melo Mourao Pinto / 00000995, Ingrid Neu-
mann Louzada Bezerra de Olivei (sub judice) / 00000951, Isa Paula Correa Guimaraes / 00001351,
Jader de Carvalho Belarmino.
DATA: 19 de julho de 2007. HORÁRIO: de 14 horas as 18 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00003775, Janine Silva Pires (sub judice) / 00000797, João de Almeida Neto / 00003206, João
Ricardo Mendonça dos Santos / 00000421, Jordano Pereira Araujo / 00000463, Jose Evoide de
Moura Junior / 00000026, Jose Verissimo de Sena / 00002559, Jussara Cervigni Martinelli /
00002472, Klesio Jose Rabelo / 00001531, Leonardo Capita Gloria Batista de Olivei / 00004095,
Lucas Araujo Pereira / 00002230, Luciano Siade Manzan / 00002412, Maickel Josue Trinks.
DATA: 20 de julho de 2007. HORÁRIO: de 8 horas as 12 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00002777, Marcelle dos Reis Bezerra / 00000114, Marcelo de Sousa Melo / 00000508, Marcia
Schelb (sub judice) / 00003518, Marcio Alex Barros Gomes / 00000062, Marco Antonio
Santos Vieira / 00001715, Marco Paulo Bernardes Vidigal / 00004780, Marconi Oliveira Mar-
tins de Souza / 00001443, Marcos Divino Bosco Peixoto / 00001701, Marcos Vinicius da Silva
Franca / 00003624, Marcus Vinícius Moraes Lages / 00000469, Marcus Vinicius Pontes Pinto
(sub judice) / 00001605, Mariana Sirimarco Fernandes / 00004200, Mario Fernando Martins
Pinto / 00002606, Marx Chi Kong Siu / 00001514, Mauricio Palma Vasconcellos / 00000188,
Melissa Ferreira Alves Dias de Carvalho (sub judice) / 00000165, Miguel Eduardo dos Reis /
00001636, Miguel Jose de Azevedo Filho / 00000788, Mírcio Antônio Alves Filho / 00004360,
Nadja de Almeida Alexim.
DATA: 20 de julho de 2007. HORÁRIO: de 14 horas as 18 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00002350, Newton Motta Tribuzi Neves / 00005253, Oscar Mamoru Miyagi / 00000596, Pablo
Vinicius Oliveira Gomes / 00000375, Patricia Medeiros Berto (sub judice) / 00000515, Paulo
Henrique Mendes de Araujo / 00002296, Petrus Leonardo Barron Sanchez / 00002599, Rafael
Villela Silva Derre Torres / 00000646, Raquel Ferreira de Carvalho / 00004355, Renata Livia
Arruda de Bessa / 00002803, Renata Rodrigues de Figueiredo / 00003572, Roberta Calheiros
Ramos (sub judice) / 00000550, Roberto de Alencar Gomes.
DATA: 23 de julho de 2007. HORÁRIO: de 8 horas as 12 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00003103, Rodrigo Abreu de Freitas Machado / 00001392, Rodrigo Carvalho Pinto Coelho /
00001222, Rodrigo Cesar e Silva / 00000073, Rodrigo Edson Santos Barbosa / 00001917, Rodri-
go Otavio de Oliveira Barbosa / 00001684, Rogerio Gomes Lima / 00001085, Ronaldo José Dalla
Bernardina Jr / 00000401, Ronildo Pires de Almeida Junior / 00000482, Rony Mafra Lima /
00001179, Ruth da Conceicao Costa e Silva Sacco (sub judice) / 00000592, Sidney Sotero
Mendonca / 00001037, Suzana da Silva Berlim / 00001908, Taciana Ferreira Araujo / 00003397,
Thais Darc Menezes Cardoso / 00005061, Tiago Abdalla Costa / 00001014, Tiago Bessa Almeida
Goncalves / 00001216, Tulio Soares Machado / 00001874, Valdemar Alcindo Arend / 00002619,
Vanessa Guimaraes de Freitas Lima / 00002063, Vanessa Lucena Wolff.
DATA: 23 de julho de 2007. HORÁRIO: de 14 horas as 18 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00003874, Vinicius Mattos Ferreira de Rezende / 00005071, Vinicius Meyrelles Marques /
00003017, Waldeir Machado da Silva / 00003936, Waleska Sarmento Cardoso de Oliveira /
00000071, Wellington Alves de Oliveira.
2 Convocação para os exames médicos, biométricos e complementares, na seguinte ordem: local,
data e horário de realização de realização dos exames médicos, biométricos e complementares,
número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
LOCAL: Policlínica do CBMDF – Setor de Áreas Isoladas Sul, Área Especial 3, Bloco “A”,
Complexo da Academia de Bombeiros Militar – Asa Sul, Brasília/DF.
DATA: 21 de julho de 2007. HORÁRIO: 8 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00001888, Alexandre Garcia Barbosa / 00000643, Ana Beatriz Mota de Almeida / 00000167, Ana
Claudia Moreira Sampaio (sub judice) / 00001235, Anderson Barcelos de Deus Vieira / 00000478,
Andre Alves Cardoso / 00003255, Andreaza Costa Guimarães / 00002148, Andressa Marla
Kerber / 00003005, Arnaldo Jose Fernandes Junior / 00000068, Beatriz Gonzalez de Araujo (sub
judice) / 00004321, Bianca Cobucci Rosiere (sub judice) / 00001236, Breno Gusmao Ferraz /
00000996, Bruno Carvalho Lima de Alencar Matos / 00003162, Bruno Luz Caixeta / 00001579,
Bruno Monteiro Barros / 00000984, Bruno Nogueira Aragão / 00000150, Camila Rezende de
Freitas / 00001836, Carlos Andre Alves da Silva / 00000066, Carlos Daniel Schneider Pereira /
00002739, Carlos Eduardo Araujo Faiad / 00000845, Carlos Eduardo Cals de Vasconcelos.
DATA: 21 de julho de 2007. HORÁRIO: 10 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00000024, Carlos Estevam de Oliveira Lula / 00003774, Carlos Lúcio Pinto Vieira Filho / 00003252,
Carlos Roberto Biojone / 00003586, Cassiano Rodrigues Isaac / 00005025, Claudio Silveira
Lindemberg / 00001576, Clayton Medeiros da Silva / 00000671, Cleirton Andre Silva de Freitas
/ 00000170, Cremilsom Inacio de Souza / 00004479, Cristiana Soares dos Santos / 00000468,
Cristiano Costa Queiroz / 00002589, Cristina Monken Mascarenhas / 00004036, Daniel de
Carvalho Friedman / 00001595, Daniel Soares Rosa / 00002397, Daniela Ferreira Araujo (sub
judice) / 00000614, Daniele Cidade Castello Branco (sub judice) / 00003736, Darlan Jacques de
Carvalho / 00002529, Davi de Podesta Haje / 00000157, David Barreira Gomes Sobrinho (sub
judice) / 00000274, David Francisco Bezerra Carvalho / 00001977, Dayvison Lopes Seixas.
DATA: 21 de julho de 2007. HORÁRIO: 14 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00000061, Diderot Rodrigues Parreira / 00000446, Dirceu Tavares Formiga Nery / 00000086,

Edmilson Alves Gouveia / 00000479, Eduardo Correa Costa / 00000146, Eduardo Kin Lie /
00001586, Eduardo Sette Bruggemann / 00003691, Emmanuel Lucas Gomes / 00003461, Em-
manuela Teles Lima / 00004373, Ener Diniz Beckmann / 00002779, Fabio Brito Ramos /
00000037, Fabio da Silva Araujo / 00000767, Fabricio Tavares Mendonca / 00000619, Felipe
Dias Maciel Diniz / 00005204, Felipe Palacio John / 00001880, Fernanda Klarmann Porto /
00004659, Fernanda Oliveira Raslan / 00000611, Fernando Airton de Macedo Rebouças (sub
judice) / 00003728, Fernando Augusto Thesing / 00001934, Fernando Beggiato Barros /
00003450, Fernando Melo Netto.
DATA: 21 de julho de 2007. HORÁRIO: 16 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00000536, Flavio Eduardo Moraes Pereira / 00000459, Flavio Mascarenhas Starling Chaves /
00003714, Francielle Batista de Oliveira Martinelli (sub judice) / 00002180, Frederico Alexan-
dre Fernandes / 00001375, Frederico Franca Vidigal / 00002864, Frederico Santos David /
00004709, Geisa Cozac Bomfim / 00001145, George Neri de Barros Ferreira / 00001915,
Gerson José de Andrade Júnior / 00003898, Getulio Bernardo Morato Filho (sub judice) /
00001202, Guilherme de Sa Pontes / 00005134, Gustavo Almeida de Souza / 00000683,
Gustavo Korst Fagundes / 00000518, Helbert Abe Rodrigues / 00002031, Helvecio Silva de
Faria Junior / 00000205, Henrique Martins França Borges / 00002681, Henry Carlos Gomes
Monção / 00001907, Hugo Miguel Quirino / 00001021, Iara de Andrade Rodrigues (sub judice)
/ 00000226, Igor Fernando da Silva Carvalho.
DATA: 22 de julho de 2007. HORÁRIO: 8 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00004938, Inacio Emiliano Melo Mourao Pinto / 00000995, Ingrid Neumann Louzada Bezerra
de Olivei (sub judice) / 00000951, Isa Paula Correa Guimaraes / 00001351, Jader de Carvalho
Belarmino / 00003775, Janine Silva Pires (sub judice) / 00000797, João de Almeida Neto /
00003206, João Ricardo Mendonça dos Santos / 00000421, Jordano Pereira Araujo / 00000463,
Jose Evoide de Moura Junior / 00000026, Jose Verissimo de Sena / 00002559, Jussara Cervigni
Martinelli / 00002472, Klesio Jose Rabelo / 00001531, Leonardo Capita Gloria Batista de Olivei
/ 00004095, Lucas Araujo Pereira / 00002230, Luciano Siade Manzan / 00002412, Maickel Josue
Trinks / 00002777, Marcelle dos Reis Bezerra / 00000114, Marcelo de Sousa Melo / 00000508,
Marcia Schelb (sub judice) / 00003518, Marcio Alex Barros Gomes.
DATA: 22 de julho de 2007. HORÁRIO: 10 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00000062, Marco Antonio Santos Vieira / 00001715, Marco Paulo Bernardes Vidigal / 00004780,
Marconi Oliveira Martins de Souza / 00001443, Marcos Divino Bosco Peixoto / 00001701,
Marcos Vinicius da Silva Franca / 00003624, Marcus Vinícius Moraes Lages / 00000469,
Marcus Vinicius Pontes Pinto (sub judice) / 00001605, Mariana Sirimarco Fernandes / 00004200,
Mario Fernando Martins Pinto / 00002606, Marx Chi Kong Siu / 00001514, Mauricio Palma
Vasconcellos / 00000188, Melissa Ferreira Alves Dias de Carvalho (sub judice) / 00000165,
Miguel Eduardo dos Reis / 00001636, Miguel Jose de Azevedo Filho / 00000788, Mírcio
Antônio Alves Filho / 00004360, Nadja de Almeida Alexim / 00002350, Newton Motta Tribuzi
Neves / 00005253, Oscar Mamoru Miyagi / 00000596, Pablo Vinicius Oliveira Gomes /
00000375, Patricia Medeiros Berto (sub judice).
DATA: 22 de julho de 2007. HORÁRIO: 14 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00000515, Paulo Henrique Mendes de Araujo / 00002296, Petrus Leonardo Barron Sanchez /
00002599, Rafael Villela Silva Derre Torres / 00000646, Raquel Ferreira de Carvalho / 00004355,
Renata Livia Arruda de Bessa / 00002803, Renata Rodrigues de Figueiredo / 00003572, Rober-
ta Calheiros Ramos (sub judice) / 00000550, Roberto de Alencar Gomes / 00003103, Rodrigo
Abreu de Freitas Machado / 00001392, Rodrigo Carvalho Pinto Coelho / 00001222, Rodrigo
Cesar e Silva / 00000073, Rodrigo Edson Santos Barbosa / 00001917, Rodrigo Otavio de
Oliveira Barbosa / 00001684, Rogerio Gomes Lima / 00001085, Ronaldo José Dalla Bernardina
Jr / 00000401, Ronildo Pires de Almeida Junior / 00000482, Rony Mafra Lima / 00001179,
Ruth da Conceicao Costa e Silva Sacco (sub judice) / 00000592, Sidney Sotero Mendonca /
00001037, Suzana da Silva Berlim.
DATA: 22 de julho de 2007. HORÁRIO: 16 horas (horário oficial de Brasília/DF)
00001908, Taciana Ferreira Araujo / 00003397, Thais Darc Menezes Cardoso / 00005061, Tiago
Abdalla Costa / 00001014, Tiago Bessa Almeida Goncalves / 00001216, Tulio Soares Machado
/ 00001874, Valdemar Alcindo Arend / 00002619, Vanessa Guimaraes de Freitas Lima / 00002063,
Vanessa Lucena Wolff / 00003874, Vinicius Mattos Ferreira de Rezende / 00005071, Vinicius
Meyrelles Marques / 00003017, Waldeir Machado da Silva / 00003936, Waleska Sarmento
Cardoso de Oliveira / 00000071, Wellington Alves de Oliveira.
3 DA INSPEÇÃO DE SAÚDE
3.1 No dia de realização da inspeção médica, o candidato será identificado mediante a apresenta-
ção do documento de identidade original.
3.2 O candidato deverá comparecer ao local designado para a inspeção de saúde com antecedência
mínima de trinta minutos do horário fixado para o início da inspeção, munido de caneta esferográ-
fica de tinta preta, fabricada em material transparente.
3.3 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização da
inspeção de saúde após o horário fixado para o seu início.
3.4 Não haverá segunda chamada para a realização da inspeção de saúde. O não-comparecimento
nessa fase implicará a eliminação automática do candidato.
3.5 Não será aplicada inspeção de saúde, em hipótese alguma, fora do espaço físico, das datas e
dos horários predeterminados neste edital.
3.6 No dia de realização da inspeção de saúde, não será permitida a entrada de candidatos
portando armas e/ou aparelhos eletrônicos.
3.7 Não será fornecido lanche aos candidatos nem haverá lanchonete disponível no local de
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realização da inspeção de saúde, sendo permitido ao candidato levar seu próprio lanche.
3.8 Para a realização da inspeção de saúde, os candidatos deverão observar todas as instruções
contidas no subitem 5.4 do Edital n.º 9, de 23 de novembro de 2006, no Edital n.º 02, de 17 de
janeiro de 2007, publicados no DODF, e neste edital.
4 DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL E FUNCIONAL – QUINTA ETAPA
4.1 Esta etapa será iniciada concomitantemente à Quarta Etapa INSPEÇÃO DE SAÚDE – DOS
EXAMES MÉDICOS, DOS EXAMES BIOMÉTRICOS, DOS TESTES TOXICOLÓGICOS
E DOS EXAMES COMPLEMENTARES
4.1 Serão submetidos à investigação social e funcional, de caráter unicamente eliminatório, todos
os candidatos recomendados na terceira etapa – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA.
4.2 Esta etapa será de caráter eliminatória e realizada pelo CBMDF:
I – a Segunda Seção do Estado-Maior Geral do CBMDF (2.ª Seção do EMG/CBMDF)
verificará a idoneidade e a conduta ilibada do candidato, utilizando-se de metodologia
aplicada à Investigação Social;
II – serão analisados os seguintes aspectos:
a) descumprimento dos deveres de assiduidade, pontualidade, discrição e urbanidade;
b) prática de ato de deslealdade às instituições legalmente constituídas;
c) descumprir obrigações legítimas;
d) prática de ato tipificado como ilícito penal ou qualquer prática atentatória a moral e aos bons
costumes;
e) práticas, no caso de servidor público ou militar, de transgressões disciplinares;
f) manifestação de desapreço às autoridades e a atos da administração pública;
g) freqüência a locais incompatíveis com o decoro da função de bombeiro militar;
h) prática de ato que possa importar em repercussão social de caráter negativo ou comprometer
a função de bombeiro militar;
i) vínculo com entidade ou organização legalmente proibida;
III – o candidato preencherá um Formulário, de Investigação Social, que será solicitado pela 2.ª
Seção do EMG/CBMDF, e distribuído aos candidatos na data de 24 de julho de 2007, no
auditório da Academia de Bombeiros Militar, situada ao SAIS Quadra 04, lote 05 (Complexo da
ABM/CBMDF), às 10horas; nesta oportunidade serão prestados todos os esclarecimentos quanto
ao preenchimento do referido formulário bem como a data em que deverão ser entregues a
documentação exigida neste edital, conforme se segue:
a) comprovante de residência;
b) cédula de identidade;
c) CPF ou CIC;
d) certidão de nascimento ou casamento;
e) comprovante de conclusão do ensino superior (graduação) das respectivas áreas oferecidas do
edital de abertura;
f) título de eleitor e comprovante de votação do último pleito ou certidão da justiça eleitoral;
g) se do sexo masculino, prova de quitação com o Serviço Militar (Certificado de Reservista,
Certificado de Dispensa de Incorporação ou documento equivalente);
IV – o candidato deverá apresentar ainda, na mesma oportunidade, os seguintes documentos:
a) duas fotos tamanho 5x7 recentes e coloridas;
b) certidão negativa do Tribunal Regional Eleitoral;
c) certidão judicial dos cartórios civil, criminal, juizado especial (civil e criminal) e protestos de
títulos das comarcas onde tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos;
d) certidão da Justiça Federal (civil, criminal e juizados especiais) da jurisdição onde tenha residi-
do nos últimos 5 (cinco) anos;
e) certidão negativa de Débitos para com a Fazenda Pública, onde tenha residido nos últimos 5
(cinco) anos;
f) Formulário de Investigação Social (FIS).
V – caso se constate qualquer registro ou detecção de fatos em desfavor do candidato, fica
reservado ao CBMDF, por meio de manifestação da 2ª Seção do EMG/CBMDF, a sua
“contra-indicação”;
VI – caso constatado algum registro relacionado aos fatores de contra-indicação ainda que na fase
do Curso de Habilitação para os respectivos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde
(QOBM/S), Complementares (QOBM/Compl.) e Capelãs (QOBM/Cpl.) do Corpo de Bombei-
ros Militares do Distrito Federal.
5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 O resultado provisório na inspeção de saúde será publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal e divulgado na Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/ concursos/
bombeiros2006, na data provável de 17 de agosto de 2007.

EPAMINONDAS FIGUEIREDO DE MATOS
Homologo,

Em 13 de julho de 2007.
JOSÉ ANÍCIO BARBOSA JÚNIOR

Comandante Geral do CBMDF

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2006.
Objeto: Prestação de serviços médicos na área de medicina nuclear. Data e Horário de
Abertura: dia 03 de agosto de 2007, às 10:00 horas. Local: Setor de Áreas Isoladas Sul,

SAIS, DAL/PMDF, Anexo do QCG, sala 14. Horário de entrega do Edital: das 09:00 às
11h:30min e das 14:00 horas às 16h:30min, de segunda a sexta-feira, sendo que nas
quartas-feiras será de 09:00 ás 11h:30min, nos dias úteis.

Brasília/DF, 12 de julho de 2007.
CAIO VINÍCIUS VIANNA GUIMARÃES

Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FE-
DERAL DETRAN-DF, ad referendum da Diretoria Administrativa e Financeira ten-
do em vista o disposto no Caput do artigo 25 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, acostado no processo 055.021242/2007, e o parecer favorável da Central de
Compras, constante das fls. 26 a 29 desse mesmo processo, reconheceu a situação de
sua inexigibilidade, para a contratação direta da Zênite Informação e Consultoria S/
A, para renovação de assinatura da revista Zênite de Licitações e Contratos, no valor
total de R$ 5.448,00 autorizando o empenho da despesa e o respectivo pagamento,
ato que ratificamos nos termos do artigo 26, da Lei n° 8.666/93, e determinamos a
sua publicação no DODF, para que adquira a necessária eficácia. Reconhecimento e
Ratificação efetuados por José Eustáquio da Silva, Diretor Administrativo e Finan-
ceiro, em 10 de julho de 2007.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 15/2007.
Processo: 113.001.313/2007. Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA-
GEM DO DISTRITO FEDERAL e MERR CONSULTORIA EM SEGURANÇA DE
TRANSITO LTDA. Objeto: Elaboração de projeto executivo de engenharia rodoviária
de sinalização. Fundamento legal: Convite nº 01/2007. Vigência: 31 de dezembro de
2007. Execução: 90 (noventa) dias, devendo expirar-se em 09/10/2007. Valor: R$
133.612,01 (cento e trinta e três mil seiscentos e doze reais e um centavo). Data da
assinatura: 11 de julho de 2007. Assinantes: Pelo DER/DF: Luiz Carlos Tanezini; Pela
Contratada: Marco Antonio Vivas Motta.

ELISA HELENA GONZAGA CORTEZ
Procuradora Chefe

RETIFICAÇÃO
Retifica o Extrato publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 125, de 02 de
julho de 2007, página 40, ONDE SE LÊ: “... Contrato nº 01/2001...”, LEIA-SE:
“...Contrato nº 01/2002...”.

Retifico os termos do Despacho do Diretor-Geral, referente ao processo 113.001.858/
2004, publicada no DODF nº 116, de 19 de junho de 2007, página 30, ONDE SE LÊ: “...
R$ 24.562,47 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete
centavos)...”, LEIA-SE: “... R$ 24.563,36 (vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e
três reais e trinta e seis centavos)...”.

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA

EXTRATO DE TERMO DE PARCELAMENTO DE CRÉDITO
Processo 095.000442/2006. Credor: APECÊ SERVIÇOS GERAIS LTDA. CNPJ/CPF:
00.087.163/0001-53, adere formalmente às condições previstas no Decreto nº 27.959,
de 17 de maio de 2007, para fins do recebimento do crédito descrito no valor total de
R$ 64.225,77 (sessenta e quatro mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta e sete
centavos) em face do crédito já reconhecido pela Sociedade de Transportes Coletivos
de Brasília LTDA, conforme publicação no DODF nº 41, de 28/02/2007. O crédito será
pago com desconto de 20% (vinte por cento) em 4(quatro) parcelas mensais e sucessi-
vas, a partir de agosto/2007, encerrando-se o pagamento no exercício de 2007 e obser-
vadas, na forma da legislação de cada tributo, as obrigações tributárias decorrentes das
operações ou prestações que deram origem ao crédito. O credor renuncia expressamen-
te a qualquer ação administrativa ou judicial, que tenha objeto discussão sobre o valor
do crédito recebido ou a forma adotada para o seu pagamento e, após o recebimento das
parcelas, da plena e irrevogável quitação do crédito. Data da assinatura: 29/06/2007.
Assina pelo credor: DEUZAMAR JANSEN PEREIRA CPF 098.572.491-91, Repre-
sentante Legal; pela aprovação do termo de parcelamento do Crédito na TCB/SECRE-
TARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES: Jorge Koichi Saiki, CPF 316.232.551-04,
Diretor Presidente.
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PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

CONSELHO SUPERIOR

EDITAL Nº 03/2007
LISTA CLASSIFICATÓRIA DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL

CATEGORIA II
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRI-
TO FEDERAL, ad referendum, no uso de atribuições que lhe confere o artigo 4º da Lei Complemen-
tar nº 681, de 16 de janeiro de 2003, e com fundamento na decisão proferida nos autos do Processo
Administrativo nº 020.002.480/2007, de interesse do Procurador do Distrito Federal, Dr. AREF
ASSREUY JUNIOR, divulga a relação nominal, por ordem de antigüidade, dos Procuradores do
Distrito Federal de Categoria II, contada até a data de 24/04/2007, na seguinte seqüência: matrícula,
nome, tempo na categoria, tempo na carreira, tempo no GDF e tempo no serviço público. As
reclamações que versem sobre erro material constante na lista de classificação deverão ser dirigidas
ao Procurador-Geral do Distrito Federal e entregues na sala 411 – Secretaria deste Conselho, no
prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação deste Edital.

Brasília/DF, 13 de julho de 2007.
TÚLIO MARCIO CUNHA E CRUZ ARANTES

ANEXO
38.560-3-NELSON LUIZ DE MIRANDA RAMOS-4.674-5.038-5.038-5.038; 37.994-8-CYBE-
LE LARA DA C. QUEIROZ-4.580-5.039-5.039-5.039; 38.565-4-MARCELO AUGUSTO C. C.
BRANCO-4.500-5.039-5.097-5.097; 38.034-2-FERNANDO CUNHA JUNIOR-4.500-5.039-
5.067-5.520; 38.572-7-ROGERIO MARINHO L. CHAVES-4.500-5.039-5.064-5.064; 38.553-0-
MARA KOLLIKER WERNECK-4.500-5.039-5.039-8.265; 38.546-8-MARIO CESAR L. BAR-
BOSA-4.500-5.039-5.039-8.166; 38.547-6-AREF ASSREUY JUNIOR-4.500-5.039-5.039-6.018;
38.571-9-MARCELO LAVOCAT GALVÃO-4.500-5.039-5.039-5.247; 38.558-1-ADA STELLA
BASSI DAMIÃO-4.500-5.039-5.039-5.039; 38.557-3-LEDA MARIA SOARES JANOT-4.500-
5.039-5.039-5.039; 38.552-2-CESAR RODRIGUES ALVES-4.500-5.039-5.039-5.039; 38.548-4-
DENILSON FONSECA GONÇALVES-4.500-5.039-5.039-5.039; 38.811-4-ELZA HELENA
SOARES -4.500-5.012-5.012-9.623; 39.228-6-CARLOS AUGUSTOS F. SALAZAR-4.500-4.983-
5.105-5.129; 41.135-3-RENE ROCHA FILHO-4.395-4.760 4.760-6.716; 45.781-7-FABIO SOA-
RES JANOT-4.013-4.379-4.379-4.379; 45.812-0-CICERO IVAN FERREIRA GONTIJO-3.996-
4.362-4.362-4.362; 46.539-9-MARIA WILMA DE AZEVEDO S. MANSUR-3.873-4.239-4.473-
9.994; 46.547-X-MARCIA GUASTI ALMEIDA-3.873-4.239-4.239-9.182; 46.546-1-ISABEL
RODRIGUES P. A. BANHOS-3.873-4.239-4.239-6.639; 46.541-0-TARCISIO VIEIRA DE
C.NETO-3.873-4.239-4.239-4.239; 44.127-9-RAQUEL SARAIVA G. B. TAVORA-3.717-4.626-
4.626-4.626; 48.017-7-LUCAS AIRES BENTO GRAF-3.624-3.989-3.989-3.989; 47.670-6-ANA
VIRGINIA C. ALVIM-3.316-4.050-4.050-4.898; 48.159-9-RUBEM DARIO F. BRISOLLA-3.065-
3.970-3.970-3.970; 47.671-4-DEIRDRE DE AQUINO NEIVA-3.050-4.050-4.050-5.455; 47.681-
1-ANTONIO CARLOS A. CARVALHO-3.050-4.047-4.047-5.374; 48.595-2-SANDRA CRIS-
TINA DE A. TEIXEIRA-3.050-3.892-3.892-3.892; 47.703-6-LUDMILA LAVOCAT G. V. CAR-
VALHO-2.085-4.046-4.046-4.046; 47.682-X-VALÉRIA ILDA DUARTE PESSOA-2.085-4.033-
5.209-5.209; 49.254-X-MÁRCIA CARVALHO GAZETA-2.085-3.669-3.669-3.980; 48.011-8-
HELOÍSA MONZILLO DE ALMEIDA-2.022-3.964-4.527-4.964; 49.008-3-VALDSON GON-
ÇALVES DE AMORIM-2.022-3.781-3.781-9.388; 49.228-0-ALEXANDRE CASTRO CER-
QUEIRA-2.022-3.703-3.703-7.953; 49.227-2-WILSON RODRIGUES DAMASCENO-2.022-
3.703-3.703-3.703; 49.220-5-SEBASTIAO DO ESPÍRITO SANTO NETO-2.022-3.703-3.703-
3.703; 49.232-9-FABIANO OLIVEIRA MASCARENHAS-2.022-3.701-3.701-5.104; 96.959-1-
ROBSON CAETANO DE SOUSA-2.022-2.806-7.375-7.375; 96.935-4-GABRIEL DE BRITO
CAMPOS-2.022-2.806-6.132-6.132; 96.955-9-SÉRGIO SILVEIRA BANHOS-2.022-2.806-2.806-
5.894; 96.910-9-LEONARDO ANTÔNIO DE SANCHES-2.022-2.806-2.806-4.807; 96.927-3-
CASSIMIRO MARQUES DE OLIVEIRA-2.022-2.806-2.806-2.806; 96.915-X-MARCOS VINI-
CIUS WITCZAK-1.673-2.806-2.806-2.806; 96.929-X-CLAUDIO FERNANDO E. AQUINO-
1.532-2.806-5.149-5.403; 96.931-1-DJACYR CAVALCANTI DE A FILHO-1.532-2.806-3.751-
3.751; 35.853-3*-MARCELO HENRIQUE R. OLIVEIRA -1.320-1.686-1.686-1.686; 99.602-5-
JOSÉ LUIZ RAMOS-1.061-1.061-1.061-1.061; 103.771-4-JOSÉ CARLOS ALVES DE OLIVEI-
RA-1.061-1.061-1.061-1.061; 103.770-6-LUCIANA RIBEIRO MELO DE MORAES-1.061-1.061-
1.061-1.061; 99.604-1-PLACIDO FERREIRA GOMES JUNIOR-1.061-1.061-1.061-1.061; 96.945-
1-PAULO FERNANDO RAMOS SEREJO-245-2.806-3.647-3.647; 96.921-4-MARCOS SOUSA
E SILVA-245-2.806-3.468-3.468; 96.941-9 MARIDALVA DE ALMEIDA VIEIRA-245-2.806-3.244-
5.047; 96.912-5-LUIS AUGUSTO SCANDIUZZI-245-2.806-3.014-5.919; 96.946-X-PAULO JOSE
MACHADO CORREA-245-2.806-2.806-3.225; 96.942-7-PAOLA AIRES CORREA LIMA-245-
2.806-2.806-3.175; 96.937-0-JOSE CARDOSO DUTRA JUNIOR-245-2.806-2.806-2.806.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2006.
Contratante: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, CNPJ 00.534.560/0001-26.
Contratada: CONSTRUTORA MOURA LTDA, CNPJ nº 00.817.127/0001-06. Objeto: acrésci-
mo contratual e prorrogação dos prazos de execução e de vigência. Processo 000.018.458/2006.
Licitação: Tomada de Preço nº 03/2006, com fulcro no artigo 23, inciso I, alínea b, da Lei nº 8.666/

1993, alterado pela Portaria SEA/GDF nº 15, de 2 de junho de 1998, c/c artigo 65, inciso I, alíneas
“a” e “b” e §1º, e artigo 57, §1º, incisos IV e V, ambos da Lei nº 8.666/1993. Vigência: de 10/07/2007
a 19/12/2007. Valor do Aditivo: R$ 72.108,71 (setenta e dois mil, cento e oito reais e setenta e um
centavos). Unidade Gestora 20101. Classificaçoes Orçamentárias: 449051. Obras e Instalações e
339039. Outros Serviços de Terceiros - PESSOA JURÍDICA, Programas de Trabalho:
01032004810860001. Fonte de Recursos: 100. ORDINÁRIO NÃO VINCULADO - 449052 -
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 339030 - MATERIAL DE CONSUMO.
Programas de Trabalho: 01122004885170019. Fonte de Recursos: 100.  ORDINÁRIO NÃO
VINCULADO. Números das Notas de Empenho: 2007NE00057, 2007NE00262, 2007NE00264,
2007NE00265 - Valores respectivos: R$44.070,59 (quarenta e quatro mil, setenta reais e cinquenta
e nove centavos), R$4.815,75 (quatro mil, oitocentos e quinze reais e setenta e cinco centavos),
R$9.697,60 (nove mil, seiscentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), R$10.130,80 (dez mil,
cento e trinta reais e oitenta centavos) - Data da assinatura: 10/07/2007 - Assinam: pelo Contratante,
Márcio de Almeida Saraiva; e, pela Contratada, Reginaldo Cândido de Moura.

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
RESULTADO DO JULGAMENTO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2007.
Para efeito do que estabelece o artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/93, informo o resultado
do julgamento das propostas técnicas da Concorrência em epígrafe, cujo objeto é a contratação de
serviços tipo “fábrica de software”. BRQ Soluções em Inf. Ltda e CAST Inf. S.A., classificadas com
Índice Técnico (IT) = 1,00 e MSA-INFOR Sist. Automação Ltda, classificada com IT = 0,96.

Brasília/DF, 13 de julho de 2007.
HENRIQUE DE FREITAS SOARES

Presidente

INEDITORIAIS

CREHSA/DF - CONSELHO DE REPRESENTAÇÃO
DAS ENTIDADES HABITACIONAIS, SOCIAIS

AMIGAS DO DF E ENTORNO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Presidenta do CREHSA/DF, no uso de suas atribuições, conforme o Estatuto da Entidade
Convoca as Entidades Associadas em dias com suas obrigações, a participarem da Eleição da nova
Diretoria, a realizar-se no dia 15 de Agosto de 2007, em sua Sede provisória QSC-22 casa 50
Taguatinga Sul, às 18h 1ª chamada, às 18:30h 2ª chamada e às 19h Terceira e Última chamada.
Brasília/DF, 12 de julho de 2007. Elizete de Araújo Lima, Presidenta.
DAR-1102/07.

COOPERATIVA HABITACIONAL CRUZEIRO DO SUL LTDA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Cooperativa Habitacional Cruzeiro do Sul Ltda, CNPJ: 37.051.422/0001-04 no uso
de suas atribuições e de acordo com Artigo 60, Inciso I do Estatuto Social, convoca seus associados
para Assembléia Geral Extraordinária, que fará realizar-se no dia 26 de Julho  de 2007, em sua sede
social, situada no SCS Qd. 02, Bl. “C”, nº 99, sala 613, Edifício São Paulo, Brasília – DF, observados
os seguintes horários: às 15:00hs, em primeira convocação, com o quorum mínimo de 2/3 (dois
terços) dos associados; às 16:00hs, em segunda convocação, com o quorum mínimo de metade mais
um dos associados; às 17:00hs, em terceira e última convocação, com quorum mínimo de 10 (dez)
associados. Pauta de Trabalhos: 1 Alteração do Estatuto. 2 Assuntos gerais de interesse da Coope-
rativa. Brasília 11 de julho de 2007, Geraldo Brito Meireles, Diretor Presidente.
DAR-1103/07.

PREMIUM DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
do Distrito Federal – SEDUMA, a Licença de Operação (L.O) nº 105/2007 para atividade de
Armazenamento e Distribuição de Combustíveis, no endereço SIN, Setor de Inflamáveis Lote 05,
Região Administrativa RA X, Guará/DF, objeto do processo de licenciamento 190.000.165/2006.
Valdecir Ferrarezi, Gerente de Base.
DAR-1104/07.

NILSON DE FARIA ALBERNAZ

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna público que requereu à Secretária de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do Distrito
Federal – SEDUMA, a Licença de Operação, para a atividade de Avicultura de Corte, no Núcleo
Rural Santos Dumont, Chácara: 51, processo 190.000.737/2002. Foi determinada a elaboração de
Estudo Ambiental. Nilson de Faria Albernaz, Proprietário.
DAR-1105/07.


