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SEÇÃO III
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Nº 128, sexta-feira, 21 de junho de 2013

de Licitação de que trata o presente processo, com fulcro no inciso II do artigo 24, da mencionada Lei, conforme justificativa constante dos autos em epígrafe, em favor de COMERCIAL
PLENITUDE-CLÉIA REGINA DE SOUSA-ME, no valor de R$ 7.773,78 (sete mil setecentos e
setenta e três reais e setenta e oito centavos), 2013NE00067. Publique-se retornando o Processo
para a DAG-RAXXII. Em 20 de junho de 2013. Marcelo Ciciliano - Administrador Regional

FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS
DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
E DESENVOLVIMENTO RURAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: 001-000.941/2012. Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 52/2012,
firmado entre o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara
Legislativa do Distrito Federal – FASCAL e a TATIANA VERÍSSIMO PINHEIRO - ORALIS.
Objeto: reajuste de 6,19% referente ao índice INPC/IBGE, acumulado no ano de 2012. Vigência:
1º de março de 2013. Data da assinatura: 16 de junho de 2013. Legislação: art. 57, II, da Lei nº
8.666/1993, com redação introduzida pela Lei nº 9.648/1998. Partes: pelo FASCAL, Alaercio
Gonçalves da Silva e pela Credenciada, Tatiana Veríssimo Pinheiro.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 14/2013.
PROCESSO: 070.001.540/2012. Partes: SEAGRI/DF e CONSTRUTORA FR ALVORADA
LTDA-EPP. Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia
para execução de serviços de reforma com acréscimo de área do prédio destinado ao Centro
Comunitário de Lamarão, localizado no Núcleo Rural Lamarão, na Região Administrativa VII –
Paranoá-DF. Valor: R$ 314.847,96 (Trezentos e quatorze mil, oitocentos e quarenta e sete reais
e noventa e seis centavos). Nota de Empenho: 2013NE00464. Unidade Orçamentária: 14.101.
Programa de Trabalho: 20.122.6001.3903.9668. Fonte de Recursos: 100000000. Natureza da
Despesa: 44.90.51. Prazo de Vigência: O contrato terá vigência de 90 (noventa) dias corridos a
partir do recebimento da OS. Data de assinatura: 18 de junho de 2013. Signatários: Pela SEAGRI/
DF: Lúcio Taveira Valadão, na qualidade de Secretário de Estado. Pela contratada: Francisco
Pereira da Silva, na qualidade de Sócio/Administrador.

PODER EXECUTIVO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE
COOPERAÇÃO Nº 01/2013 – DISTRITO FEDERAL X UNIÃO - TRE
Processo: 414.000.109/2013 - Partes: DISTRITO FEDERAL X UNIÃO - TRE Objeto: Alteração
contratual nos itens 5.1.1.1 e 5.1.2.1, da Cláusula Quinta do Termo de Cooperação nº 01/2013,
que passarão a ter a seguinte redação: “5.1.1.1 Disponibilizar até 96 (noventa e seis) servidores
efetivos e estáveis e empregados com escolaridade mínima de nível médio, sem previsão de
usufruto de licenças, sem filiação partidária, e com carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, mediante a liberação dos órgãos do GDF. (...) 5.1.2.1 Contratar até 92 (noventa
e dois) estagiários de nível médio com idade entre 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos e até
250 (duzentos e cinquenta) estagiários de nível superior com idade igual ou superior a 18
(dezoito), para prestarem serviços no TER/DF, nos termos do constante no presente instrumento.” Data Da Assinatura: 04/06/2013. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Doutor
Agnelo Queiroz, na qualidade de Governador do Distrito Federal; Pelo TRE: Desembargador
Mário Machado Vieira Netto, na qualidade de Presidente.

COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 02/2013
A TERRACAP no uso das atribuições comunica, em virtude possibilidade de ocorrência de Ponto
Facultativo na tarde do dia 27/06/2013, a PRORROGAÇÃO da Data/Hora de ABERTURA dos
envelopes de documentos e proposta.
Processo

111.000.971/2013
A realização de Parceria Público-Privada (PPP), na modalidade
Objeto
de Concessão Patrocinada, por meio da constituição da SPE
Parque Tecnológico Capital Digital S.A. (SPE).
Prorrogada para: 28/06/2013 às 09h e 00min, no Auditório da
Data/hora/ local de abertura:
sede da TERRACAP.
Os demais itens constantes no Edital permanecem INALTERADOS.
Brasília/DF, 18 de junho de 2013.
ROSSINI DIAS DE SOUZA
Presidente

CASA CIVIL
COORDENADORIA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA
RETIFICAÇÃO
No Extrato de Contrato nº 12/2013 publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 105, de 22
de maio de 2013, página 45, ONDE SE LÊ: “...HORACIO GOMES DE PAULA, na qualidade
de representante legal da empresa...”, LEIA-SE: “...MARIA NUBIA COSTA ASSUNÇÃO, na
qualidade de representante legal da empresa...”.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
Processo: 302.000.151/2013. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/
OCTOGONAL. Assunto: Aquisição de material de consumo. RATIFICO, nos termos do artigo
24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para que adquira a eficácia necessária, a Dispensa

PARCELAMENTO DE CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA Nº 18/2013.
PROCESSO Nº 070.000.738/2013. Partes: DF/SEAGRI e GRACITA BASSO VIEIRA. OBJETO:
O contrato tem por objeto a concessão de Parcelamento de Crédito de Natureza não Tributária
da Fazenda Pública do Distrito Federal, conforme decisão constante no processo em referência.
Valor: 5.266,16 (Cinco mil duzentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos). Vigência: 06
(seis) meses, contados da data de assinatura. Assinatura: 17 de junho de 2013. Signatários: Pelo
Distrito Federal: NILTON GONÇALVES GUIMARÃES, na qualidade de Secretário-Adjunto,
pelo Signatário: GRACITA BASSO VIEIRA, na qualidade de beneficiário.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 162/2013.
Processo: 150.003.498/2012; Das Partes: DF/SC/FAC X FRANCILEUDO LIMA AFONSO.
Na qualidade de Beneficiário. Espécie: Contrato N.º 162/2013; Do Objeto: O presente contrato
tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto
“MANUTENÇÃO DO GRUPO DOMO” de interesse do Beneficiário acima especificado; no
valor: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) que serão liberados em parcela única e transferidos
à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à
conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio
à Arte e à Cultura do DF – Fonte 100; Da Vigência: O presente contrato entrará em vigência
a partir da liberação do recurso, com duração de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) dias;
Do Executor: Comissão Permanente de Execução Dos Projetos do FAC, P/ Cedente: Hamilton
Pereira da Silva. P/ Beneficiário: Francileudo Lima Afonso, Testemunhas: gildásio henrique
sampaio e José Rodrigues Ramos Filho.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 167/2013.
Processo: 150.001.282/2013; Das Partes: DF/SC/FAC X LECI MARIA DE CASTRO AUGUSTO COSTA. Na qualidade de Beneficiário. ESPÉCIE: Contrato nº 167/2013; DO Objeto: O
presente contrato tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro
do FAC ao Projeto “PROTETORES DA VIDA: ARTE AMBIENTAL, TECNOLOGIA WE
RESPONSABILIDADE SOCIAL” de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor:
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) que serão liberados em parcela única e transferidos
à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à
conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio
à Arte e à Cultura do DF – Fonte 100; Da Vigência: O presente contrato entrará em vigência
a partir da liberação do recurso, com duração de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) dias;
Do Executor: Comissão Permanente de Execução dos Projetos do FAC, P/ Cedente: Hamilton
Pereira da Silva. P/ Beneficiário: Leci Maria DE Castro Augusto Costa, Testemunhas: Gildásio
Henrique Sampaio e José Rodrigues Ramos Filho.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 168/2013.
Processo: 150.001.284/2013; Das Partes: DF/SC/FAC X SIMONE ALVES CARNEIRO DE
SOUSA. Na qualidade de Beneficiário. Espécie: Contrato nº 168/2013; Do Objeto: O presente
contrato tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC
ao Projeto “PRÁTICA DA NARRAÇÃO ORAL: LER, OUVIR, CONTAR” de interesse do
Beneficiário acima especificado; no valor: R$ 139.967,82 (cento e trinta e nove mil novecentos e
sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos) que serão liberados em parcela única e transferidos
à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília – BRB, correndo a despesa à
conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio
à Arte e à Cultura do DF – Fonte 100; Da Vigência: O presente contrato entrará em vigência a
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partir da liberação do recurso, com duração de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) dias; Do
Executor: Comissão Permanente de Execução dos Projetos do FAC, P/ Cedente: Hamilton Pereira
da Silva. P/ Beneficiário: Simone Alves Carneiro de Sousa, Testemunhas: Gildásio Henrique
Sampaio e José Rodrigues Ramos Filho.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 170/2013.
Processo: 150.000.887/2013; Das Partes: DF/SC/FAC X JULIA VALE RIZZO. Na qualidade
de Beneficiário. Espécie: Contrato N.º 170/2013; Do Objeto: O presente contrato tem por objeto
o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “CIRANDA
DE PÉROLAS” de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R$ 48.850,56 (quarenta e oito mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos) que serão liberados em
parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco de Brasília
– BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de Trabalho
13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 100; Da Vigência: O presente
contrato entrará em vigência a partir da liberação do recurso, com duração de 365 (trezentos e
sessenta e cinco dias) dias; Do Executor: Comissão Permanente de Execução dos Projetos DO
FAC, P/ Cedente: Hamilton Pereira DA Silva. P/ Beneficiário: julia vale rizzo, Testemunhas:
Gildásio Henrique Sampaio e José Rodrigues Ramos Filho.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 171/2013.
Processo: 150.000.936/2013; Das Partes: DF/SC/FAC X CÍCERO ANASTÁCIO DA COSTA.
Na qualidade de Beneficiário. Espécie: Contrato nº 171/2013; Do Objeto: O presente contrato
tem por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “ESPETÁCULO CÍCERO” de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor:
R$ 98.220,53 (noventa e oito mil duzentos e vinte reais e cinquenta e três centavos) que serão
liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco
de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de
Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 100; Da Vigência:
O presente contrato entrará em vigência a partir da liberação do recurso, com duração de 365
(trezentos e sessenta e cinco dias) dias; Do Executor: Comissão Permanente de Execução dos
Projetos do FAC, P/ Cedente: Hamilton Pereira da Silva. P/ Beneficiário: Cícero Anastácio Da
Costa, Testemunhas: Gildásio Henrique Sampaio e José Rodrigues Ramos Filho.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 179/2013.
Processo: 150.001.283/2013; Das Partes: DF/SC/FAC X FLORENTINO ALVES DE FREITAS.
Na qualidade de Beneficiário. espécie: Contrato nº 179/2013; Do Objeto: O presente contrato tem
por objeto o fomento à produção e montagem mediante apoio financeiro do FAC ao Projeto “ROEDORES DE LIVROS” de interesse do Beneficiário acima especificado; no valor: R$ 149.962,36
(cento e quarenta e nove mil novecentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos) que serão
liberados em parcela única e transferidos à conta do Beneficiário, especialmente aberta no Banco
de Brasília – BRB, correndo a despesa à conta de dotação orçamentária própria do Programa de
Trabalho 13.392.6219.4091/0012 - Apoio à Arte e à Cultura do DF – Fonte 100; Da Vigência:
O presente contrato entrará em vigência a partir da liberação do recurso, com duração de 365
(trezentos e sessenta e cinco dias) dias; Do Executor: Comissão Permanente de Execução dos
Projetos Do FAC, P/ Cedente: Hamilton Pereira da Silva. P/ Beneficiário: Florentino Alves DE
Freitas, Testemunhas: Gildásio Henrique Sampaio e José Rodrigues Ramos Filho.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 74/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO 01/2002.
PROCESSO: 150.001327/2013. CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes: O DISTRITO FEDERAL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica sob o n.º 03.658.028/0001-09, com sede no Setor Cultural Norte, Via N2, Anexo
do Teatro Nacional Cláudio Santoro, representada por HAMILTON PEREIRA, na qualidade de
Secretário de Estado de Cultura, conforme delegação de competência outorgada pelo Senhor
Governador, IMAGENS PROMOÇÕES LTDA, doravante denominada Contratada, CNPJ n.º
00.578.278/00001-40, com sede no SRTVN QD 701 Centro Empresarial Norte sala 126 e 128 B –
Brasília – DF – CEP: 70.719-903, neste ato representada por GISELE MARISE PARRILLA, CPF
nº 716.696.201-15, na qualidade de representante legal. CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objeto: O
Contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento e prestação de serviços na
locação de equipamentos: palco, sonorização, iluminação, barricada, alambrados, fechamentos,
tendas, boxtruss, balcões, sombrites, painéis de LED, sistema de transmissão, gerador, octanorm,
mobiliário, banheiros químicos, aterramento, piso em palete, serviços de pessoal especializado,
hospedagem, alimentação, serviços gráficos, serviços de impressão, locação de unidade móvel e
materiais afins, objetivando as festividades por ocasião da ABERTURA DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES EM BRASÍLIA, conforme programação, tendo por local a Esplanada dos Ministérios
– Brasília, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante
do Edital de Pregão Eletrônico nº 18/2013-PREGÃO/SECULT e seus Anexos de fls.142 a 167,
da Proposta de Preços de fls. 464 a 465, na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, e a regulamentação
dada pelo Distrital nº 23.460/2002, bem como a Lei nº 8.666, de 21/06/1993, subsidiariamente.
a) Equipamentos, serviços e afins que serão utilizados no Evento: LOTE 08 – COBERTURA
TIPO TENDA PIRAMIDAL e LOTE 15 – ESTRUTURA PARA ESTANDES – CAMARINS.
CLÁUSULA QUINTA – Do Valor: 5.1 – O valor total do contrato é estimado em R$294.289,00
(DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS),
procedente do orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspon-
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dente Lei Orçamentária Anual. CLAUSULA SEXTA - Da Dotação Orçamentária: 6.1 – A despesa
correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 16101; II – Programa de Trabalho: 13.392.6219.4090.5460; III – Natureza de Despesa: 33.90.39; IV – Fonte de
Recursos: 100; 6.2 – O empenho é de R$294.289,00 (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO
MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS), conforme Nota de Empenho nº 795/2013SC, emitida em 12/06/2013, sob o evento n.º 400091, na modalidade estimativo. CLÁUSULA
DÉCIMA SÉTIMA – Do Executor: O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO
DE CULTURA designa como Executor para o Contrato, a COMISSÃO PERMANENTE DE
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE EVENTOS DA SECULT,
conforme Ordem de Serviço nº 256, de 14 de setembro de 2011, que desempenhará as atribuições
previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. . CLÁUSULA DÉCIMA
OITAVA - Da Publicação e do Registro: A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação
resumida do instrumento pela Administração, na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês
seguinte ao da assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento por esta
Secretaria. DATA DA ASSINATURA: 14 de junho de 2013; SIGNATÁRIOS; DISTRITO FEDERAL: HAMILTON PEREIRA DA SILVA, p/CONTRATADO: GISELE MARISE PARRILLA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 75/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO 01/2002.
PROCESSO: 150.001327/2013. CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes: O DISTRITO FEDERAL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica sob o n.º 03.658.028/0001-09, com sede no Setor Cultural Norte, Via N2, Anexo
do Teatro Nacional Cláudio Santoro, representada por HAMILTON PEREIRA, na qualidade de
Secretário de Estado de Cultura, conforme delegação de competência outorgada pelo Senhor
Governador, MISTRAL EVENTOS LTDA EPP, doravante denominada Contratada, CNPJ n.º
12.385.484/0001-13, com sede no SAAN Quadra 1 nº 1050 – CEP: 70.632-100 – Brasília – DF,
neste ato representada por STENIO MARQUES DO NASCIMENTO, CI nº 1.435.934-SSP-DF
e CPF nº602.611.531-53, na qualidade de representante legal. CLÁUSULA TERCEIRA - Do
Objeto: O Contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento e prestação de
serviços na locação de equipamentos: palco, sonorização, iluminação, barricada, alambrados,
fechamentos, tendas, boxtruss, balcões, sombrites, painéis de LED, sistema de transmissão, gerador, octanorm, mobiliário, banheiros químicos, aterramento, piso em palete, serviços de pessoal
especializado, hospedagem, alimentação, serviços gráficos, serviços de impressão, locação de
unidade móvel e materiais afins, objetivando as festividades por ocasião da ABERTURA DA
COPA DAS CONFEDERAÇÕES EM BRASÍLIA, conforme programação, tendo por local a
Esplanada dos Ministérios – Brasília, conforme especificações e condições estabelecidas no
Termo de Referência constante do Edital de Pregão Eletrônico nº 18/2013-PREGÃO/SECULT
e seus Anexos de fls.142 a 167, da Proposta de Preços de fls.669 a 673, na Lei nº 10.520, de
17/07/2002, e a regulamentação dada pelo Distrital nº 23.460/2002, bem como a Lei nº 8.666, de
21/06/1993, subsidiariamente. a) Equipamentos, serviços e afins que serão utilizados no Evento:
LOTE 20 – SEGURANÇA DE SHOW; LOTE 21 – EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO
e LOTE 22 – HOSPEDAGEM SEM ALIMENTAÇÃO. . CLÁUSULA QUINTA – Do Valor:
5.1 – O valor total do contrato é estimado em R$129.500,00 (CENTO E VINTE E NOVE MIL
E QUINHENTOS REAIS), procedente do orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. CLAUSULA SEXTA - Da Dotação
Orçamentária: 6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade
Orçamentária: 16101; II – Programa de Trabalho: 13.392.6219.3678.5295; III – Natureza de
Despesa: 33.90.39; IV – Fonte de Recursos: 100; 6.2 – O empenho é de R$ 129.500,00 (CENTO
E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS), conforme Nota de Empenho nº 803/2013SC, emitida em 12/06/2013, sob o evento n.º 400091, na modalidade estimativo. CLÁUSULA
OITAVA - Do Prazo: O Contrato terá prazo de vigência de 90 (noventa) dias corridos, a partir da
data de sua assinatura. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Do Executor: O Distrito Federal, por
meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA designa como Executor para o Contrato,
a COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE EVENTOS DA SECULT, conforme Ordem de Serviço nº 256, de 14 de setembro
de 2011, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil. . CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Da Publicação e do Registro: A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração,
na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura, após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento por esta Secretaria. DATA DA ASSINATURA: 14 de
junho de 2013; SIGNATÁRIOS; DISTRITO FEDERAL: HAMILTON PEREIRA DA SILVA,
p/CONTRATADO: STENIO MARQUES DO NASCIMENTO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 76/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO 01/2002.
PROCESSO: 150.001327/2013. CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes: O DISTRITO FEDERAL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica sob o n.º 03.658.028/0001-09, com sede no Setor Cultural Norte, Via N2, Anexo
do Teatro Nacional Cláudio Santoro, representada por HAMILTON PEREIRA, na qualidade de
Secretário de Estado de Cultura, conforme delegação de competência outorgada pelo Senhor
Governador, MERCADO CULTURAL LTDA, doravante denominada Contratada, CNPJ n.º
03.093.490/0001-06, com sede no SHCN CL/Norte 213 bloco C loja 217 – Brasília – DF, neste
ato representada por MARCOS RODRIGUES DA FONSECA, CI nº 424552-SSP-DF e CPF nº
145.951.841-15, na qualidade de representante legal. CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objeto: O
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Contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento e prestação de serviços na
locação de equipamentos: palco, sonorização, iluminação, barricada, alambrados, fechamentos,
tendas, boxtruss, balcões, sombrites, painéis de LED, sistema de transmissão, gerador, octanorm,
mobiliário, banheiros químicos, aterramento, piso em palete, serviços de pessoal especializado,
hospedagem, alimentação, serviços gráficos, serviços de impressão, locação de unidade móvel
e materiais afins, objetivando as festividades por ocasião da ABERTURA DA COPA DAS
CONFEDERAÇÕES EM BRASÍLIA, conforme programação, tendo por local a Esplanada dos
Ministérios – Brasília, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência
constante do Edital de Pregão Eletrônico nº 18/2013-PREGÃO/SECULT e seus Anexos de fls.142
a 167, da Proposta de Preços de fls. 392 a 395, na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, e a regulamentação
dada pelo Distrital nº 23.460/2002, bem como a Lei nº 8.666, de 21/06/1993, subsidiariamente. a)
Equipamentos, serviços e afins que serão utilizados no Evento: LOTE 04 – GERADOR, ATERRAMENTO E DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA e LOTE 25 – ALIMENTAÇÃO DE EQUIPE DE
PRODUÇÃO. CLÁUSULA QUINTA – Do Valor: 5.1 – O valor total do contrato é estimado em
R$ 470.800,00 (QUATROCENTOS E SETENTA MIL E OITOCENTOS REAIS), procedente
do orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei
Orçamentária Anual. CLAUSULA SEXTA - Da Dotação Orçamentária: 6.1 – A despesa correrá
à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 16101; II – Programa de
Trabalho: 13.392.6219.4090.5420; III – Natureza de Despesa: 33.90.39; IV – Fonte de Recursos:
100; 6.2 – O empenho é de R$ 470.800,00 (QUATROCENTOS E SETENTA MIL E OITOCENTOS REAIS), conforme Nota de Empenho nº793/2013-SC, emitida em 12/06/2013, sob o
evento n.º 400091, na modalidade estimativo. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Do Executor:
O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA designa como
Executor para o Contrato, a COMISSÃO PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE EVENTOS DA SECULT, conforme Ordem de Serviço
nº 256, de 14 de setembro de 2011, que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de
Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. . CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Da Publicação
e do Registro: A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação resumida do instrumento
pela Administração, na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura,
após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento por esta Secretaria. DATA DA
ASSINATURA: 14 de junho de 2013; SIGNATÁRIOS; DISTRITO FEDERAL: HAMILTON
PEREIRA DA SILVA, p/CONTRATADO: MARCOS RODRIGUES DA FONSECA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 77/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO 01/2002.
PROCESSO: 150.001327/2013. CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes: O DISTRITO FEDERAL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica sob o n.º 03.658.028/0001-09, com sede no Setor Cultural Norte, Via N2,
Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, representada por HAMILTON PEREIRA, na
qualidade de Secretário de Estado de Cultura, conforme delegação de competência outorgada
pelo Senhor Governador, através do Decreto de 01 de janeiro de 2011, doravante denominada
simplesmente SECRETARIA, e a empresa MINUTA COMUNICAÇÃO LTDA, doravante denominada Contratada, CNPJ n.º 10.762.976/0001-55, com sede na Rua Antonio R. de Macedo,
287 – Xaxim – Curitiba – PR – CEP; 81.810-250, neste ato representada por JULIO CEZAR
JAVORSKI, CPF nº 510.772.469-53 e ID nº 1849079-0-SSP-PR, na qualidade de representante
legal. CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objeto: O Contrato tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento e prestação de serviços na locação de equipamentos: palco, sonorização,
iluminação, barricada, alambrados, fechamentos, tendas, boxtruss, balcões, sombrites, painéis de
LED, sistema de transmissão, gerador, octanorm, mobiliário, banheiros químicos, aterramento,
piso em palete, serviços de pessoal especializado, hospedagem, alimentação, serviços gráficos,
serviços de impressão, locação de unidade móvel e materiais afins, objetivando as festividades
por ocasião da ABERTURA DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES EM BRASÍLIA, conforme
programação, tendo por local a Esplanada dos Ministérios – Brasília, conforme especificações
e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Edital de Pregão Eletrônico nº
18/2013-PREGÃO/SECULT e seus Anexos de fls.142 a 167, da Proposta de Preços de fls. 748,
na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, e a regulamentação dada pelo Distrital nº 23.460/2002, bem
como a Lei nº 8.666, de 21/06/1993, subsidiariamente. a) Equipamentos, serviços e afins que
serão utilizados no Evento: LOTE 27 – SERVIÇO DE IMPRESSÃO. CLÁUSULA QUINTA –
Do Valor: 5.1 – O valor total do contrato é estimado em R$190.000,00 (CENTO E NOVENTA
MIL REAIS), procedente do orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos
da correspondente Lei Orçamentária Anual. CLAUSULA SEXTA - Da Dotação Orçamentária:
6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária:
16101; II – Programa de Trabalho: 13.392.6219.4090.5420; III – Natureza de Despesa: 33.90.39;
IV – Fonte de Recursos: 100; 6.2 – O empenho é de R$190.000,00 (CENTO E NOVENTA MIL
REAIS), conforme Nota de Empenho nº 806/2013-SC, emitida em 12/06/2013, sob o evento n.º
400091, na modalidade estimativo. CLÁUSULA OITAVA - Do Prazo: O Contrato terá prazo
de vigência de 90 (noventa) dias corridos, a partir da data de sua assinatura. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Do Executor: O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO
DE CULTURA designa como Executor para o Contrato, a COMISSÃO PERMANENTE DE
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE EVENTOS DA SECULT,
conforme Ordem de Serviço nº 256, de 14 de setembro de 2011, que desempenhará as atribuições
previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. . CLÁUSULA DÉCIMA
OITAVA - Da Publicação e do Registro: A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação
resumida do instrumento pela Administração, na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês
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seguinte ao da assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento por
esta Secretaria. DATA DA ASSINATURA: 14 de junho de 2013; SIGNATÁRIOS; DISTRITO
FEDERAL: HAMILTON PEREIRA DA SILVA, p/CONTRATADO: JULIO CEZAR JAVORSKI.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 78/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO 01/2002.
PROCESSO: 150.001327/2013. CLÁUSULA PRIMEIRA - Das Partes: O DISTRITO FEDERAL, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica sob o n.º 03.658.028/0001-09, com sede no Setor Cultural Norte, Via N2,
Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, representada por HAMILTON PEREIRA, na
qualidade de Secretário de Estado de Cultura, conforme delegação de competência outorgada
pelo Senhor Governador, através do Decreto de 01 de janeiro de 2011, doravante denominada
simplesmente SECRETARIA, e a empresa LOCAL LOCAÇÕES DE PALCO LTDA, doravante
denominada Contratada, CNPJ n.º 09.189.711/0001-20, com sede no SEE Quadra 01 lote 25 –
Sobradinho – DF - CEP: 73.017-017 - telefone nº 3033-3306, neste ato representada pelo senhor
ARY DE MORAIS NETO, CI nº M3- 3317159 SSP-MG, na qualidade de representante legal.
CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objeto: O Contrato tem por objeto a contratação de empresa
para fornecimento e prestação de serviços na locação de equipamentos: palco, sonorização, iluminação, barricada, alambrados, fechamentos, tendas, boxtruss, balcões, sombrites, painéis de
LED, sistema de transmissão, gerador, octanorm, mobiliário, banheiros químicos, aterramento,
piso em palete, serviços de pessoal especializado, hospedagem, alimentação, serviços gráficos,
serviços de impressão, locação de unidade móvel e materiais afins, objetivando as festividades
por ocasião da ABERTURA DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES EM BRASÍLIA, conforme
programação, tendo por local a Esplanada dos Ministérios – Brasília, conforme especificações
e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Edital de Pregão Eletrônico nº
18/2013-PREGÃO/SECULT e seus Anexos de fls.142 a 167, da Proposta de Preços de fls. 441
a 443, na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, e a regulamentação dada pelo Distrital nº 23.460/2002,
bem como a Lei nº 8.666, de 21/06/1993, subsidiariamente. a) Equipamentos, serviços e afins que
serão utilizados no Evento: LOTE 05 – BANHEIROS QUÍMICOS; LOTE 06 – ESTRUTURA
DE PALCO ESPECIAL; LOTE 07 – ESTRUTURA DE CAMAROTE; LOTE 09 – ESTRUTURA
METÁLICA – BOX TRUSS/COBERTURAS e LOTE 18 – PISO PALETE PARA NIVELAMENTO DE TERRENO. CLÁUSULA QUINTA – Do Valor: 5.1 – O valor total do contrato é
estimado em R$534.000,00 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL REAIS), procedente
do orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei
Orçamentária Anual. CLAUSULA SEXTA - Da Dotação Orçamentária: 6.1 – A despesa correrá
à conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 16101; II – Programa de
Trabalho: 13.392.6219.4090.5575; III – Natureza de Despesa: 33.90.39; IV – Fonte de Recursos: 100; 6.2 – O empenho é de R$534.000,00 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL
REAIS), conforme Nota de Empenho nº 794/2013-SC, emitida em 12/06/2013, sob o evento
n.º 400091, na modalidade estimativo. CLÁUSULA OITAVA - Do Prazo: O Contrato terá prazo
de vigência de 90 (noventa) dias corridos, a partir da data de sua assinatura. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Do Executor: O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO
DE CULTURA designa como Executor para o Contrato, a COMISSÃO PERMANENTE DE
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS DE EVENTOS DA SECULT,
conforme Ordem de Serviço nº 256, de 14 de setembro de 2011, que desempenhará as atribuições
previstas nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil. . CLÁUSULA DÉCIMA
OITAVA - Da Publicação e do Registro: A eficácia do Contrato fica condicionada à publicação
resumida do instrumento pela Administração, na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês
seguinte ao da assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento por
esta Secretaria. DATA DA ASSINATURA: 14 de junho de 2013; SIGNATÁRIOS; DISTRITO
FEDERAL: HAMILTON PEREIRA DA SILVA, p/CONTRATADO: ARY DE MORAES NETO.
EXTRATOS DE PENALIDADES
Processo: 150.002.603/2008. Interessado: LB BOUBLI PRODUÇÕES. Assunto: Aplicação de
Penalidades. Tendo em vista o constante dos autos em epígrafe e com base no disposto no artigo 59,
inciso I, c/c artigo, do Decreto nº 31.414/2010, aplico pena de ADVERTÊNCIA ao beneficiário,
pela intempestividade na apresentação da Prestação de Contas. Contrato nº 175/2009. Projeto “O
REI DE UMA NOTA SÓ E A BORBOLETA AZUL”. Publique-se e encaminhem-se os autos ao
FAC/SC para os demais procedimentos administrativos. 18 de junho de 2013. Hamilton Pereira
da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
Processo: 150.002.023/2009. Interessado: RUI RODRIGUES SANTANA. Assunto: Aplicação
de Penalidades. Tendo em vista o constante dos autos em epígrafe e de acordo com a Decisão
nº 3416, de 07 de outubro de 2010, do Conselho de Administração do FAC, e com base no
disposto no artigo 59, inciso I e II, c/c artigo 60, do Decreto nº 31.414/2010, aplicar pena de
ADVERTÊNCIA, DEVOLUÇÃO do recurso recebido (R$ 20.000,00 – vinte mil reais) e MULTA
de 10%(dez por cento), conforme estabelece a Cláusula Décima Segunda, item 12.2, 12.2.3 do
Contrato nº 079/2010. Projeto “LOUVOR GOSPEL”. Publique-se e encaminhem-se os autos ao
FAC/SC para os demais procedimentos administrativos. 18 de junho de 2013. Hamilton Pereira
da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 150.000.490/2013. Interessado: CLUBE DO VIOLEIRO CAIPIRA DE BRASÍLIA.
Assunto: Inexigibilidade do Processo Licitatório. Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei
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nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em favor de CLUBE DO
VIOLEIRO CAIPIRA DE BRASÍLIA, no valor de R$ 245.935,06(duzentos e quarenta e cinco
mil novecentos e trinta e cinco reais e seis centavos), especificada na Nota de Empenho nº
00221/2013-FAC, para fazer face às despesas com a realização do projeto “13º ENCONTRO
DO VIOLEIRO CAIPIRA DE BRAZLÂNDIA”, apoiado pelo Fundo de Apoio a Cultura - FAC.
A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, tendo em vista a
justificativa e a documentação constante no processo acima citado. Publique-se e encaminhe-se
o presente processo ao FAC/SEC para os demais procedimentos administrativos. Em 17 de junho
de 2013. Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
Processo: 150.000.661/2013. Interessado: ARI RODRIGUES DE BARROS. Assunto: Inexigibilidade do Processo Licitatório. Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em favor de ARI RODRIGUES DE BARROS, no
valor de R$ 236.600,70(duzentos e trinta e seis mil e seiscentos reais e setenta centavos), especificada na Nota de Empenho nº 00222/2013-FAC, para fazer face às despesas com a realização
do projeto “MEIO DIA EM PONTO 2013”, apoiado pelo Fundo de Apoio a Cultura - FAC. A
inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante no processo acima citado. Publique-se e encaminhe-se o
presente processo ao FAC/SEC para os demais procedimentos administrativos.
Processo: 150.000.487/2013. Interessado: FABIO ALEXANDRE ALBERTO TEIXEIRA ALBERTO. Assunto: Inexigibilidade do Processo Licitatório. Ratifico, nos termos do artigo 26,
da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação em favor de FABIO
ALEXANDRE ALBERTO TEIXEIRA ALBERTO, no valor de R$ 30.000,00(trinta mil reais),
especificada na Nota de Empenho nº 00223/2013-FAC, para fazer face às despesas com a
realização do projeto “CONVOCA SHOW”, apoiado pelo Fundo de Apoio a Cultura - FAC.
A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, tendo em vista a
justificativa e a documentação constante no processo acima citado. Publique-se e encaminhe-se
o presente processo ao FAC/SEC para os demais procedimentos administrativos. Em 17 de junho
de 2013. Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
Processo: 150.000.478/2013. Interessado: LIVIA MARIA LEAL. Assunto: Inexigibilidade
do Processo Licitatório. Ratifico, nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho
de 1993, a inexigibilidade de licitação em favor de LIVIA MARIA LEAL, no valor de R$
76.776,00(setenta e seis mil setecentos e setetna e seis reais), especificada na Nota de Empenho nº
00224/2013-FAC, para fazer face às despesas com a realização do projeto “REDESCOBRINDO
O BRASIL”, apoiado pelo Fundo de Apoio a Cultura - FAC. A inexigibilidade foi fundamentada
no caput do artigo 25, da Lei 8.666/93, tendo em vista a justificativa e a documentação constante
no processo acima citado. Publique-se e encaminhe-se o presente processo ao FAC/SEC para
os demais procedimentos administrativos. Em 17 de junho de 2013. Hamilton Pereira da Silva,
Secretário de Estado de Cultura.
O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo nº
150.001451/2013, com fulcro no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, reconheceu a inexigibilidade de licitação em favor da Empresa NELSON PEREIRA RAMOS ORG. REALIZAÇÃO
DE EVENTO, no valor de R$ 13.000,00 (TREZE MIL REAIS), destinados à despesa com a
contratação dos artistas BANDA MEXE E VIRA, no valor de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
e DJ NELSON RAMOS, no valor de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), que se apresentarão
no dia 09 de junho de 2013, na quadra C 06 do Riacho Fundo II - DF, dentro da programação
do projeto FESTA JUNINA DA COMUNIDADE DE SÃO DANIEL, executado no valor total
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme Emenda Parlamentar do Deputado Distrital
WASNY DE ROUREmediante Ofício de 03 de maio de 2013, e, em consequência, autorizou
o empenho da despesa e a realização do pagamento. Nos termos do Art. 26 da mesma Lei nº
8.666/1993, ratifiquei o ato do Subsecretário de Administração Geral e determinei a respectiva
publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Em 07 de junho
de 2013. Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo
nº 150.001490/2013, com fulcro no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, reconheceu a
inexigibilidade de licitação em favor da Empresa ARTECEI – PRODUÇÕES ARTÍSTICAS
E CULTURAIS, no valor de R$ 48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL REAIS), destinados à
despesa com a contratação dos artistas GEORGIA W ALÔ, no valor de R$ 10.000,00 (DEZ MIL
REAIS), que se apresentará no dia 21 de junho de 2013; BANDA JENIPAPO, no valor de R$
10.000,00 (DEZ MIL REAIS), no dia 22 de junho de 2013; BANDA FUZUÊ CANDANGO,
no valor de R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS), no dia 22 de junho de 2013 e BANDA ELFUS,
no valor de R$ 19.000,00 (DEZENOVE MIL REAIS), no dia 22 de junho de 2013, na Casa
do Cantador, Ceilândia – DF, dentro da programação do projeto FEIRA CULTURAL DE CEILÂNDIA – DENTRO DA SEMANA DE ARTE E CULTURA DE CEILÂNDIA NA CASA DO
CANTADOR, executado no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme Emenda
Parlamentar da Deputada Distrital LUZIA DE PAULAmediante Ofício nº 029/2013 – GAB. 02,
e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do pagamento. Nos termos
do Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Subsecretário de Administração Geral
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e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária
eficácia. Em 12 de junho de 2013. Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo
nº 150.001493/2013, com fulcro no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, reconheceu a
inexigibilidade de licitação em favor da Empresa ASSOCIAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE
CEILÂNDIA, no valor de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), destinados à despesa com a contratação da Banda ROTA 040 PARAFERNÁLIA, que se apresentará no dia 21 de junho de 2013, na
Casa do Cantador, Ceilândia – DF, dentro da programação do projeto FEIRA CULTURAL DE
CEILÂNDIA – DENTRO DA SEMANA DE ARTE E CULTURA DE CEILÂNDIA NA CASA
DO CANTADOR, executado no valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme Emenda
Parlamentar do Deputado Distrital LUZIA DE PAULAmediante Ofício nº 029/2013 – GAB. 02,
e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do pagamento. Nos termos
do Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Subsecretário de Administração Geral
e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária
eficácia. Em 12 de junho de 2013. Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo
nº 150.001468/2013, com fulcro no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, reconheceu a
inexigibilidade de licitação em favor da Empresa DESPERTA CULTURA E PRODUÇÕES
E EVENTOS, no valor de R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), destinados à despesa com as
contratações artísticas de LOUVA DEUS, no valor de R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) e
KIKO SANTANA, no valor de R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), que se apresentarão no
dia 15 de junho de 2013, na EQNM 36, Área Especial 01, Setor M Norte, Taguatinga/DF, dentro
da programação do projeto CONECTANDO VIDAS TAGUATINGA – DF, executado no valor
total de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), conforme Emenda Parlamentar do Deputado
Distrital CRISTIANO ARAÚJO, mediante Ofício nº 96/2013 - GDCA, e, em consequência,
autorizou o empenho da despesa e a realização do pagamento. Nos termos do Art. 26 da mesma
Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Subsecretário de Administração Geral e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Em 12 de
junho de 2013. Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo nº
150.001477/2013, com fulcro no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, reconheceu a inexigibilidade de licitação em favor da Empresa GFS EDIÇÕES E DUBLAGENS LTDA., no valor de
R$ 32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL REAIS), destinados à despesa com a contratação da artista
NÍVEA SOARES, que se apresentará no dia 14 de junho de 2013, na EQNM 36, Área Especial 01,
Setor M Norte, Taguatinga/DF, Dentro da programação do projeto CONECTANDO VIDAS TAGUATINGA – DF, executado no valor total de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), conforme
Emenda Parlamentar do Deputado Distrital CRISTIANO ARAÚJOmediante Ofício nº 96/2013
- GDCA, e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do pagamento. Nos
termos do Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Subsecretário de Administração
Geral e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária
eficácia. Em 12 de junho de 2013. Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo
nº 150.001470/2013, com fulcro no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, reconheceu a
inexigibilidade de licitação em favor da Empresa NELSON PEREIRA RAMOS ORG. REALIZAÇÃO DE EVENTO, no valor de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), destinados à despesa
com a contratação artística de VERDADE RELATADA, que se apresentará no dia 14 de junho
de 2013, na EQNM 36, Área Especial 01, Setor M Norte, Taguatinga/DF, Dentro da programação do projeto CONECTANDO VIDAS TAGUATINGA – DF, executado no valor total de R$
210.000,00 (duzentos e dez mil reais), conforme Emenda Parlamentar do Deputado Distrital
CRISTIANO ARAÚJOmediante Ofício nº 96/2013 - GDCA, e, em consequência, autorizou
o empenho da despesa e a realização do pagamento. Nos termos do Art. 26 da mesma Lei nº
8.666/1993, ratifiquei o ato do Subsecretário de Administração Geral e determinei a respectiva
publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Em 12 de junho
de 2013. Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo nº
150.001469/2013, com fulcro no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, reconheceu a inexigibilidade de licitação em favor da Empresa MÁXIMO JOSÉ DA SILVA ME, no valor de R$ 15.000,00
(QUINZE MIL REAIS), destinados a despesa com a contratação artística de PROVERBIO X,
que se apresentará no dia 14 de junho de 2013, na EQNM 36, Área Especial 01, Setor M Norte,
Taguatinga/DF, Dentro da programação do projeto CONECTANDO VIDAS TAGUATINGA – DF,
executado no valor total de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), conforme Emenda Parlamentar do Deputado Distrital CRISTIANO ARAÚJOmediante Ofício nº 96/2013 - GDCA, e, em
consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do pagamento. Nos termos do Art. 26
da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Subsecretário de Administração Geral e determinei

Página 36

Diário Oficial do Distrito Federal

a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Em 12
de junho de 2013. Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo nº
150.001475/2013, com fulcro no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, reconheceu a inexigibilidade de licitação em favor da Empresa MV EVENTOS LTDA., no valor de R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), destinados a despesa com a contratação da artista MARIANA VALADÃO,
que se apresentará no dia 15 de junho de 2013, na EQNM 36, Área Especial 01, Setor M Norte,
Taguatinga/DF, Dentro da programação do projeto CONECTANDO VIDAS TAGUATINGA/
DF, executado no valor total de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), conforme Emenda
Parlamentar do Deputado Distrital CRISTIANO ARAÚJOmediante Ofício nº 96/2013 - GDCA,
e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do pagamento. Nos termos
do Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Subsecretário de Administração Geral
e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária
eficácia. Em 12 de junho de 2013. Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo
nº 150.001504/2013, com fulcro no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, reconheceu a
inexigibilidade de licitação em favor da Empresa CENTRO DE TRADIÇÕES POPULARES
BUMBA MEU BOI, no valor de R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), destinados à despesa
com a contratação do Grupo BOI DE SEU TEODORO, que se apresentará no dia 15 de junho
de 2013, na Esplanada dos Ministérios – Brasília – DF, dentro da programação do Projeto COPA
CULTURAL – A COPA COMEÇA AQUI, e, em consequência, autorizou o empenho da despesa
e a realização do pagamento. Nos termos do Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato
do Subsecretário de Administração Geral e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial
do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Em 14 de junho de 2013. Hamilton Pereira da
Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo nº
150.001513/2013, com fulcro no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, reconheceu a inexigibilidade de licitação em favor da Empresa ASSOCIAÇÃO CULTURAL DO GUARÁ, no valor
de R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), destinados à despesa com a contratação do artista PÉ
DE CERRADO, que se apresentará no dia 15 de junho de 2013, na Esplanada dos Ministérios –
Brasília – DF, dentro da programação do Projeto COPA CULTURAL – A COPA COMEÇA AQUI,
e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do pagamento. Nos termos
do Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Subsecretário de Administração Geral
e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária
eficácia. Em 14 de junho de 2013. Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo nº
150.001509/2013, com fulcro no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, reconheceu a inexigibilidade
de licitação em favor da Empresa FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE UMBANDA E CANDOBLE,
no valor de R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), destinados à despesa com a contratação do
Grupo ASÉ DUDU, que se apresentará no dia 15 de junho de 2013, na Esplanada dos Ministérios –
Brasília – DF, dentro da programação do Projeto COPA CULTURAL – A COPA COMEÇA AQUI,
e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do pagamento. Nos termos
do Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Subsecretário de Administração Geral
e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária
eficácia. Em 13 de junho de 2013. Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo
nº 150.001512/2013, com fulcro no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, reconheceu a inexigibilidade de licitação em favor da Empresa ASSOCIAÇÃO BATALA DE PERCUSSÃO, no
valor de R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), destinados à despesa com a contratação do Grupo
BATALÁ, que se apresentará no dia 15 de junho de 2013, na Esplanada dos Ministérios – Brasília – DF, dentro da programação do Projeto COPA CULTURAL – A COPA COMEÇA AQUI,
e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do pagamento. Nos termos
do Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Subsecretário de Administração Geral
e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária
eficácia. Em 14 de junho de 2013. Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo
nº 150.001521/2013, com fulcro no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, reconheceu a inexigibilidade de licitação em favor da Empresa ASSOCIAÇÃO CULTURA ACESA, no valor de
R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), destinados à despesa com a contratação do Grupo SEU
ESTRELO, que se apresentará no dia 15 de junho de 2013, na Esplanada dos Ministérios – Brasília – DF, dentro da programação do Projeto COPA CULTURAL – A COPA COMEÇA AQUI,
e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do pagamento. Nos termos
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do Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Subsecretário de Administração Geral
e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária
eficácia. Em 14 de junho de 2013. Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo
nº 150.001515/2013, com fulcro no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, reconheceu a inexigibilidade de licitação em favor da Empresa FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE UMBANDA
E CANDONBLE, no valor de R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), destinados à despesa com a
contratação do grupo ILÊ AXÉ OYÁ BAGAN, que se apresentará no dia 15 de junho de 2013,
na Esplanada dos Ministérios – Brasília – DF, dentro da programação do Projeto COPA CULTURAL – A COPA COMEÇA AQUI, e, em consequência, autorizou o empenho da despesa e
a realização do pagamento. Nos termos do Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato
do Subsecretário de Administração Geral e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial
do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Em 14 de junho de 2013. Hamilton Pereira da
Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo nº
150.001514/2013, com fulcro no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, reconheceu a inexigibilidade
de licitação em favor da Empresa FEDERAÇÃO BRASILIENSE DE UMBANDA E CANDOBLE,
no valor de R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), destinados à despesa com a contratação da Banda
OBARÁ, que se apresentará no dia 15 de junho de 2013, na Esplanada dos Ministérios – Brasília
– DF, dentro da programação do Projeto COPA CULTURAL – A COPA COMEÇA AQUI, e, em
consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do pagamento. Nos termos do Art. 26
da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Subsecretário de Administração Geral e determinei
a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Em 14
de junho de 2013. Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo nº
150.001511/2013, com fulcro no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, reconheceu a inexigibilidade de licitação em favor da Empresa AGF PROMOÇÃO DE EVENTOS, no valor de R$
30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), destinados à despesa com a contratação da Banda IMAGEM,
que se apresentará no dia 15 de junho de 2013, na Esplanada dos Ministérios – Brasília – DF,
dentro da programação do Projeto COPA CULTURAL – A COPA COMEÇA AQUI, e, em
consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do pagamento. Nos termos do
Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Subsecretário de Administração Geral
e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária
eficácia. Em 14 de junho de 2013. Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
O Subsecretário de Administração Geral desta Secretaria, tendo em vista a justificativa apresentada pela área técnica e o parecer favorável da Assessoria Jurídico-Legislativa, no processo nº
150.001530/2013, com fulcro no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, reconheceu a inexigibilidade de licitação em favor da Empresa OSSOS DO OFICIO – CONFRARIA DAS ARTES, no
valor de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), destinados à despesa com a contratação da Solista/
Cantora LUISA FRANCISCONI, para participar do III FESTIVAL DE ÓPERA DE BRASÍLIA,
no dia 17 de junho de 2013, na Sala Villa – Lobos do Teatro Nacional Claudio Santoro, e, em
consequência, autorizou o empenho da despesa e a realização do pagamento. Nos termos do
Art. 26 da mesma Lei nº 8.666/1993, ratifiquei o ato do Subsecretário de Administração Geral
e determinei a respectiva publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária
eficácia. Em 17 de junho de 2013. Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA
EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 10/2013.
Processo: 380.000.990/2012. Partes: O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE
ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA/SEDEST
x LUIS SIVERES. Objeto: O Contrato tem por objeto a locação de imóvel situado na QNM 21,
Conjunto M, Casa 03, Ceilândia Sul, Distrito Federal, com 162 m2 de área construída, constituído
por 1 suíte (14,66 m2), 4 quartos (10,45 m2, 12,04 m2, 9,69 m2, 8,63 m2), 3 banheiros (3,60 m2,
5,10 m2 com adaptação para deficientes físicos, 2,25 m2), uma sala de estar (15,60 m2), uma sala
de jantar (8,73 m2), cozinha (14,48 m2), garagem (16,33 m2), área de serviço (5,14 m2) e área
de convivência (88 m2), destinada ao funcionamento de Casa Lar para desenvolver o serviço de
acolhimento de crianças e adolescentes de forma descentralizada, em pequenos grupos e inserida
na comunidade, conforme o Decreto nº 28.075/2007, de 29/06/2007, conforme estabelecido na
justificativa de Dispensa de Licitação de fls. 119, e em sua Ratificação de fl. 120, na Proposta
de fl. 124, no Projeto Básico, fls. 03/06 e no Laudo de Avaliação nº 124/2013 – TERRACAP, fl.
72/81. Valor: O aluguel mensal é de R$ 2.500,00 (dois mil quinhentos reais), perfazendo o valor
total do contrato em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), devendo a importância ser atendida à conta
de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária Anual, bem
como parcelas remanescentes custeadas à conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento(s)
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seguinte(s). Dotação Orçamentária: A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:
I - Unidade Orçamentária: 17.902 – FAS/DF; II - Programa de Trabalho: 08.243.6211.4118.0005
– Acolhimento Institucional – PSE – FAS - DF; III - Natureza da Despesa: 33.90.36 – Outros
Serviços de Terceiros – Pessoa Física; IV - Fonte de Recursos: 100; V – Valor: R$ 60.000,00
(sessenta mil reais), sendo o valor de R$ 16.750,00 (dezesseis mil setecentos e cinquenta reais),
para o período de 10 de junho de 2013 a 31 de dezembro de 2013 e R$ 43.250,00 (quarenta e
três mil duzentos e cinquenta reais) para o período de 01 de janeiro de 2014 a 09 de junho de
2015, que se fará constar na Proposta Orçamentária Anual de 2014 e 2015, respectivamente. O
empenho inicial é de R$ 16.250,00 (dezesseis mil duzentos e cinquenta reais), conforme Nota
de Empenho nº 2013NE00342, emitida em 10/06/2013, sob o evento nº 400091, na modalidade
estimativo. Vigência: O Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente. DO FORO: Fica eleito
o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento
do presente Contrato. Assinatura: 10/06/2013. Signatários: Pelo Distrito Federal, Carlos Daniel
Dell Santo Seidel, Secretário de Estado e Luis Siveres, Locador/Proprietário.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA(*)
ESPÉCIE: Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Universidade de Brasília e o Distrito
Federal, representado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, pela Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos do Distrito Federal, o Arquivo Público do Distrito Federal e a Administração Regional
da Candangolândia. OBJETO: Estabelecer Acordo de Cooperação Técnica para viabilizar a
reconstrução da Escola Júlia Kubitschek, primeira etapa do complexo arquitetônico do Museu
da educação do Distrito Federal, a definir estratégias para a gestão compartilhada do Museu da
Educação do Distrito Federal. INÍCIO: 29/05/2013. FINAL: 29/05/2017. SIGNATÁRIOS: pelo
Distrito Federal, Denilson Bento da Costa, Secretário de Estado da Educação, Hamilton Pereira
da Silva, Secretário de Estado da Cultura, Nilson Reis Batista Júnior, Presidente do Instituto do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Gustavo Guilherme Leon Chauvet, Superintendente do
Arquivo Público do Distrito Federal, João Hermeto de Oliveira Neto, Administrador Regional
da Candangolândia e pela Universidade de Brasília, Ivan marques de Toledo Camargo.
______________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com erro no original, publicado no DODF nº 125,
de 18 /06/13, página 47.
RETIFICAÇÃO
No EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 49/2013, publicado no DODF nº 123, de 17
de junho de 2013, página 54, ONDE SE LÊ “...EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº
49/2013...”, LEIA-SE: “...EXTRATO DO TERMO DO CONVÊNIO Nº 48/2013...”.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO
CONCORRÊNCIA Nº 16/2013.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL,
comunica aos interessados, que após análise das propostas efetuada pela Coordenação de Obras,
sagrou-se vencedora da concorrência a empresa GONAR ENGENHARIA LTDA, com o valor
de R$ 2.633.770,75. Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.
Brasília/DF, 20 de junho de 2013.
EDUARDO MAURÍCIO PINHEIRO BARBALHO
Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RETIFICAÇÃO
Nos extratos dos Contratos nºs 33 e 34, de 18 de junho de 2013, publicados no DODF nº 115,
de 06 de junho de 2013, páginas 56 e 57 “ONDE SE LÊ: “...Processo: 040.004.768/2012...”,
LEIA-SE: “...Processo: 040.001.578/2013...”.

SUBSECRETARIA DA RECEITA
COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
AGENCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE BRAZLÂNDIA
EDITAL Nº 03, DE 17 DE JUNHO DE 2013.
O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DE BRAZLÂNDIA DA
COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE DA SUBSECRETARIA DA
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RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso
das atribuições regimentais previstas no artigo 134, inciso L do Anexo Único da Portaria nº 648
de 21 de dezembro de 2001, alterada pela Portaria 563 de 05 de setembro de 2002, e conforme
Ordem de Serviço nº Ordem de Serviço SUREC nº 10, de 13 de fevereiro de 2009 e Ordem de
Serviço – DIATE/SUREC nº 06, de 16 de fevereiro de 2009, TORNA PÚBLICO as notificações
AGBRAZ/COATE Nº 007/2013, de 21 de março de 2013 e AGBRAZ/COATE Nº 024/2013 de
15 de maio de 2013 (AR), nas quais intima o Srº. DOROTI MARIA DE OLIVEIRA VALENTE,
CPF nº 313.352.509-30, a apresentar documentos necessários à análise do processo de PEDIDO
DE BAIXA DE INSCRIÇÃO, processo nº 042-003.890/2012, conforme consta às fls. 22 a 24 dos
autos. As presentes Notificações encontram-se à disposição do interessado ou de pessoas por ela
legalmente autorizadas, nos dias úteis das 12:30 às 18:30 horas, nesta Agência de Atendimento
da Receita, localizado na Área Especial nº 04 Lote 03 Setor Tradicional - Brazlândia/DF.
JADSON VIEIRA CAMPOS

AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA
RECEITA DO NÚCLEO BANDEIRANTE
EDITAL Nº 02, DE 19 DE JUNHO DE 2013.
Cessação de Atividade
O GERENTE DA AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DA RECEITA DO NÚCLEO BANDEIRANTE, DA COORDENAÇÃO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, DA
SUBSECRETÁRIA DA RECEITA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO
DISTRITO FEDERAL, no uso de sua competência legal e de suas atribuições regimentais,
declara, com base no art. 29, inciso I, alínea c, item 2, c/c art. 383, ambos do Decreto nº
18.955, de 22/12/1997, e/ou, com base no art. 23, inciso I, alínea d, item 2, do Decreto 25.508,
de 19/01/2005, suspensas as inscrições no Cadastro Fiscal do Distrito Federal – CF/DF, dos
contribuintes a seguir relacionados por CF/DF e Razão Social, por cessação da atividade no
endereço para o qual foi concedida a inscrição, bem como dá conhecimento de que as inscrições que permanecerem suspensas por período superior a 90 (noventa) dias, contados do 10º
(décimo) dia da publicação do presente Edital, serão canceladas, na forma do art. 29, inciso
II, alínea d, do Decreto nº 18.955, de 22/12/1997 e/ou na forma do art. 23, inciso II, alínea d,
do Decreto nº 25.508, de 19/01/2005: 07.566.238/001-28, A F da Silva Salão de Beleza ME.
Este Edital entrará em vigência 15 (quinze) dias após sua publicação, conforme disposto no
Art. 12, Inciso III, do Decreto nº 33.269/2011.
LUCIANA CURI CARVALHO CAMPOS CASTRO

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A

GERÊNCIA DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA
EXTRATOS DE CONTRATOS
Espécie: Contrato nº BRB 2013/098; Licitação: Inexigibilidade, Art. 25, Lei 8.666/1193, firmado
em 15/02/2013, com a empresa CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRA LTDA; Objeto:
Locação por prazo certo e determinado de área de 2m², em 06 de suas lojas, para funcionamento de máquinas de autoatendimento do BRB; Processo: 700/2012; Vigência: de 01/09/2012 a
31/08/2017; Valor Global: R$756.000,00; Signatários: pelo Contratante, Alair José Martins
Vargas e pelo Contratado: Fernando César Lunardini.
Espécie: Contrato nº BRB 2013/141; Licitação: Pregão Eletrônico 024/2013, firmado em
17/06/2013, com a empresa CONSTRUTORA COIMBRA LTDA - ME; Objeto: Execução sob
regime de empreitada por preço global (mão-de-obra, materiais e equipamentos), de adaptação
de espaço para implantação da Sala de Arquivo de Microfilmes e Microfichas na GEMAT,
localizada no SIA, Trecho 3, Lotes 1065/1635, Brasília - DF; Processo: 076/2013; Vigência:
180 dias; Valor: R$184.139,15; Signatários: pelo Contratante, Francisco de Assis Gomes e pelo
Contratado: Doracélia Soares Coimbra.
TERMOS DE ADITAMENTOS – PRORROGAÇÃO
Espécie: III Termo de Aditamento ao Contrato nº DIRAD/DESEG-2009/089, firmado em
09/05/2013, com a empresa GOTHERM Engenharia Térmica Ltda - ME; Objeto:
prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 meses, a partir de 13/05/2013; Fundamento
Legal: Pregão Presencial nº 011/2009; Processo: 017/2009; Valor: R$31.732,08; Signatários: pelo
Contratante, Salvador Martino e pelo Contratado, Agnaldo Botelho Rocha.
Espécie: IV Termo de Aditamento ao Contrato nº DIRAD/DESEG-2009/097, firmado em
03/06/2013, com a empresa CENTRAL DE VENDAS EM INFORMÁTICA LTDA; Objeto:
prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 meses, a partir de 03/06/2013; Fundamento
Legal: Pregão Eletrônico nº 070/2008; Processo: 683/2008; Valor: R$102.060,00; Signatários:
pelo Contratante, Salvador Martino e pelo Contratado, Haridimos Jean Papaioannis Papadakis.
Espécie: III Termo de Aditamento ao Contrato nº DIRAD/DESEG-2010/096, firmado em
13/06/2013, com a empresa CENTRAL DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA; Objeto: prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 meses, a partir de 16/06/2013; Fundamento
Legal: Credenciamento 003/2010; Processo: 319/2010; Valor: R$40.000,00; Signatários: pelo
Contratante, Salvador Martino e, pelo Contratado, Marco Aurélio Silva Cerqueira.
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TERMOS EXTRATOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2012
VALIDADE ATÉ 16/12/2013
Contratada: Instituto Cultural, Educacional e Profissionalizante de Pessoas com Deficiência do
Brasil - ICEP-BRASIL. Objeto da ARP: Execução de serviços de curso de língua brasileira de
sinais – LIBRAS (Qde 5 turmas, 30 horas cada). Assinatura: 17/12/2012. Vigência: 12 meses a
partir de 17/12/2012. Valor R$30.000,00. Licitação: Pregão Eletrônico nº 66/2012. Signatários:
Pelo BRB: Francisco de Assis Gomes. Pela Contratada: Sueide Miranda Leite. Executor: Francisco de Assis Gomes; Processo 736/2012.
MARIA DE LOURDES BATISTA
Gerente de Área
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2013
VALIDADE ATÉ 21/06/2014
Contratada: FÁBIO JOSÉ GALVÃO DOS SANTO – ME; Objeto da ARP: prestação de serviços
de engenharia em diversas dependências do BRB (Item I); Assinatura: 14/06/2013. Vigência:
12 meses. Valor Global Estimado R$24.817.091,00. Licitação: Pregão Eletrônico nº 031/2013.
Signatários: Pelo BRB: Jorge de Souza Alves e pela Contratada: Fábio José Galvão dos Santos;
Executor: Lorena Perez Cabral; Processo 185/2013.
MARIA DE LOURDES BATISTA
Gerente de Área
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2013
VALIDADE ATÉ 21/06/2014
Contratada: EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA; Objeto da ARP: prestação de
serviços de engenharia em diversas dependências do BRB (Itens I e II); Assinatura: 18/06/2013.
Vigência: 12 meses. Valor Global Estimado R$44.443.146,00; Licitação: Pregão Eletrônico nº
031/2013. Signatários: Pelo BRB: Jorge de Souza Alves e pela Contratada: José Maurício Vieira
Barros. Executor: Lorena Perez Cabral. Processo 185/2013.
MARIA DE LOURDES BATISTA
Gerente de Área
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES
CREDENCIAMENTO Nº 03/2010
O BRB – Banco de Brasília S/A torna público o resultado parcial do Credenciamento nº 03/2010.
Empresa habilitada: 1) INDEPENDENTE CONSULTORIA, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS
LTDA. - Atuação: Urbana, atividades: A1, A2 e A3. Os autos do processo encontram-se com
vista franqueada no horário de 10 às 16 horas, no SBS, Quadra 1, Bl. E, Ed. Brasília, 16º andar,
Brasília/DF. Processo: 144/2010.
ERIEL STRIEDER
Gerente de Área
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EDITAL Nº 26, DE 18 DE JUNHO DE 2013.
A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 24.430, de 02 de
março de 2004, TORNA PÚBLICO a pré-indicação de área para o imóvel situado à Quadra 05
Lotes 40 e 42, Setor de Materiais de Construção de Ceilândia/DF, para a empresa W.W TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, processo 370.000.012/2012, com pleito de incentivo econômico
do PRÓ-DF II, aprovado pelo Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento
Produtivo do Distrito Federal - COPEP/DF, com efeito de elaboração e apresentação do Projeto
de Viabilidade Técnica, Econômico e Financeira, no prazo máximo de 30 dias, contados da data
de publicação do presente no DODF.
GUTEMBERG UCHÔA
Secretário de Estado

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
EXTRATOS DE INSTRUMENTO CONTRATUAL
PROCESSO: 112.001.834/2012. FUNDAMENTO LEGAL: Edital de Concorrência Pública nº
004/2011 - ASCAL/PRES. ESPÉCIE: Contrato de Empreitada Obra Engª. D.E. ASJUR/PRES
nº 589/2013. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL-NOVACAP e a firma TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LTDA. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a execução e manutenção, pela CONTRATADA, de drenagem pluvial em diversos locais do GUARÁ, VICENTE PIRES e ÁGUAS
CLARAS - DF. VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 404.760,23 (quatrocentos
e quatro mil, setecentos e sessenta reias e vinte e três centavos). PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo
máximo de execução e de conclusão das obras será de 60 (sessenta) dias corridos, contado a partir
do 1º dia útil da emissão da correspondente Ordem de Serviço Externa, expedida pela Diretoria de
Urbanização. O prazo de vigência do presente ajuste é de 150 (cento e cinquenta) dias corridos,
contado a partir da data de sua assinatura e eficácia com a publicação de seu respectivo extrato no
Diário Oficial do Distrito Federal. RECURSOS: As obras de que trata este contrato será executada
com recursos procedentes do Programa de Trabalho 15451620811109584 Manutenção de Redes de
Águas Pluviais, Natureza de Despesa 44.90.51, Fonte de Recurso 100, conforme Nota de Empenho nº 2013NE01256, emitida em 22/05/2013, no valor de R$ 404.760,23 (quatrocentos e quatro
mil, setecentos e sessenta reais e vinte e três centavos) pela Diretoria Financeira da NOVACAP.
DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 12/06/2013. PELA NOVACAP: Nilson
Martorelli e Erinaldo Pereira da Silva Sales. PELA CONTRATADA: Thiago do Valle Araújo.
TESTEMUNHAS: Maria do Socorro Ferreira da Silva e Leonardo Alcantara L’Orican da Silva.

EDITAL Nº 16, DE 05 DE JUNHO DE 2013.
A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 24.430, de 02 de março
de 2004, TORNA PÚBLICO e sem efeito a pré-indicação de área para o endereço Conjunto N,
Lote 03, Setor de Múltiplas Atividades do Gama – DF, feita através do Edital nº 237 de 16/04/2001,
publicado no DODF nº 78, de 24/04/2001, bem como torna público a pré-indicação de área para o
imóvel situado no Conjunto U, Lote 01, Setor de Múltiplas Atividades do Gama - DF, ambos para a
empresa IB CONFECÇOES LTDA processo 160.002.988/2000, com pleito de incentivo econômico do PRÓ-DF II, aprovado pelo Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento
Produtivo do Distrito Federal - COPEP/DF. A empresa interessada terá 30 dias, contados da data da
convocação, para apresentação junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico dos documentos
complementares ao projeto de viabilidade econômico-financeiro aprovado, caso seja necessário.
GUTEMBERG UCHÔA
Secretário de Estado

PROCESSO: 112.001.834/2012. FUNDAMENTO LEGAL: Edital de Concorrência Pública nº
004/2011 - ASCAL/PRES. ESPÉCIE: Contrato de Empreitada Obra Engª. D.E. ASJUR/PRES
nº 590/2013. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO
BRASIL-NOVACAP e a firma TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LTDA.OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a execução e manutenção, pela CONTRATADA, de drenagem pluvial em diversos locais de BRASÍLIA, LAGO SUL, LAGO NORTE
e VARJÃO – DF. VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 720.905,92 (setecentos e
vinte mil, novecentos e cinco reais e noventa e dois centavos). PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo
máximo de execução e de conclusão das obras será de 90 (noventa) dias corridos, contado a partir
do 1º dia útil da emissão da correspondente Ordem de Serviço Externa, expedida pela Diretoria
de Urbanização. O prazo de vigência do presente ajuste é de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contado a partir da data de sua assinatura e eficácia com a publicação de seu respectivo extrato
no Diário Oficial do Distrito Federal. RECURSOS: As obras de que trata este contrato será executada com recursos procedentes do Programa de Trabalho 15451620811109584 Manutenção
de Redes de Águas Pluviais, Natureza de Despesa 44.90.51, Fonte de Recurso 100, conforme
Nota de Empenho nº 2013NE01257, emitida em 22/05/2013, no valor parcial de R$ 400.000,23
(quatrocentos mil reais e vinte e três centavos) pela Diretoria Financeira da NOVACAP. DATA
DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 12/06/2013. PELA NOVACAP: Nilson
Martorelli e Erinaldo Pereira da Silva Sales. PELA CONTRATADA: Thiago do Valle Araújo.
TESTEMUNHAS: Maria do Socorro Ferreira da Silva e Leonardo Alcantara L’Orican da Silva.

EDITAL Nº 25, DE 13 DE JUNHO DE 2013.
A SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 24.430, de 02
de março de 2004, TORNA PÚBLICO a pré-indicação de área para o imóvel situado à Quadra
04 Conjunto H Lote 04, ADE Centro Norte de Ceilândia/DF, para a empresa PAPELARIA E
LIVRARIA CEILÂNDIA LTDA, processo 370.000.808/2010, com pleito de incentivo econômico
do PRÓ-DF II, aprovado pelo Conselho de Gestão do Programa de Apoio ao Empreendimento
Produtivo do Distrito Federal - COPEP/DF, com efeito de elaboração e apresentação do Projeto
de Viabilidade Técnica, Econômico e Financeira, no prazo máximo de 30 dias, contados da data
de publicação do presente no DODF.
GUTEMBERG UCHÔA
Secretário de Estado

PROCESSO: 112.000.344/2013. FUNDAMENTO LEGAL: Edital de Tomada de Preço nº
023/2013 - ASCAL/PRES/NOVACAP. ESPÉCIE: Contrato de Empreitada Obra Engª. D.O.E.
ASJUR/PRES nº 593/2013. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma EDILSON JANUÁRIO TEIXEIRA - ME. OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a reforma e adequação, pela CONTRATADA, dos
espaços das piscinas do complexo Aquático DEFER para a realização das Olimpíadas Escolares
Mundiais - GYMNASÍADE - 2013, localizado no Centro Poliesportivo Ayrton Senna, em Brasília
- DF. VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 993.088,92 (novecentos e noventa e
três mil, oitenta e oito reais e noventa e dois centavos). PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo máximo de
execução e de conclusão dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contado a partir
do 1º dia útil da emissão da correspondente Ordem de Serviço Externa, expedida pela Diretoria
de Edificações. O prazo de vigência do presente ajuste é de 210 (duzentos e dez) dias corridos,
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contado a partir da data de sua assinatura e eficácia com a publicação de seu respectivo extrato
no Diário Oficial do Distrito Federal. RECURSOS: O objeto de que trata este contrato será executado com recursos procedentes do Programa de Trabalho 27.812.6206.3048.0002, Natureza de
Despesa 44.90.51, Fonte de Recurso 100, conforme Nota de Empenho nº 2013NE01522, no valor
de R$ 993.088,92 (novecentos e noventa e três mil, oitenta e oito reais e noventa e dois centavos),
emitida em 17/06/2013 pelo Diretor Financeiro da NOVACAP. DATA DA ASSINATURA: O
termo tem sua assinatura em 18/06/2013. PELA NOVACAP: Nilson Martorelli e Maruska Lima
de Sousa Holanda. PELA CONTRATADA: Edilson Januário Teixeira. TESTEMUNHAS: Maria
do Socorro Ferreira da Silva e Leonardo Alcantara L`Orican da Silva.

a vigência até 11/10/2013. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais
cláusulas e condições do Instrumento Principal nº 707/2012, aqui não expressamente alteradas
ou modificadas, do qual este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua assinatura em 29/05/2013. PELA NOVACAP: Nilson Martorelli
e Erinaldo Pereira da Silva. PELA CONTRATADA: Thiago do Valle Araújo. TESTEMUNHAS:
Maria do Socorro Ferreira da Silva e Leonardo Alcantara L`Orican da Silva.

PROCESSO: 112.001.048/2012. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, incisos II, da Lei nº
8.666/93. ESPÉCIE: TERMO DE ADITAMENTO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.E. ASJUR/
PRES “F”- 584/2011. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo de Aditamento é a prorrogação, por
mais 90 (noventa) dias corridos, dos prazos de execução e vigência, fixados na Cláusula Quarta
do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 584/2011, contados a partir de 25/06/2013 e 27/08/2013,
respectivamente, e que tem por objeto a revitalização, pela CONTRATADA, de diversas áreas
esportivas e de lazer localizadas na EQS 102/103, SQS 402, SQS 204 e EQS 202/203, na Asa
Sul, Brasília – RA I – DF. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº 584/2011,
com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 22/09/2013, e a vigência até 24/11/2013. DA
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Instrumento Principal nº 584/2011, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do qual este
Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem sua
assinatura em 29/05/2013. PELA NOVACAP: Nilson Martorelli e Daclimar Azevedo de Castro.
PELA CONTRATADA: Thiago do Valle Araújo. TESTEMUNHAS: Maria do Socorro Ferreira
da Silva e Leonardo Alcantara L`Orican da Silva.

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2012. (*)
Processo: 093.000034/2012. Tipo: Menor Preço; Objeto: AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS COM
TECNOLOGIA LED P/MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS DO
EIXO MONUMENTAL – PB 002/2012 – GPIP – PLANO PILOTO-BRASÍLIA-DF. Empresas
Vencedoras: PHILIPS DO BRASIL LTDA. Valor global total: R$ 2.122.151,04. O processo
encontra-se a disposição dos interessados para vistas, na CJEL, das 8h às 12h e das 14h às 17h.
Demais informações, pelos telefones: 3465-9014/9021.
Brasília/DF, 19 de junho de 2013.
WELLERSON LUIZ SANTOS
Pregoeiro
____________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no
DODF nº 125, de 18/06/2013, página 49.

PROCESSO: 112.001.048/2012. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, incisos II, da Lei nº
8.666/93. ESPÉCIE: TERMO DE ADITAMENTO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.E. ASJUR/
PRES “F”- 585/2011. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo de Aditamento é a prorrogação, por
mais 90 (noventa) dias corridos, dos prazos de execução e vigência, fixados na Cláusula Quarta
do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 585/2011, contados a partir de 25/06/2013 e 27/08/2013,
respectivamente, e que tem por objeto a revitalização, pela CONTRATADA, de diversas áreas
esportivas e de lazer localizadas na EQS 214/215, EQS 210/211, EQS 208/209 e EQS 206/207,
na Asa Sul, Brasília – RA I - DF. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº
585/2011, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 22/09/2013, e a vigência até 24/11/2013.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do
Instrumento Principal nº 585/2011, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do qual
este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem
sua assinatura em 29/05/2013. PELA NOVACAP: Nilson Martorelli e Daclimar Azevedo de
Castro. PELA CONTRATADA: Thiago do Valle Araújo. TESTEMUNHAS: Maria do Socorro
Ferreira da Silva e Leonardo Alcantara L`Orican da Silva.
PROCESSO: 112.001.048/2012. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, incisos II, da Lei nº
8.666/93. ESPÉCIE: TERMO DE ADITAMENTO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.E. ASJUR/
PRES “F” - 586/2011. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo de Aditamento é a prorrogação, por
mais 90 (noventa) dias corridos, dos prazos de execução e vigência, fixados na Cláusula Quarta
do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 585/2011, contados a partir de 25/06/2013 e 27/08/2013,
respectivamente, e que tem por objeto a revitalização, pela CONTRATADA, de diversas áreas
esportivas e de lazer localizadas na SQS 104, SQS 307, SQS 304, EQS 106/107 e EQS 104/105,
na Asa Sul, Brasília – RA I - DF. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo de execução do Contrato nº
586/2011, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 22/09/2013, e a vigência até 24/11/2013.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais cláusulas e condições do
Instrumento Principal nº 586/2011, aqui não expressamente alteradas ou modificadas, do qual
este Termo fica fazendo parte integrante e inseparável. DATA DA ASSINATURA: O termo tem
sua assinatura em 29/05/2013. PELA NOVACAP: Nilson Martorelli e Daclimar Azevedo de
Castro. PELA CONTRATADA: Thiago do Valle Araújo. TESTEMUNHAS: Maria do Socorro
Ferreira da Silva e Leonardo Alcantara L`Orican da Silva.
PROCESSO: 112.001.920/2013. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, § 1º, incisos II, da Lei nº
8.666/93. ESPÉCIE: TERMO DE ADITAMENTO CONTR. EMPR. OBRA ENGª D.U. ASJUR/
PRES “A”- 707/2012. CONTRATANTES: COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA
CAPITAL DO BRASIL-NOVACAP e a firma TVA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. OBJETO: O objeto do presente Termo de Aditamento é a prorrogação, por
mais 88 (oitenta e oito), dias corridos, dos prazos de execução e vigência, fixados na Cláusula
Quarta do Contrato Principal ASJUR/PRES nº 707/2012, contados a partir de 04/06/2013, e
16/07/2013, respectivamente e que tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, e manutenção de drenagem pluvial em diversos locais de Taguatinga-DF. PRAZO/VIGÊNCIA: O prazo
de execução do Contrato nº 707/2012, com este Termo Aditivo, fica prorrogado até 30/08/2013 e

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA
COMISSÃO JULGADORA ESPECIAL DE LICITAÇÃO

CEB DISTRIBUIÇÃO S/A.
EDITAL Nº 128/2013 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2009.
66ª CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
O Diretor Geral da CEB Distribuição S/A, no uso de suas atribuições e tendo em vista o constante
no Edital nº 01/2009-CEB, Edital Normativo, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em
30.9.2009, TORNA PÚBLICO que convoca os candidatos a seguir relacionados para comparecer
à sede da CEB, localizada no SIA, Setor de Áreas Públicas, lote C bloco D sala 5, Gerência de
Administração de Pessoal – GRAP, Brasília/DF, no período de 21 a 25 de junho (dias úteis),
das 14h às 17h, para manifestação acerca de sua contratação e para encaminhamento à avaliação médica pré-admissional com fins de contratação, conforme disposto no item 1.4 do Edital
Normativo. O não comparecimento no período, data e local indicados neste Edital acarretará a
eliminação definitiva e automática do candidato do concurso público em referência. 1. Convocação de candidatos aprovados para o cargo de Técnico de Comunicação Social - Publicidade ou
Propaganda ou Jornalismo, conforme aprovado pelo CPRH no dia 22/05/2013, na seguinte ordem:
área de contribuição e código, seguidos de nº de inscrição, nome, CPF e classificação. Técnico
de Comunicação Social: 100101972, MICHELE MONTEIRO COELHO, 01277399123, 11.
Brasília/DF, 21 de Junho de 2013.
RUBEM FONSECA FILHO
Diretor Geral
CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO SUB JUDICE
O DIRETOR GERAL DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o constante no Edital nº 01/2009-CEB, Edital Normativo, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal em 30 de setembro de 2009, TORNA PÚBLICO que CONVOCA em atendimento ao Acórdão proferido nos autos do processo 2010.01.1.109529-7 que tramitou perante a
5ª Vara de Fazenda Pública o candidato a seguir relacionado para comparecer à sede da CEB,
localizada no SIA – Setor de Área Pública Lote C, Bloco D, sala 05 – Gerência de Administração
de Pessoal - GRAP, Brasília /DF, no período de 21 a 25 de junho (dias úteis) no horário de 14h
às 17h, para manifestação acerca de sua contratação e para encaminhamento à avaliação médica
pré-admissional com fins de contratação, conforme disposto no item 1.4 do Edital Normativo.
O não comparecimento no período, data e local indicado neste Edital, acarretará a eliminação
definitiva e automática do candidato do concurso público em referência.
1 Convocação de candidatos aprovados para o cargo de Engenheiro Eletricista, conforme aprovado
pelo CPRH no dia 22/05/2013, na seguinte ordem: área de contribuição e código, seguidos de
nº de inscrição, nome, CPF e classificação.
Engenheiro Eletricista, 109: 100132915, VIVIANE VIEIRA VIDAL (candidato sub
judice), 71683801172, 39.
Brasília/DF, 21 de Junho de 2013.
RUBEM FONSECA FILHO
Diretor Geral
RETIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL CARGO: ENGENHEIRO ELETRICISTA
O DIRETOR GERAL DA CEB DISTRIBUIÇÃO S/A, no uso de suas atribuições legais, torna
pública a inclusão de candidato na condição de sub judice no resultado final do concurso público
para provimento de vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reservas para
empregos de nível superior, médio e fundamental, objeto do Edital nº 39/2010, 22 de junho de
2010, publicado no DODF nº 121, 24 de junho de 2010, conforme segue.
1. INCLUIR no subitem 1.9 do Edital nº 39 o candidato mencionado a seguir, na seguinte or-
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dem: número de inscrição, nome do candidato, número do processo judicial, nota final na prova
objetiva, nota final na prova discursiva, resultado final na prova de capacidade física, resultado
final na avaliação psicológica, nota final no concurso público e ordem de classificação do candidato no concurso público. 100132915, VIVIANE VIEIRA VIDAL (candidato sub judice),
2010.01.1.109529-7, 60.00, 6.15, Apto, Não-Recomendado, 66.15, 39.
2. Os candidatos que, na forma do subitem 1.9 do Edital nº 39 e posteriores retificações, encontravam – se em classificação igual ou maior que a dos candidatos retro mencionados ficam todos
reposicionados em uma colocação posterior.
Brasília/DF, 21 de Junho de 2013
RUBEM FONSECA FILHO
Diretor Geral
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO DE MATERIAIS Nº P000140/2013.
A CEB Distribuição S/A, por meio da CPL, localizada no Setor de Indústria e Abastecimento –
SIA, Área de Serviço Público S/N, Lote C, Bloco B, Sala 07, Guará, Brasília – DF, torna público
o resultado do Pregão Eletrônico nº P00140/2013, para AQUISIÇÃO DE PLUG DE CONEXÃO
no qual consagrou-se vencedora a empresa: POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
nos itens 1 e 2. O processo encontra-se à disposição dos interessados, no horário das 8 às 12 e
das 14 às 17h. Demais informações, pelos telefones: 3465-9317/9018 ou pelo fax: 3465-9171.
Brasília/DF, 20 de junho de 2013.
MARCELO ANDRADE CRUZ
Presidente
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO DE MATERIAIS Nº P00141/2013
Processo: 310.003034/2013. Tipo: menor preço. AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, TALCO
NEUTRO, CADEADO E DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS. Abertura: 05/07/2013, às
10h00min. Prazo de Execução e vigência: 30(trinta) dias e 60(sessenta) dias. Valor Global Estimado: R$ 50.960,88. Dotação Orçamentária: R$ 207.333.767,00, R$ 105.355.755,00. Unidade
Orçamentária: 22.211. Programa de Trabalho: 6209, 6004. Natureza de Despesa: 44, 33. Fonte
de Recurso: 510. O Edital poderá ser adquirido no Portal de Compras (http://compras.ceb.com.
br). Demais informações: 3465-9317/9018.
Brasília/DF, 19 de junho de 2013.
MARCELO ANDRADE CRUZ
Presidente
RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO DE MATERIAIS Nº P000150/2013
A CEB Distribuição S/A, por meio da CPL, localizada no Setor de Indústria e Abastecimento –
SIA, Área de Serviço Público S/N, Lote C, Bloco B, Sala 07, Guará, Brasília – DF, torna público
o resultado do Pregão Eletrônico nº P00150/2013, para AQUISIÇÃO DE PLUG DE CONEXÃO
no qual consagraram-se vencedoras as empresas: LOJA ELÉTRICA LTDA, no lote 1 e PRYSMIAN ENERGIA CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A., no lote 2 . O processo encontra-se
à disposição dos interessados, no horário das 8 às 12 e das 14 às 17h. Demais informações, pelos
telefones: 3465-9317/9018 ou pelo fax: 3465-9171.
Brasília/DF, 20 de junho de 2013.
MARCELO ANDRADE CRUZ
Presidente
AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-S00113/2013.
A CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, por sua Comissão Permanente de Licitação– CPL, situada no
SIA SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS, LOTE “C”, BLOCO B SALA 07 CEP 71 215-902 Brasília – DF, torna público que fica prorrogada a abertura da licitação em epígrafe para às 10h, do
dia 05/07/2013, e que as propostas comerciais deverão ser encaminhadas até as 09:55 h do dia
05/07/2013. O Edital poderá ser adquirido, no Portal de Compras da CEB DISTRIBUIÇÃO
(http://compras.ceb.com.br). Demais informações, pelos telefones: 3465- 9012/9021.
Brasília/DF, 20 de junho de 2013.
MARCELO ANDRADE CRUZ
Presidente
EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato de Serviços nº 0099/2013. Partes: CEB DISTRIBUIÇÃO S/A x BSBLUX
ENGENHARIA LTDA. Processo 310.000162/2013, regido pela Lei 8.666/93. Data de assinatura: 27/05/2013. Objeto: Serviços de implantação da linha aérea de distribuição em 138 KV
em circuito duplo Brasília Norte x Cidade Digital - Cidade Digital x Brasília Centro, conforme
Projeto Básico nº 010/2012 - GRST. O prazo de execução do objeto é de 08 (oito) meses, e, o
de vigência do contrato será de 10 (dez) meses. O valor global do contrato é de R$ 2.290.000,00
(dois milhões, duzentos e noventa mil reais). Despesa com Publicação: CEB Distribuição. Assinatura pela CEB DISTRIBUIÇÃO: Antônio Soares da Costa e Mauro Martinelli Pereira e pela
contratada: Sandro Gonçalves de Oliveira.
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Serviços nº 0097/2012. Partes: CEB DISTRIBUIÇÃO S/A x CALE ELETRICIDADE, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Processo
310.000362/2012, regido pela Lei nº 8.666/93. Data de assinatura: 14/06/2013. Objeto: Prorrogação dos prazos de execução e vigência por mais 04 (quatro) meses. Despesa com Publicação:
CEB Distribuição. Assinatura pela CEB DISTRIBUIÇÃO: Antônio Soares da Costa e Mauro
Martinelli Pereira e pela contratada: Bernardo Queiroz Nunes Alves.

COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO TERMO DE QUITAÇÃO UNILATERAL Nº 8137/2011.
Partes: CAESB x GRÁFICA E EDITORA QUALIDADE LTDA. Assinatura: 19/06/2013.
Assinantes: Pela CAESB: Márcio Campos Luttembarck – Diretor de Gestão e Élcio Rezende
Freire - Superintendente de Gestão Estratégica de Pessoas.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 107/2012B-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA., CNPJ nº 44.734.671/000151. Objeto: retificação do valor do item 22 - HIDRALAZINA SOLUÇÃO INJETÁVEL 20MG/
ML AMPOLA 1ML, conforme Termo de Homologação e resultado por Fornecedor, passando o
valor unitário à R$ 3,07 (três reais e sete centavos). Prazo de Vigência: a contar da sua assinatura.
Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.014.647/2010. Data de Assinatura: 19/06/2013. Pela
SES/DF: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA. Pela Contratada: LUCAS XAVIER GARCÊZ DA
SILVA. Testemunhas: BRUNO PAZZINI DUARTE e ANA PAULA SOUSA P. E SILVA.
EDITAL Nº 20, DE 19 DE JUNHO DE 2013.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições
estabelecidas Regimento Interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, RESOLVE:
Art. 1º Prorrogar por mais 02 (dois) anos o prazo de validade do Concurso Público para o cargo
da carreira médica do quadro de pessoal do Distrito Federal, conforme Edital Normativo nº
05/2011-SES, publicado no DODF nº 63, de 01 de abril de 2011 e Edital de Resultado Final
nº 24/2011-SES, publicado no DODF nº 130, de 07 de julho de 2011, a contar de 07.07.2013.
Art. 2º Este Edital entra em vigor na data da sua publicação.
RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA
EDITAL Nº 35, DE 20 DE JUNHO DE 2013.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E PRESIDENTE DA
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, no uso das atribuições
que lhe conferem o inciso “X” do artigo 448 do Regimento Interno da Secretaria de Saúde,
aprovado pelo Decreto 34.213, de 14 de março de 2013, e o artigo 9º da Lei nº 2.676/2001, considerando o Edital nº 29, de 6 de junho de 2013, publicado no DODF de 10 de junho de 2013,
que homologa o resultado final do Processo Seletivo de Preceptoria do Curso de Graduação em
Enfermagem da Escola Superior de Ciências da Saúde, RESOLVE:
1. CONVOCAR, para o exercício da atividade de preceptoria no Curso de Graduação em Enfermagem da Escola Superior de Ciências da Saúde, a candidata FLÁVIA AVANCINI FERREIRA,
140.183-0, lotada na Diretoria Geral de Saúde da Asa Sul- Hospital Regional da Asa Sul: Enfermeiro/Clínica Pediátrica/Ala B, classificada no 2º lugar. 2. A candidata convocada terá o prazo
máximo de 5 (cinco) dias a contar da data da publicação no DODF, para manifestar interesse
em exercer a preceptoria de graduação, sob pena de ser considerado desistente deste processo
seletivo, conforme definido no item 11.2 do Edital nº 20, de 07/05/13, publicado no DODF nº
93, de 08/05/13. 2.1. A manifestação de interesse em exercer a preceptoria será feita mediante
assinatura em termo de aceite, disponível na página da ESCS: http://www.escs.edu.br. A cópia
original do termo de aceite assinado deverá ser na Gerência de Pessoal da Regional de lotação do
candidato, no prazo estabelecido no subitem 2.1 deste Edital, e outra cópia na Coordenação do
Curso de Graduação em Enfermagem/CCE/ESCS/Samambaia. 2.2. A cópia do termo de aceite
assinado poderá ser encaminhada para o e-mail cce.escs@gmail.com.
RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Subsecretário de Administração Geral, autorizou a realização de despesa mediante Dispensa
de Licitação nº 090/2013, processo no 060.004.828/2013, cujo objeto é a aquisição do material
KIT NEUROESTIMULADOR, no valor de R$ 92.881,60 (noventa e dois mil e oitocentos e
oitenta e um reais e sessenta centavos) em favor da empresa DABASONS IMPORTAÇAO
EXPORTAÇAO E COMERCIO LTDA., com fundamento legal no artigo 24, inciso IV da Lei
nº 8.666 de 21 de junho de 1993. Prévia autorização de acordo com o Decreto nº 33.662 de 15
de maio de 2012 acostado nos autos. Ato que ratifiquei em 14 de junho de 2013, nos termos do
artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e determinei sua publicação no Diário Oficial
do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Brasília/DF, 14 de junho de 2013. Rafael de
Aguiar Barbosa – Secretário de Estado de Saúde.
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SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECONHECIMENTOS DE DÍVIDAS
Processo: 060.015.712/2011, Interessando: IPANEMA – EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS E
TRANSPORTES LTDA. Assunto: Reconhecimento de Dívida. Com base no Decreto nº 33.522,
de 08 de fevereiro de 2012, e o disposto no artigo 86, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro
de 2010, à vista das informações contidas no presente processo, reconheço a dívida no valor de
R$238.939,42 (duzentos e trinta e oito mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e dois
centavos), referente à Nota Fiscal 3502, decorrente da prestação de serviços especializados de
limpeza, conservação hospitalar, com fornecimento de materiais e equipamentos nas Unidades
de Saúde da SES/DF. Brasília/DF, 20 de junho de 2013. José de Moraes Falcão, Subsecretário
de Administração Geral.
Processo: 060.013.726/2010, Interessando: CONFEDERAL VIGILÂNCIA DE TRANSPORTE
DE VALORES LTDA. Assunto: Reconhecimento de Dívida. Com base no Decreto nº 32.845, de
08 de abril de 2011, e o disposto no artigo 86, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, à
vista das informações contidas no presente processo, reconheço a dívida no valor de R$906.731,31
(novecentos e seis mil, setecentos e trinta e um reais e trinta e um centavos), referente à Nota
Fiscal 29440, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, diurna e noturna, com
fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos nas Unidades de Saúde da SES/DF.
Brasília/DF, 20 de junho de 2013. José de Moraes Falcão, Subsecretário de Administração Geral.
Processo: 060.015.711/2011, Interessando: IPANEMA – SEGURANÇA LTDA. Assunto: Reconhecimento de Dívida. Com base no Decreto nº 33.522, de 08 de fevereiro de 2012, e o disposto
no artigo 86, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, à vista das informações contidas
no presente processo, reconheço a dívida no valor de R$102.914,50 (cento e dois mil, novecentos
e catorze reais e cinqüenta centavos), referente à Nota Fiscal 928, decorrente da prestação de
serviços de vigilância armada, diurna e noturna, com fornecimento de mão-de-obra, materiais
e equipamentos nas Unidades de Básicas de Saúde da Família da SES/DF. Brasília/DF, 20 de
junho de 2013. José de Moraes Falcão, Subsecretário de Administração Geral.
Processo: 060.013.725/2010, Interessando: BRASÍLIA EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA.
Assunto: Reconhecimento de Dívida. Com base no Decreto nº 32.845, de 08 de abril de 2011, e
o disposto no artigo 86, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, à vista das informações contidas no presente processo, reconheço a dívida no valor de R$845.860,32 (oitocentos
e quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), referente à Nota
Fiscal 1610, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, diurna e noturna, com
fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos nas Unidades de Básicas de Saúde da
Família da SES/DF. Brasília/DF, 20 de junho de 2013. José de Moraes Falcão, Subsecretário
de Administração Geral.
Processo: 060.014.205/2011, Interessando: BRASÍLIA EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA.
Assunto: Reconhecimento de Dívida. Com base no Decreto nº 33.522, de 08 de fevereiro de
2012, e o disposto no artigo 86, do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010, à vista das
informações contidas no presente processo, reconheço a dívida no valor de R$617.417,40 (seiscentos e dezessete mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta centavos), referente à Nota
Fiscal 2020, decorrente da prestação de serviços de vigilância armada, diurna e noturna, com
fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos nas Unidades da SES/DF. Brasília/DF,
20 de junho de 2013. José de Moraes Falcão, Subsecretário de Administração Geral.
Processo: 060.002.005/2012, Interessando: INSTRUMENTAL CIENTÍFICO EQUIPAMENTOS
PARA LABORATÓRIOS LTDA. Assunto: Reconhecimento de Dívida. Com base no Decreto nº
34.158, de 22 de fevereiro de 2013, e o disposto no artigo 86, do Decreto nº 32.598, de 15 de
dezembro de 2010, à vista das informações contidas no presente processo, reconheço a dívida
no valor de R$192.227,71 (cento e noventa e dois mil, duzentos e vinte e sete reais e setenta
e um centavos), referente às Notas Fiscais 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 790 e
792, decorrente da prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição
de todas as peças, fornecimento de materiais de consumo, placas e componentes eletrônicos
marca RADIOMETER de propriedade da SES/DF. Brasília/DF, 20 de junho de 2013. José de
Moraes Falcão, Subsecretário de Administração Geral.
CENTRAL DE COMPRAS
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 32/2013
A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde comunica que no
Pregão Eletrônico por SRP nº 32/2013 sagraram-se vencedoras do certame as empresas CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - CNPJ: 47.193.115/0001-03, para o
item 02, com valor unitário de R$ 4,14 (quatro reias e quatorze centavos); para o item 03, com
valor unitário de R$ 5,20 (cinco reais e vinte centavos); para o item 04, com valor unitário de
R$ 6,00 (seis reais); à empresa CIRURGICA FERNANDES – COMÉRCIO DE MATERIAIS
CIRÚRGICOS – CNPJ: 61.418.042/0001-31, para o item 05, com valor unitário de R$ de 16,14
(dezesseis reais e quatorze centavos); para o item 06, com valor unitário de R$ 16,14 (dezesseis
reais e quatorze centavos); para o item 09, com valor unitário de R$ 2,78 (dois reais e setenta
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e oito centavos); à empresa ADLIN PLÁSTICOS LTDA – CNPJ: 95.799.201/0001-07, para o
item 11, com valor unitário R$ 0,60 (sessenta centavos); para o item 12, com valor unitário de R$
0,67 (sessenta e sete centavos); para o item 16, com valor unitário de R$ 3,27 (três reais e vinte
e sete centavos); para o item 17, com valor unitário de R$ 0,80 (oitenta centavos); à empresa
DMI MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA – ME – CNPJ: 37.109.097/0001-85, para o
item 13, com valor unitário de R$ 76,00 (setenta e seis reais), perfazendo o valor total da ata de
R$ 407.142,00 (quatrocentos e sete mil cento e quarenta e dois reais). Os itens 01,10, 14 e 15
foram cancelados na aceitação. Os itens 07 e 08 foram desertos.
LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA
PREGÃO ELETRÔNICO POR ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 116/2013
A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde comunica que no Pregão Eletrônico por SRP nº 116/2013, não se obteve êxito, sendo os itens
cancelados na adjudicação.
SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PÊGAS
ERRATA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2013
Informo que referente ao resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 117, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal, Seção 3, página 30 de 20 de junho de 2013, nos campos onde
se lê “Nº 17/2013...”; leia-se “... Nº 117/2013...”. Larissa Alvim de Oliveira, pregoeira

CORREGEDORIA DA SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA
EDITAL DE CITAÇÃO
A PRESIDENTE DA 1ª COMISSÃO PERMANENTE DE DISCIPLINA, sediada no SAIN
Parque Rural, Bloco “B”, Subsolo, Asa Norte, Brasília/DF, designada por meio da Portaria nº 213
de 17 de abril de 2013, publicada no DODF nº 88 de 30 de abril de 2013, do Senhor Corregedor-Geral da Corregedoria da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal/SES,
RESOLVE: na forma do artigo 238, parágrafos 3º e 4º, da Lei Complementar nº 840 de 23 de
dezembro de 2011, CITAR, pelo presente EDITAL, o servidor JOSÉ WILSON FORMIGA DE
OLIVEIRA, matrícula SES/DF nº 156.288-6, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para
comparecer perante esta Comissão, que funciona no endereço acima descrito, com a finalidade
de tomar conhecimento da instauração do Processo Administrativo Disciplinar – PAD 055/2013,
processo nº 060.004.808/2013, bem como, prestar o respectivo interrogatório e acompanhar o feito
na condição de acusado por faltas injustificadas ao serviço. Fica ainda ciente de que, convocado
pelo presente EDITAL, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a partir da publicação desta publicação,
se não comparecer, os trabalhos da Comissão seguirão sem a sua presença e será acompanhado
por defensor dativo a ser designado pela autoridade competente.
MARTA ILHA DE ARRUDA

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA
EXTRATO DE CONTRATO Nº 21/2013.
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: CLARO S/A. CNPJ 40.432.544/0001-47. Objeto: Contratação de empresa especializada
na prestação de Serviço de Telefonia Móvel Pessoal – SMP (pós pago), incluindo a facilidade
de roaming nacional, compreendendo inicialmente a habilitação de 23 (vinte e três) linhas.
Processo nº 063.000.067/2012. Nota de Empenho: UG – 170202, Gestão - 17202, Número 2013NE00302, Valor da NE: R$ 36.778,40 (trinta e seis mil, setecentos e setenta e oito reais
e quarenta centavos). Licitação: Pregão Eletrônico nº 635/2012-SULIC/SEPLAG. Vigência: A
vigência do Contrato é de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura e conseqüente publicação de seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, podendo ser prorrogado nos termos
do art. 57 – inciso II, da Lei nº 8.666/1993 por períodos iguais e sucessivos, mediante Termo
Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, se comprovada à necessidade e a vantagem da sua
continuidade para a Administração Pública. Valor: O valor total do contrato é de R$ 36.778,40
(trinta e seis mil, setecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos). Programa de Trabalho:
10.122.6007.8517.0063. Natureza das Despesas: 33.90.39. Fonte de recursos: 100. Assinam:
pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela contratada: Matheus
Pereira e Alexandre de Melo Silva.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 30/2013.
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: GRAN PRIME DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA-ME. CNPJ 13.293.860/0001-02. Objeto: Aquisição de 140 (cento e quarenta) kg de
manteiga de leite com sal – item 2 e de 1.260 (um mil duzentos e sessenta) kg de rapadura – item
3. Processo nº 063.000.361/2012. Notas de Empenho: UG – 170202, Gestão - 17202, Números 2013NE00475 e 2013NE00372, Valores das NE’s: R$ 696,00 (seiscentos e noventa e seis reais)
e R$ 15.750,00 (quinze mil e setecentos e cinqüenta reais) respectivamente. Licitação: Pregão
Eletrônico nº 530/2012-SULIC/SEPLAN. Vigência: O Contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar da data de sua assinatura e eficácia com a respectiva publicação de seu extrato
no Diário Oficial do Distrito Federal, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente.
Valor: O valor total do contrato é de R$ 20.524,00 (vinte mil e quinhentos e vinte e quatro
reais). Programa de Trabalho: 10.122.6007.8517.0063 e 10.303.6202.2811.0001. Natureza das
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Despesas: 33.90.30. Fonte de recursos: 100 (Recursos do Tesouro) e 138 (Recursos do SUS).
Assinam: pela Contratante: José Antonio de Faria Vilaça - Diretor Executivo; e, pela contratada:
Godofredo Gonçalves Filho.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 35/2013.
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01Contratada: NL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. CNPJ 52.541.273/0001-47. Objeto: Fornecimento de insumos: 960 testes - Conjunto completo para determinação de atividade do
antígeno de Von Willebrand; 960 testes – Conjunto completo para determinação do antígeno
de Von Willebrand; 960 testes – Conjunto completo para determinação da ligação do fator de
Von Willebrand ao colágeno; 1152 testes – Conjunto completo de imunoensaio enzimático
(Elisa) para detecção e quantificação de anticorpos IgG e IgM anticardiolipina em soro humano e 1152 testes – Conjunto completo de imunoensaio enzimático (Elisa) para detecção e
quantificação de anticorpos anti β2 glicoproteina I IgG/IgM em soro humano . Processo nº
063.000.121/2011. Nota de Empenho: UG – 170202, Gestão - 17202, Número - 2013NE00423,
Valor da NE: R$ 412.920,96 (quatrocentos e doze mil, novecentos e vinte reais e noventa
e seis centavos). Licitação: Pregão Eletrônico nº 586/2012-SULIC/SEPLAG. Vigência: O
Contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura e eficácia
com a respectiva publicação de seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, podendo ser
prorrogado conforme legislação vigente. Valor: O valor total do contrato é de R$ 601.347,84
(seiscentos e um mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos). Programa
de Trabalho: 10.303.6202.4054.0002. Natureza das Despesas: 33.90.30. Fonte de recursos:
138 (Recursos do SUS). Assinam: pela Contratante: José Antonio de Faria Vilaça - Diretor
Executivo; e, pela contratada: Adolfo Moruzzi.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 36/2013.
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: NL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. CNPJ 52.541.273/0001-47. Objeto: Locação
de 01 (um) equipamento para realização de Imunoensaio Enzimático (Elisa) composto de no
máximo duas estações (lavadora e leitora de placas), para os testes relacionados ao diagnóstico
da doença de Von Willebrand e locação de 01 (um) equipamento para realização de Imunoensaio Enzimático (Elisa) composto de duas estações (lavadora e leitora de placas), para os testes
relacionados ao auxílio diagnóstico de trombofilia, estando vinculado ao objeto do contrato de
fornecimento nº 035/2013-AJUR/FHB, por constituírem um conjunto integrado. Processo nº
063.000.121/2011. Nota de Empenho: UG – 170202, Gestão - 17202, Número - 2013NE00381,
Valor da NE: R$ 73.980,00 (setenta e três mil e novecentos e oitenta reais). Licitação: Pregão
Eletrônico nº 586/2012-SULIC/SEPLAG. Vigência: O Contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze)
meses, a contar da data de sua assinatura e eficácia com a respectiva publicação de seu extrato
no Diário Oficial do Distrito Federal, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente.
Valor: O valor total do contrato é de R$ 98.640,00 (noventa e oito mil e seiscentos e quarenta
reais). Programa de Trabalho: 10.303.6202.4054.0002. Natureza das Despesas: 33.90.39. Fonte
de recursos: 138 (Recursos do SUS). Assinam: pela Contratante: José Antonio de Faria Vilaça
- Diretor Executivo; e, pela contratada: Adolfo Moruzzi.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 37/2013.
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA. CNPJ 01.449.930/0001-90.
Objeto: Fornecimento dos insumos - Conjunto para determinação do Tempo de Trombina, em
plasma citrato e outros. Processo nº 063.000.121/2011. Nota de Empenho: UG – 170202, Gestão
- 17202, Número - 2013NE00445, Valor da NE: R$ 88.489,00 (oitenta e oito mil e quatrocentos
e oitenta e nove reais). Licitação: Pregão Eletrônico nº 586/2012-SULIC/SEPLAG. Vigência:
O Contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura e eficácia
com a respectiva publicação de seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, podendo ser
prorrogado conforme legislação vigente. Valor: O valor total do contrato é de R$ 119.635,80
(cento e dezenove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos). Programa de Trabalho:
10.303.6202.4054.0002. Natureza das Despesas: 33.90.30. Fonte de recursos: 138 (Recursos
do SUS). Assinam: pela Contratante: José Antonio de Faria Vilaça - Diretor Executivo; e, pela
contratada: Cleber Xavier de Gusmão.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 38/2013.
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA. CNPJ 01.449.930/0001-90. Objeto:
Locação de 01 (um) equipamento médico-hospitalar, de Coagulômetro Automatizado,
Lote 01, estando vinculado ao objeto do Contrato de fornecimento nº 037/2013-AJUR/
FHB, por constituírem um conjunto integrado. Processo nº 063.000.121/2011. Nota de
Empenho: UG – 170202, Gestão - 17202, Número - 2013NE00377, Valor da NE: R$
27.000,00 (vinte e sete mil reais). Licitação: Pregão Eletrônico nº 586/2012-SULIC/
SEPLAG. Vigência: O Contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura e eficácia com a respectiva publicação de seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente. Valor: O
valor total do contrato é de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). Programa de Trabalho: 10.303.6202.4054.0002. Natureza das Despesas: 33.90.39. Fonte de recursos: 138
(Recursos do SUS). Assinam: pela Contratante: José Antonio de Faria Vilaça - Diretor
Executivo; e, pela contratada: Cleber Xavier de Gusmão.
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 40/2013.
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME. CNPJ 09.034.672/0001-92. Objeto:
Aquisição de 5.080 (cinco mil e oitenta) frascos de CLOREXIDINA ALCOÓLICA – Item 2 e
de 1.780 (um mil e setecentos e oitenta) frascos de CLOREXIDINA DEGERMANTE – Item
3. Processo nº 063.000.585/2012. Nota de Empenho: UG – 170202, Gestão - 17202, Número 2013NE00454, Valor da NE: R$ 9.895,20 (nove mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte
centavos). Licitação: Pregão Eletrônico nº 059/2013-SULIC/SEPLAN. Vigência: O Contrato
vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura e eficácia com a respectiva
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, podendo ser prorrogado conforme
legislação vigente. Valor: O valor total do contrato é de R$ 12.286,20 (doze mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos). Programa de Trabalho: 10.303.6202.2811.0001. Natureza das
Despesas: 33.90.30. Fonte de recursos: 138 (Recursos do SUS). Assinam: pela Contratante: José
Antônio de Faria Vilaça - Diretor Executivo; e, pela contratada: Letícia Maêve Cesar de Souza.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 41/2013.
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.
CNPJ 40.175.705/0001-64. Objeto: Aquisição de 07 (sete) unidades de Freezer – item 12 e de 15
(quinze) unidades de Descongelador de Plasma – item 21. Processo nº 063.000.481/2012. Nota de
Empenho: UG – 170202, Gestão - 17202, Número - 2013NE00395, Valor da NE: R$ 688.000,00
(seiscentos e oitenta e oito mil reais). Licitação: Pregão Eletrônico nº 588/2012-SULIC/SEPLAN.
Vigência: O Contrato vigerá pelo prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua assinatura e
eficácia com a respectiva publicação de seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal, podendo
ser prorrogado conforme legislação vigente. Valor: O valor total do contrato é de R$ 688.000,00
(seiscentos e oitenta e oito mil reais). Programa de Trabalho: 10.303.6202.4081.0001. Natureza
das Despesas: 44.90.52. Fonte de recursos: 138 (Recursos do SUS). Assinam: pela Contratante:
Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela contratada: Tiago Taunay Perez.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2013.
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: SISCONECTA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-ME. CNPJ 08.513.502/000128. Objeto: Aquisição de sistema de controle de acesso por biometria – Item 1, consoantes
disposições da Dispensa de Licitação nº 04/2013-DAG/FHB. Processo nº 063.000.371/2012.
Nota de Empenho: UG – 170202, Gestão - 17202, Número - 2013NE00344, Valor da NE: R$
6.080,00 (seis mil e oitenta reais). Licitação: Dispensa de Licitação nº 04/2013-DAG/FHB.
Vigência: O Contrato vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura e
eficácia com a respectiva publicação de seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. Valor:
O valor total do contrato é de R$ 6.080,00 (seis mil e oitenta reais). Programa de Trabalho:
10.122.6007.8517.0077. Natureza das Despesas: 44.90.52. Fonte de recursos: 220 (Recursos
Próprios). Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela
contratada: Alex Arguelho Alves.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 44/2013.
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: PMH – PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 00.740.696/0001-92.
Objeto: Fornecimento de insumos para exames de sorologia, em amostras de sangue, consoante
disposições na Dispensa de Licitação nº 06/2013-DAG/FHB. Processo nº 063.000.148/2013.
Nota de Empenho: UG – 170202, Gestão - 17202, Número - 2013NE00504, Valor da NE: R$
754.850,00 (setecentos e cinqüenta e quatro mil e oitocentos e cinqüenta reais). Licitação: Dispensa de Licitação nº 06/2013-DAG/FHB. Vigência: O Contrato vigerá pelo prazo de 06 (seis)
meses, a contar da data de sua assinatura e eficácia com a respectiva publicação de seu extrato no
Diário Oficial do Distrito Federal, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente. Valor:
O valor total do contrato é de R$ 754.850,00 (setecentos e cinqüenta e quatro mil e oitocentos
e cinqüenta reais). Programa de Trabalho: 10.303.6202.2812.0001. Natureza das Despesas:
33.90.30. Fonte de recursos: 138 (Recursos do SUS). Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac
Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela contratada: Adriana da Silva Almeida Xavier.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 45/2013.
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/000101- Contratada: PMH – PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ
00.740.696/0001-92. Objeto: Locação de 01 (um) equipamento automatizado, com software, interface e serviços de manutenção, consoante disposições na Dispensa de Licitação nº
06/2013-DAG/FHB, estando vinculado ao objeto do Contrato de fornecimento nº 044/2013AJUR/FHB, por constituírem um conjunto integrado. Processo nº 063.000.148/2013. Nota
de Empenho: UG – 170202, Gestão - 17202, Número - 2013NE00505, Valor da NE: R$
118.710,00 (cento e dezoito mil e setecentos e dez reais). Licitação: Dispensa de Licitação
nº 06/2013-DAG/FHB. Vigência: O Contrato vigerá pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar
da data de sua assinatura e eficácia com a respectiva publicação de seu extrato no Diário
Oficial do Distrito Federal, podendo ser prorrogado conforme legislação vigente. Valor: O
valor total do contrato é de R$ 118.710,00 (cento e dezoito mil e setecentos e dez reais).
Programa de Trabalho: 10.303.6202.2812.0001. Natureza das Despesas: 33.90.39. Fonte de
recursos: 138 (Recursos do SUS). Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares
- Diretora Presidente; e, pela contratada: Adriana da Silva Almeida Xavier.
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 46/2013.
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.
CNPJ 40.175.705/0001-64. Objeto: Locação de 6 (seis) centrífugas para micro hematócrito microprocessada – Item 1, bem como a aquisição dos insumos vinculados ao conjunto integrado, sendo
40 (quarenta) kits para determinação de micro hematócrito – Item 2. Processo nº 063.000.138/2013.
Notas de Empenho: UG – 170202, Gestão - 17202, Números - 2013NE00483 e 2013NE00484, Valor
da NE: R$ 75.600,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais) e R$ 48.240,00 (quarenta e oito mil e
duzentos e quarenta reais) respectivamente. Vigência: O Contrato vigerá pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da data de sua assinatura e eficácia com a respectiva publicação de seu extrato
no Diário Oficial do Distrito Federal. Valor: O valor total do contrato é de R$ 123.840,00 (cento e
vinte e três mil e oitocentos e quarenta centavos). Programa de Trabalho: 10.303.6202.2811.0001.
Natureza das Despesas: 33.90.39. Fonte de recursos: 138 (Recursos do SUS). Assinam: pela Contratante: Beatriz Mac Dowell Soares - Diretora Presidente; e, pela contratada: Tiago Taunay Perez.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2012.
Contratante: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - CNPJ 86.743.457/0001-01- Contratada: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. CNPJ 21.551.379/000106. Objeto: Alterar o cronograma de fornecimento dos Itens 18 – TUBO DE COLETA DE
SANGUE COM ACD, Item 21 – TUBO DE COLETA DE SANGUE COM EDTA e Item 22 –
TUBO DE COLETA DE SANGUE COM GEL, constantes do Contrato nº 106/2012-AJUR/FHB.
Processo nº 063.000.139/2012. Vigência: Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato originário
em mais 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura e eficácia com a respectiva publicação de
seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal. Assinam: pela Contratante: Jose Antonio de
Faria Vilaça – Diretor Executivo; e, pela contratada: Daniel Henrique Nogueira.

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

EDITAL Nº 29, DE 18 DE JUNHO DE 2013.
A DIRETORA GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, mantida pela
FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, no uso das atribuições
regimentais e considerando o Edital nº 18, de 02 de maio de 2013, publicado no DODF de 15 de maio
de 2013, que torna pública a abertura de inscrições para a seleção de projetos de pesquisa a serem
financiados pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS, RESOLVE:
1. Alterar o item 5 do Edital nº 18, de 02 de maio de 2013, que passa a vigorar como se segue:
“5. CRONOGRAMA: 5.1. Período de inscrição: 17/06 a 28/06/13 (dias úteis); 5.2. Etapa
I – Habilitação: 01/07 a 05/07/2013; 5.3. Etapa II – Análise do Comitê de Avaliação: 08/07
a 18/07/2013; 5.4. Etapa III – Análise orçamentária: 19/07 a 25/07/2013; 5.5. Divulgação do
resultado preliminar: 29/07/2013; 5.6. Prazo para recurso: 01 e 02/08/2013; 5.7. Resultado dos
recursos: até 09/08/2013; 5.8. Homologação do resultado final: previsto para 15/08/2013;
5.9. Prazo de entrega da documentação para a feitura do termo de outorga: até 22/08/2013”. 2.
As demais disposições do Edital nº 18/2013 permanecem inalteradas e em vigor.
MARIA DILMA ALVES TEODORO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO
O Diretor de Apoio Logístico e Finanças da Polícia Militar do Distrito Federal, tendo em vista
a documentação constante no processo 054.001.051/2013, firmou o presente por Dispensa de
Licitação, de acordo com o disposto no artigo 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/1993, autorizado pelo Comandante-Geral da PMDF, nos termos do art. 1º do Decreto Distrital nº 33.662,
de 15 de maio de 2012, em favor da empresa CAO Energia e Engenharia Elétrica Ltda., CNPJ nº
07.453.964/0001-34, para substituição de conjunto de contadores com capacidade para 800A de
grupo motor-gerador com capacidade de 500kVA, localizado na Área nº 4 do Setor Policial Sul. Ato
esse que ratifico nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/1993 bem como nos termos do §2º
do art. 113 do Decreto Distrital nº 31.793/2010 e determino a sua publicação no Diário Oficial do
DF, nos termos do art. 8º do Decreto Distrital nº 33.662, de 15 de maio de 2012. Em 18 de junho
de 2013. Alexandre Antônio de Oliveira Corrêa - Chefe do Departamento de Logística e Finanças.
DIRETORIA DE PESSOAL
EDITAL Nº 15/DGP – PMDF, DE 20 DE JUNHO DE 2013.
CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CFOPM/2010
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL, DA POLÍCIA MILITAR
DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, que lhe confere a letra “p” inciso VI
do artigo 1º da Portaria PMDF nº 670 de 03 de junho de 2009 e tendo em vista o constante no
Edital nº 32-DP/PMDF, publicado no DODF nº 105 de 02 JUN 2009, alterado pelo Edital nº
17-DGP/PMDF, publicado no DODF nº 131 de 09 JUL 2010, que trata do concurso público de
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admissão ao Curso de Formação de Oficiais Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito
Federal (CFOPM/2010), RESOLVE:
1. Convocar o candidato BRUNO ALUÍZIO VIEIRA BRAGA DA SILVA, inscrição nº
10000266, em cumprimento a Determinação judicial exarada nos autos da Apelação Cível nº
2012.01.1.002944-4, para comparecer à Diretoria de Recrutamento e Seleção do Departamento
de Gestão de Pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal, no dia 24 de junho de 2013, às
14:00 horas, munido dos seguintes documentos, os quais deverão estar dentro de envelope
devidamente identificado:
a) cópia autenticada do PIS/PASEP;
b) original do Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª Categoria ou Certificado de Dispensa
de Incorporação (CDI);
c) declaração de não acumulação de cargo público, emprego público, função pública ou proventos
de aposentadoria (conforme formulário a ser fornecido pela PMDF);
d) cópia autenticada do Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição
nos dois turnos, quando for o caso;
e) cópia autenticada do CPF (Cadastro de Pessoa Física);
f) cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento;
g) cópia autenticada da Carteira de Identidade;
h) declaração de bens e direitos, em formulário próprio.
i) cópia autenticada do diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de
ensino federal, estadual ou do Distrito Federal.
CLAUDIO ARMOND DA SILVA CORDEIRO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL Nº 62, DE 18 DE JUNHO DE 2013.
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FILEIRAS DO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NO
QUADRO GERAL DE PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES NA
QUALIFICAÇÃO BOMBEIRO MILITAR GERAL OPERACIONAL (QBMG-01)
O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, Torna Pública a relação dos candidatos não habilitados, após a apresentação e entrega
dos documentos exigidos, para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e
matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFP/BM), para preenchimento de vagas no Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação
Bombeiro Militar Geral Operacional (QBMG-01) do Corpo de Bombeiros Militar do
Distrito Federal, regido pelo Edital Nº 1, de 24 de maio de 2011, publicado no Diário
Oficial do Distrito Federal em 25 de maio de 2011.
1 DA RELAÇÃO DE CANDIDATOS NÃO HABILITADOS, APÓS A APRESENTAÇÃO E
ENTREGA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS, PARA O INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO
DE PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES (CFP/BM), PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
NO QUADRO GERAL DE PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES NA QUALIFICAÇÃO
BOMBEIRO MILITAR GERAL OPERACIONAL (QBMG-01) DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
1.1 Relação de candidatos não habilitados, por não preencher o requisito previsto no item 4.1,
inciso III, do Edital de Abertura n.º 1, de 24 de maio de 2011, na seguinte ordem: número de
inscrição, nome do candidato, nota e classificação final no concurso.
10007257, Alisson dos Santos Sousa, 38.00, 796, MSG 2013.01.1.074490-6 / 10005274, Alisson
Silva dos Santos, 36.00, 931, MSG 2013.01.1.074490-6 / 10003178, Andre Alves de Lima, 36.00,
899 ,MSG 2013.01.1.074490-6 / 10008886, Franklin Rosa, 40.00, 737, MSG 2013.01.1.0744906./.10001675, Luiz Roberto Rodrigues Aguila, 37.00, 877,. AO 2013.01.1.078633-7 / 10001236,
Marcos Rios Motta, 40.00, 709, MSG 2013.01.1.074490-6 / 10000241, Rosangela Amancio de
Oliveira, 39.00, 757, MSG 2013.01.1.074490-6
1.2 Relação de candidatos sub judice não habilitados, por não preencher o requisito previsto
no item 4.1, inciso III, do Edital de Abertura n.º 1, de 24 de maio de 2011, na seguinte ordem:
número de inscrição, nome do candidato, nota e/ou número da ordem judicial.
10001777, Caroline Almeida Moura, 38.00, AO 2013.01.1.076087-4 / 10003065, Eldro Clementino da Silva, 42,00, AGI 2013.00.2.011315-3 / 10007270, Rafael Cerqueira Costa, 38.00, MSG
2013.01.1.076019-0 / 10000809, Otaviano Gontijo dos Santos, 39.00, AGI 2013.00.2.011568-0
1.3 Relação de candidatos sub judice não habilitados, por não preencher o requisito previsto no
item 16.5 do Edital de Abertura n.º 1, de 24 de maio de 2011, na seguinte ordem: número de
inscrição, nome do candidato, nota e classificação final no concurso por terem seus requerimentos
de final de fila deferidos.
10005718, Marcelo Carvalho Maia de Assis, 66.00, AGI 2011.00.2.017757-5
JULIO CÉSAR CORRÊA FARIA
Em exercício
EDITAL Nº 63, DE 19 DE JUNHO DE 2013
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NO QUADRO GERAL DE PRAÇAS BOMBEIROS
MILITARES NA QUALIFICAÇÃO BOMBEIRO MILITAR GERAL OPERACIONAL (QBMG-01)
O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, Torna Pública a convocação, em vigésima quarta chamada, de candidatos deste certame,
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para a apresentação e entrega dos documentos exigidos para o ingresso no Corpo de Bombeiros
Militar do Distrito Federal e matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares
(CFP/BM), para preenchimento de vagas no Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na
Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional (QBMG-01) do Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito Federal, regido pelo Edital Nº 1, de 24 de maio de 2011, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal em 25 de maio de 2011.
1 DA CONVOCAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS DOCUMENTOS
EXIGIDOS PARA O INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL, PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO QUADRO GERAL DE PRAÇAS
BOMBEIROS MILITARES NA QUALIFICAÇÃO BOMBEIRO MILITAR GERAL OPERACIONAL (QBMG-01) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
1.1 Relação de candidatos convocados, sub judice, na seguinte ordem: número de inscrição,
nome do candidato, nota final no concurso e/ou número da ordem judicial: 10002748, Fernando
Ribeiro Mathias, 37,00 / 10007728, Flavio Morais do Nascimento, 38,00 / 10004404, Gabriel
Borges Borghetti, 38,00 / 10004539, Heidi Gomes Pereira, 40,00 / 10004664, Jeander Ferreira
de Oliveira, 38,00 / 10007740, Joao Carlos Pereira dos Santos, 40,00 / 10000676, Joao Lucas
de Oliveira Rodrigues, 40,00 / 10002696, Jose Thiago Garcia Mesquita, 37,00 / 10003806,
Leonardo Silverio Azevedo, 38,00 / 10005905, Paulo Henrique Farias Pinto, 39,00 / 10007149,
Rafael Nunes Ferreira, 38,00 / 10003531, Sarah Kissila de Araujo Praxedes, 40,00 / 10005131,
Suziane Oliveira Freire, 37,00 / 10006360, Tiago Oliveira Freire, 40,00
2 DO LOCAL, DA DATA DE APRESENTAÇÃO E DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS
2.1 O candidato aprovado no concurso público e classificado dentro do número de vagas estabelecido no item 2 do Edital nº 1, de 24 de maio de 2011, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal de 25 de maio de 2011, terá ingresso na Corporação mediante matrícula por ato do
Comandante-Geral no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFP/BM) do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional
(QBMG-01) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, na condição de Soldado BM
2ª classe, do Círculo Hierárquico das Praças BM.
2.2 Os candidatos convocados pelo item 1 deverão comparecer, nas datas e horários a seguir
determinados, na Seção de Identificação (SEIDE/CBMDF), localizada na QS 05 Área Especial
05 (Pistão Sul) – Águas Claras/DF, para admissão e matrícula no Curso de Formação de Praças
Bombeiros Militares (CFP/BM) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, mediante
comprovação de todos os requisitos exigidos no Edital nº 1, de 24 de maio de 2011, publicado
no Diário Oficial do Distrito Federal de 25 de maio de 2011, e neste edital.
I - Dia 24 de junho de 2013 (segunda-feira)
a) Das 13h às 18h.
3 DA APRESENTAÇÃO E DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS
3.1 Na data prevista no subitem 2.2, o candidato convocado deverá apresentar e entregar os
seguintes documentos:
I – cópia autenticada, em cartório, do diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de nível superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal
(tal exigência é suprida com a cópia autenticada, em cartório, do certificado de conclusão de
curso de nível superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito
Federal; desde que esteja anexado a este o protocolo de solicitação do respectivo diploma, em
instituição competente);
II – cópia autenticada da cédula de identidade civil;
III – cópia autenticada do cartão do cadastro de pessoa física (CPF);
IV – cópia autenticada do título de eleitor, com o respectivo comprovante de votação ou justificativa de falta, referente à última eleição que anteceder a data de nomeação realizada dentro
de sua Zona Eleitoral, fornecido pela Justiça Eleitoral. O comprovante poderá ser substituído
por uma declaração da Justiça Eleitoral, confirmando que o candidato está em dia com as suas
obrigações eleitorais;
V – se candidato do sexo masculino: apresentar comprovante original de quitação
com o Serviço Militar;
VI – certidões negativas da Justiça Criminal do Tribunal Regional Federal, do Tribunal de Justiça
do Estado, da Auditoria da Justiça Militar da União e da Auditoria da Justiça Militar Estadual;
VII – se militar da ativa:
a) para praças: apresentar as folhas de alterações ou certidão de assentamentos militares relativas ao período do serviço militar, onde deverá constar, obrigatoriamente, a classificação do seu
comportamento por ocasião do seu licenciamento; ou declaração da última OM a que serviu
informando que, ao ser licenciado estava classificado, no mínimo, no comportamento “BOM”;
b) para oficiais: apresentar parecer favorável do seu último Comandante;
VIII – duas fotografias 3x4, coloridas, com fundo claro, recentes, devendo o candidato estar de
frente, sem cobertura e sem óculos;
IX – cópia autenticada de certidão de nascimento ou casamento;
X – declaração de bens;
XI – declaração de não acumulação de cargo público ou emprego, firmado pelo candidato (Será
fornecido formulário próprio no ato do ingresso).
XII – Cópia autenticada da carteira de habilitação, no mínimo, com categoria, tipo “B” (somente
modelo aprovado pelo art. 159, da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 – CTB).
XIII – Comprovante de tipagem sanguínea e fator RH (original).
XIV – Comprovante com número do PIS/PASEP.
XV – Comprovante de depósito/transferência no valor de R$ 3,04 para agencia nº 100, conta
corrente 013.368-8, Banco de Brasília - BRB (070), referente à expedição da carteira de identi-
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dade militar, conforme Decreto nº 24.159, de 17 Jan 2003.
XVI – declaração de bens, firmada pelo candidato.
XVII – declaração de não acumulação de cargo público ou emprego, firmado pelo candidato
(Será fornecido formulário próprio no ato do ingresso).
3.2 Não será aceita a matrícula do candidato que:
I – possuir certificado de isenção do Serviço Militar por incapacidade física ou moral;
II – não atender a qualquer um dos requisitos estabelecidos neste edital ou deixar de apresentar
qualquer um dos documentos exigidos;
3.3 A inexatidão de afirmativa ou irregularidade de documentação, ainda que verificada posteriormente, desqualificará o candidato.
3.4 O candidato convocado pelo item 1.1 deste edital que manifestar o desejo de ser reposicionado, deverá se apresentar na forma dos subitens 3.5 e 3.6, e renunciar expressamente a sua
classificação original quando da convocação para ingresso e matricula no CBM.
3.5 O Candidato que manifestar o desejo de ser reposicionado, que se refere o subitem 3.6, será
automaticamente reposicionado no final da lista dos aprovados e classificados no concurso sendo
vedado o retorno a situação anterior.
3.6 O reposicionamento de classificação poderá ser solicitado uma única vez, por meio do formulário do Anexo A do presente edital, que deverá ser entregue até às 18h do dia 13 de junho
de 2013, na Seção de Identificação (SEIDE/CBMDF), localizada na QS 05 Área Especial 05
(Pistão Sul) – Águas Claras/DF.
4 DO INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E DA
MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO
4.1 Os candidatos voluntários convocados terão as matrículas a contar de 7 de junho de
2013, desde que satisfaçam as condições estabelecidas nos editais que regem o presente
certame e terão direito ao ingresso no CBMDF, mediante ato do Comandante-Geral do
CBMDF, na condição de Soldado BM de 2ª Classe, matriculado no Curso de Formação de
Praças Bombeiros Militares (CFP/BM), conforme as vagas previstas no item 2.1 do Edital
Nº 1, de 24 de maio de 2011, do presente certame, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal em 25 de maio de 2011.
4.2 O Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFP/BM), de caráter eliminatório
e classificatório, com dedicação integral e exclusiva, será realizado no Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças (CEFAP) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com
conteúdo e carga horária definidos pela Diretoria de Ensino (DIREN), devendo o aluno (Soldado
BM de 2ª Classe) sujeitar-se ao regime escolar e às demais exigências previstas nos currículos,
nas normas e nos regulamentos de ensino do CBMDF.
4.3 Os casos de aprovação e reprovação no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares
(CFP/BM) constarão de Normas, Regulamentos e demais dispositivos baixados pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, pelo Diretor de Ensino (DIREN) e
pelo Comandante do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CEFAP).
4.4 Todas as despesas com material didático, equipamentos e uniformes, necessários para a
realização do Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFP/BM), correrão por conta
do aluno (Soldado BM de 2ª Classe).
4.5 Durante a realização do Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFP/BM), o
aluno (Soldado BM de 2ª Classe) perceberá remuneração mensal, de acordo com a Lei de Remuneração do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
4.6 O aluno (Soldado BM de 2ª Classe) que não se adequar às normas do Curso de Formação
de Praças Bombeiros Militares (CFP/BM) e solicitar o seu desligamento ou não obtiver aproveitamento satisfatório será desligado do curso e, conseqüentemente, excluído da Corporação.
4.7 Ao término do Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFP/BM), o aluno (Soldado BM de 2ª Classe) que obtiver aproveitamento (aprovação) será efetivado, mediante ato
do Comandante-Geral, na graduação de Soldado BM de 1ª Classe do Quadro Geral de Praças
Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional (QBMG-01), conforme
as vagas previstas no item 2.1 do Edital Nº 1, de 24 de maio de 2011, do presente certame, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 25 de maio de 2011, desde que atendidas ainda
as exigências administrativas e jurídicas aplicáveis ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal, previstas na legislação em vigor.
5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 O Soldado BM de 1ª Classe do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação
Bombeiro Militar Geral Operacional (QBMG-01) efetivado, conforme as vagas previstas no item
2.1 do Edital Nº 1, de 24 de maio de 2011, do presente certame, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal em 25 de maio de 2011, não poderá ser agregado nem lotado ou colocado à
disposição de outro órgão que não seja o Comando Operacional (COMOP) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, pelo período mínimo de 10 (dez) anos, a contar do término
do respectivo Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFP/BM).
5.2 Em caso de indevida acumulação de cargos públicos, o aluno (Soldado BM de 2ª Classe) ou
o Praça BM, efetivado no Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional (QBMG-01), responderá processo administrativo de exclusão
dos Quadros de Pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, além das sanções
previstas na legislação em vigor.
5.3 A partir da data de ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, o aluno
(Soldado BM de 2ª Classe) estará sujeito penal e administrativamente à legislação aplicável aos
bombeiros militares do Distrito Federal.
JULIO CÉSAR CORRÊA FARIA
Em exercício
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ANEXO A
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NO QUADRO GERAL DE PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES NA QUALIFICAÇÃO BOMBEIRO MILITAR GERAL OPERACIONAL (QBMG-01)
REQUERIMENTO DE FINAL DE FILA
Ao Sr. Cel. QOBM/Comb. Comandante-Geral do CBMDF,
Assunto: Renúncia à Classificação Original no Concurso, com Opção por Final de Fila.
Eu,__________________________________________________________________, portador
do RG Nº____________________, CPF Nº_______________________, residente e domiciliado
à ______________________________________, na cidade de _______________, aprovado no
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NO QUADRO GERAL DE PRAÇAS BOMBEIROS
MILITARES NA QUALIFICAÇÃO BOMBEIRO MILITAR GERAL OPERACIONAL (QBMG01) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL na ____a colocação,
de acordo com o Edital Nº 16, de 22 de dezembro de 2011, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal em 23 de dezembro de 2011, venho, por meio deste, formalizar minha renúncia
à classificação original no citado concurso público, com opção por final de fila, tudo conforme
os subitens 16.7, 16.8 e 16.9 do Edital Nº 1, de 24 de maio de 2011, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal em 25 de maio de 2011, que assim prevê:
“16.7 O candidato que desejar reposicionamento para o final da lista de aprovados e classificados
no concurso deverá se apresentar na forma dos subitens 16.5 e 16.6, e renunciar expressamente
a sua classificação original quando da convocação para ingresso e matricula no CBM.
16.8 O Candidato que manifestar o desejo de ser reposicionado, que se refere o subitem 16.7,
será automaticamente reposicionado no final da lista dos aprovados e classificados no concurso
sendo vedado o retorno a situação anterior.
16.9 O reposicionamento de classificação poderá ser solicitado uma única vez..”
Declaro ter conhecimento de que esta renúncia, efetuada em meu exclusivo interesse, tem caráter
irretratável, e não garante futura convocação.
Brasília – DF, em ___ de junho de 2013.
_____________________________________________________________
Assinatura (Reconhecer Firma)
EDITAL Nº 54, DE 19 DE JUNHO DE 2013
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NAS FILEIRAS DO CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL NO QUADRO GERAL
DE PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES NA QUALIFICAÇÃO BOMBEIRO
MILITAR GERAL DE CONDUTOR E OPERADOR DE VIATURAS (QBMG-02)
O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, Torna Pública a relação dos candidatos não habilitados, após a apresentação e entregados
documentos exigidos para o ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (CFP/BM), para preenchimento de
vagas no Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares na Qualificação Bombeiro Militar Geral
de Condutor e Operador de Viaturas (QBMG-02) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal,regido pelo Edital Nº 1, de 24 de maio de 2011, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal em 25 de maio de 2011.
1 DA RELAÇÃO DE CANDIDATOS NÃO HABILITADOS, APÓS A APRESENTAÇÃO E
ENTREGA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS, PARA O INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO
DE PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES (CFP/BM), PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS
NO QUADRO GERAL DE PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES NA QUALIFICAÇÃO
BOMBEIRO MILITAR GERAL DE CONDUTOR E OPERADOR DE VIATURAS (QBMG02) DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
1.1 Relação de candidatos, sub judice, não habilitados, por não preencherem o requisito previsto
no item 4.1, inciso III, do Edital de Abertura n.º 1, de 24 de maio de 2011, na seguinte ordem:
número de inscrição, nome do candidato e número da ordem judicial: 10000787, Oseias de
Souza Ferreira, 39.00, AGI 2013.00.2.013040-3 / 10000739, Thiago Mattos de Pinto, 37.00,
MSG 2013.01.1.060130-9.
JULIO CÉSAR CORRÊA FARIA
Em exercício

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL

EDITAL Nº 01, DE 20 DE JUNHO DE 2013.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO
DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA
A DIRETORA DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o disposto na Constituição da República Federativa do Brasil,
na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965, no Decreto-Lei
nº 59.310, de 27 de dezembro de 1966, na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na Lei Distrital nº 837, de 28 de dezembro de 1994, na Lei nº 9.264, de 7 de fevereiro de 1996, na Portaria
nº 1.031, de 7 de julho de 2006, na Portaria nº 13 – PCDF, de 11 de maio de 2011, na Resolução
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do Conselho de Política de Recursos Humanos do Distrito Federal, de 19 de dezembro de 2011,
e na Lei Distrital nº 4.949, de 15 de outubro de 2012, aplicada subsidiariamente, torna pública a
realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no
cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), mediante
as condições estabelecidas neste edital.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O concurso público será regido por este edital e executado pelo Centro de Seleção e de
Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB), conforme dispositivo legal.
1.2 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá duas etapas.
1.2.1 A primeira etapa do concurso público compreenderá as seguintes fases:
a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do CESPE/UnB;
b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do CESPE/UnB;
c) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CESPE/UnB;
d) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade
do CESPE/UnB;
e) prova prática de digitação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CESPE/UnB;
f) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do CESPE/UnB;
g) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de
responsabilidade da PCDF;
h) avaliação de títulos, de caráter classificatório, de responsabilidade do CESPE/UnB.
1.2.2 A segunda etapa do concurso público consistirá de Curso de Formação Profissional, de
caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do CESPE/UnB.
1.3 As duas etapas e a perícia dos candidatos que se declararem com deficiência serão realizadas
no Distrito Federal.
1.4 Os candidatos nomeados estarão subordinados ao Regime Jurídico Único dos Servidores
Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais (Lei nº 8.112/1990, e suas
alterações) e ao Estatuto do Policial Civil do Distrito Federal (Lei nº 4.878/1965, regulamentada
pelo Decreto nº 59.310/1966).
1.5 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
1.5.1 Qualquer cidadão poderá impugnar fundamentadamente este edital ou suas eventuais alterações, por meio do endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pc_df_13_escrivao,
em link específico, das 9 horas do dia 24 de junho de 2013 às 18 horas do dia 28 de junho de
2013, contados de sua publicação.
1.5.2 Para requerer a impugnação, o impugnante deverá efetuar cadastro no endereço eletrônico
do CESPE/UnB, caso não seja cadastrado.
1.5.3 Os pedidos de impugnação, protocolados e instruídos pelo CESPE/UnB, serão julgados
pela PCDF em conjunto com o CESPE/UnB.
1.5.4 Da decisão sobre a impugnação não cabe recurso administrativo.
1.5.5 As respostas às impugnações serão disponibilizadas em um único arquivo no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pc_df_13_escrivao, na data provável
de 4 de julho de 2013.
2 DO CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA
2.1 REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível
superior em bacharelado em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
2.2 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: atividade de nível superior, com atribuições
relativas ao cumprimento das formalidades legais de polícia judiciária necessárias aos inquéritos,
processos administrativos e demais serviços cartorários de apoio a autoridade policial, além de
outras atribuições inerentes ao cargo, previstas em legislação específica, notadamente no art. 100
do Regimento Interno da PCDF, aprovado pelo Decreto Distrital nº 30.490, de 22 de junho de 2009.
2.3 SUBSÍDIO: R$ 7.890,05.
2.4 JORNADA DE TRABALHO: 40 horas semanais.
2.5 REGIME DE TRABALHO: o regime de trabalho é de dedicação integral, incompatível com
o exercício de qualquer outra atividade pública ou privada, nos termos da Lei nº 4.878/1965,
regulamentada pelo Decreto-Lei nº 59.310, de 27 de dezembro de 1966 e, subsidiariamente,
pela Lei nº 8.112/1990.
3 DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
3.1 Ser aprovado no concurso público.
3.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do
gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal.
3.3 Estar em gozo dos direitos políticos.
3.4 Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino.
3.5 Estar quite com as obrigações eleitorais.
3.6 Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme item 2 deste edital.
3.7 Ter idade mínima de dezoito anos completos na data da posse.
3.8 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
3.9 Possuir Carteira Nacional de Habilitação, categoria “B” ou superior em plena validade.
3.10 Possuir os requisitos psicológicos compatíveis com as atribuições do cargo, nos termos do
Decreto nº 7.308, de 22 de setembro de 2010, apurados na fase de avaliação psicológica.
3.11 Ter procedimento irrepreensível e idoneidade moral inatacável, os quais serão aferidos por
meio de sindicância de vida pregressa e investigação social.
3.12 Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público federal,
distrital, estadual ou municipal.
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3.13 Cumprir as demais determinações contidas neste edital, em editais complementares e
na legislação em vigor.
4 DAS VAGAS
4.1 O concurso visa ao provimento de 98 vagas para o cargo de Escrivão de Polícia, sendo 93
vagas para a ampla concorrência e 5 vagas reservadas para pessoas com deficiência.
5 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
5.1 Das vagas destinadas ao cargo de que trata este edital e das que vierem a ser criadas durante
o prazo de validade do concurso, 5% serão providas na forma do art. 37, § 1º, do Decreto nº
3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989.
5.1.1 O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em igualdade de condições com
os demais candidatos.
5.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, declarar-se com deficiência;
b) encaminhar cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e laudo médico (original ou
cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos noventa dias antes do início das inscrições,
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da
deficiência, na forma do subitem 5.2.1 deste edital.
5.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar a cópia simples do CPF e o laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) a que se refere a alínea “b” do subitem 5.2 deste edital, via
SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, postado impreterivelmente até o dia 26
de agosto de 2013, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB – Concurso PCDF Escrivão
2013 (laudo médico) – Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF.
5.2.1.1 O candidato poderá, ainda, entregar, até o dia 26 de agosto de 2013, das 8 horas às 19
horas (exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, a cópia simples do CPF
e o laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) a que se refere a alínea “b” do
subitem 5.2 deste edital, na Central de Atendimento do CESPE/UnB – Universidade de Brasília
(UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF.
5.2.2 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e da cópia
simples do CPF, por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. O CESPE/
UnB não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada dessa documentação a seu destino.
5.2.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e a cópia simples do CPF terão
validade somente para este concurso público e não serão devolvidos, assim como não serão
fornecidas cópias dessa documentação.
5.3 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do subitem 6.4.9 deste edital, atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as condições
de que necessita para a realização dessas, conforme previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, do Decreto
nº 3.298/1999 e suas alterações.
5.3.1 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das provas
deverá indicar a necessidade na solicitação de inscrição e encaminhar ou entregar, na forma do
subitem 6.4.9 deste edital, justificativa acompanhada de laudo e parecer emitido por especialista
da área de sua deficiência que ateste a necessidade de tempo adicional, conforme prevê o § 2º
do art. 40 do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações.
5.4 A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de
pessoa com deficiência será divulgada na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.
br/concursos/pc_df_13_escrivao, na ocasião da divulgação do edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e ao horário de realização das provas.
5.4.1 O candidato disporá de três dias úteis para contestar o indeferimento na Central de Atendimento do CESPE/UnB – Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro,
Sede do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF, pessoalmente ou por terceiro; ou pelo e-mail
atendimentoespecial@cespe.unb.br. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
5.5 A inobservância do disposto no subitem 5.2 deste edital acarretará a perda do direito
ao pleito das vagas reservadas aos candidatos com deficiência e o não atendimento às
condições especiais necessárias.
5.6 DA PERÍCIA
5.6.1 Os candidatos que se declararem com deficiência, se não eliminados na prova discursiva,
serão convocados para se submeter à perícia promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade do CESPE/UnB, formada por seis profissionais, que verificará sobre a sua qualificação
como deficiente, nos termos do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações e da Súmula nº 377 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como a compatibilidade entre as atribuições do cargo
e a deficiência apresentada pelo candidato.
5.6.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia munidos de documento de identidade original e
de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) que ateste a espécie e o grau ou nível
de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional
de Doenças (CID-10), conforme especificado no Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações, bem
como à provável causa da deficiência, de acordo com o modelo constante do Anexo II deste edital,
e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência física.
5.6.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido pelo CESPE/UnB,
por ocasião da realização da perícia.
5.6.4 Os candidatos convocados para a perícia deverão comparecer com uma hora de antecedência
do horário marcado para o seu início, conforme edital de convocação.
5.6.5 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o candidato
que, por ocasião da perícia, não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em
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cartório) ou que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos últimos noventa dias, bem
como o que não for qualificado na perícia como pessoa com deficiência ou, ainda, que não
comparecer à perícia.
5.6.6 O candidato que não for considerado com deficiência na perícia, caso seja aprovado no
concurso, figurará na lista de classificação geral.
5.7 O candidato que, no ato da inscrição, se declarar com deficiência, se for qualificado na perícia
e não for eliminado do concurso, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na
lista de classificação geral.
5.8 As vagas definidas no subitem 5.1 deste edital que não forem providas por falta de candidatos
com deficiência aprovados serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral
de classificação.
6 DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO
6.1 TAXA: R$ 199,00.
6.2 Será admitida a inscrição somente via internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.
br/concursos/pc_df_13_escrivao, solicitada no período entre 10 horas do dia 12 de agosto de 2013
e 23 horas e 59 minutos do dia 26 de agosto de 2013, observado o horário oficial de Brasília/DF.
6.2.1 O CESPE/UnB não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas
de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
6.2.2 O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança).
6.2.3 A GRU Cobrança estará disponível no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pc_df_13_escrivao e deverá ser, imediatamente, impressa, para o pagamento da taxa de
inscrição após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição online.
6.2.3.1 O candidato poderá reimprimir a GRU Cobrança pela página de acompanhamento
do concurso.
6.2.4 A GRU Cobrança pode ser paga em qualquer banco, bem como nas casas lotéricas e nos
Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários.
6.2.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 27 de agosto de 2013.
6.2.6 As inscrições efetuadas somente serão efetivadas após a comprovação de pagamento ou
do deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.
6.2.7 O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/pc_df_13_escrivao, por meio da página de acompanhamento, após a aceitação da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato
a obtenção desse documento.
6.2.8 O candidato que tiver o seu pedido de isenção deferido estará automaticamente
inscrito no concurso.
6.3 Para os candidatos que não dispuserem de acesso à internet, o CESPE/UnB disponibilizará
computadores com acesso à internet na Central de Atendimento do CESPE/UnB – Universidade
de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – Asa Norte,
Brasília/DF, no período de 12 a 26 de agosto de 2013 (exceto sábado, domingo e feriado), das 8
horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas (horário oficial de Brasília/DF).
6.3.1 Haverá no local pessoal treinado para orientação aos candidatos.
6.4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
6.4.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que
preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez efetivada a inscrição, não será permitida, em
hipótese alguma, a sua alteração.
6.4.1.1 No ato de inscrição, o candidato deverá autorizar a coleta de material para a realização de
exames antidrogas, a qualquer tempo, no interesse da PCDF, sob pena de eliminação no concurso.
6.4.2 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, bem como a realizada por via postal,
por fax ou por correio eletrônico.
6.4.3 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, para outros concursos.
6.4.4 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número do CPF do candidato.
6.4.5 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, dispondo o CESPE/UnB do direito de excluir do concurso público aquele que não
preencher a solicitação de forma completa e correta.
6.4.6 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração Pública.
6.4.7 O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá
ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas.
6.4.8 DOS PROCEDIMENTOS PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
6.4.8.1 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados pela Lei nº 4.949/2012.
6.4.8.2 O candidato amparado pela legislação acima e que desejar isenção de pagamento da taxa
de inscrição deverá entregar, pessoalmente ou por terceiro, na Universidade de Brasília (UnB)
– Campus Universitário Darcy Ribeiro, Instituto Central de Ciências (ICC), ala norte, mezanino – Asa Norte, Brasília/DF, no período de 5 a 19 de julho de 2013(exceto sábado, domingo
e feriado), das 8 horas às 12 horas e das 14 horas às 17 horas (horário oficial de Brasília/DF),
o requerimento de isenção, devidamente conferido e assinado, disponibilizado na internet, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pc_df_13_escrivao, por meio do sistema eletrônico de solicitação de isenção de taxa de inscrição, instruindo-o com os documentos
relacionados a seguir:
a) para comprovação de pelo menos três doações de sangue realizadas no período de um ano
antes da data final de inscrição neste concurso:
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a.1) cópia simples do documento de identidade;
a.2) original ou cópia autenticada em cartório de certificado emitido por instituição
pública de saúde;
b) para comprovação de recebimento de benefício de programa social de complementação ou
suplementação de renda instituído pelo Governo do Distrito Federal (GDF):
b.1) cópia simples do documento de identidade;
b.2) original ou cópia autenticada em cartório de certidão ou declaração equivalente expedida
pelo GDF no presente ano que comprove recebimento de benefício de programa social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo GDF.
6.4.8.3 As informações prestadas no requerimento de isenção e a documentação apresentada
serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo responder este, a qualquer momento,
por crime contra a fé pública, o que acarreta sua eliminação do concurso, aplicando-se, ainda, o
disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.
6.4.8.4 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar documentação;
c) pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos no subitem
6.4.8.2 deste edital;
d) não observar o local, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 6.4.8.2 deste edital.
6.4.8.5 Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção, acompanhada dos documentos comprobatórios, a complementação da documentação.
6.4.8.6 Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via fax, via
correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
6.4.8.7 Cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo CESPE/UnB.
6.4.8.8 A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será
divulgada, até a data provável de 29 de julho de 2013, no endereço eletrônico http://www.cespe.
unb.br/concursos/pc_df_13_escrivao.
6.4.8.8.1 O candidato disporá de três dias úteis para contestar o indeferimento do seu pedido
de isenção de taxa de inscrição, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/
pc_df_13_escrivao. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
6.4.8.9 Os candidatos que tiverem o seu pedido de isenção indeferido deverão, para efetivar a
sua inscrição no concurso, acessar o endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/
pc_df_13_escrivao e imprimir a GRU Cobrança, por meio da página de acompanhamento, para
pagamento até o dia 27 de agosto de 2013, conforme procedimentos descritos neste edital.
6.4.8.10 O candidato que não tiver o seu pedido de isenção deferido e que não efetuar o pagamento
da taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecidos no subitem anterior estará automaticamente
excluído do concurso público.
6.4.8.11 O candidato que tiver o seu pedido de isenção deferido estará automaticamente
inscrito no concurso.
6.4.9 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL
6.4.9.1 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá
indicar, na solicitação de inscrição disponibilizada no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.
br/concursos/pc_df_13_escrivao, os recursos especiais necessários a tal atendimento.
6.4.9.1.1 O candidato que solicitar atendimento especial na forma estabelecida no subitem anterior
deverá enviar cópia simples do CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório),
emitido nos últimos doze meses, que justifique o atendimento especial solicitado.
6.4.9.1.2 A documentação citada no subitem anterior poderá ser entregue até o dia 26 de agosto
de 2013, das 8 horas às 19 horas (exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por
terceiro, na Central de Atendimento do CESPE/UnB, localizada na Universidade de Brasília
(UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF, ou
enviada via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, para a Central de Atendimento
do CESPE/UnB – Concurso PCDF Escrivão 2013 (atendimento especial) – Caixa Postal 4488,
CEP 70904-970, Brasília/DF, até a data prevista acima. Após esse período, a solicitação será
indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da Administração Pública.
6.4.9.2 O fornecimento da cópia simples do CPF e do laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. O
CESPE/UnB não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada dessa
documentação a seu destino.
6.4.9.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e a cópia simples do CPF
valerão somente para este concurso e não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas
cópias dessa documentação.
6.4.9.4 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além
de solicitar atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar, para a Central de Atendimento
do CESPE/UnB, cópia autenticada em cartório da certidão de nascimento da criança, até o dia
26 de agosto de 2013, e levar, no dia de realização das provas, um acompanhante adulto que
ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar
acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de realização das provas.
6.4.9.4.1 Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no subitem 6.4.9.4 deste
edital, a cópia da certidão de nascimento poderá ser substituída por documento emitido pelo
médico obstetra que ateste a data provável do nascimento.
6.4.9.4.2 O CESPE/UnB não disponibilizará acompanhante para guarda de criança.
6.4.9.5 Os candidatos que necessitarem de atendimento diferenciado por motivos religiosos
deverão enviar requerimento, em que conste o número do CPF, e declaração da congregação
religiosa a que pertencem, atestando a sua condição de membro da igreja, até 26 de agosto de
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2013, impreterivelmente, via SEDEX ou carta registrada, para a Central de Atendimento do
CESPE/UnB – Concurso PCDF Escrivão 2013 (motivos religiosos) – Caixa Postal 4488, CEP
70904-970, Brasília/DF. A falta de apresentação do requerimento devidamente documentado, no
prazo citado, implicará a não concessão de atendimento especial ao candidato.
6.4.9.5.1 O requerimento e a declaração referidos no subitem 6.4.9.5 deste edital poderão,
ainda, ser entregues até 26 de agosto de 2013, das 8 horas às 19 horas (exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, na Central de Atendimento do CESPE/UnB
– Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/
UnB – Asa Norte, Brasília/DF.
6.4.9.6 A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será divulgada
no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pc_df_13_escrivao, na ocasião da
divulgação do edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e ao horário de
realização das provas.
6.4.9.6.1 O candidato disporá de três dias úteis para contestar o indeferimento, na Central de
Atendimento do CESPE/UnB – Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy
Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF, pessoalmente ou por terceiro; ou pelo e-mail atendimentoespecial@cespe.unb.br. Após esse período, não serão aceitos pedidos de revisão.
6.4.9.7 A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os critérios
de viabilidade e de razoabilidade.
7 DAS ETAPAS DO CONCURSO
7.1 As etapas do concurso estão descritas no quadro a seguir.
Área de
Nº de itens
conhecimento
Conhecimentos
(P1) Objetiva
50
Básicos
Conhecimentos
(P2) Objetiva
70
Específicos
–
–
(P3) Discursiva
Primeira (P ) Prova de capacidade física
–
–
4
etapa (P ) Exames biométricos e avaliação médica
–
–
5
(P6) Prova prática de digitação
–
–
(P7) Avaliação psicológica
–
–
(P8) Sindicância de vida pregressa e investigação social
–
–
(P9) Avaliação de títulos
–
–
Segunda
Curso de Formação Profissional
–
–
etapa
Etapa

Prova/tipo

Caráter

Eliminatório e
classificatório
Eliminatório
Eliminatório
Eliminatório
Eliminatório
Eliminatório
Classificatório
Eliminatório e
classificatório

7.2 A prova objetiva e a prova discursiva terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 22 de setembro de 2013, no turno da tarde.
7.3 Na data provável de 13 de setembro de 2013, será publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal e divulgado no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/
pc_df_13_escrivao edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e ao
horário de realização das provas.
7.3.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o endereço eletrônico http://www.cespe.
unb.br/concursos/pc_df_13_escrivao para verificar o seu local de provas, por meio de busca
individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.
7.3.2 O candidato somente poderá realizar as provas no local designado pelo CESPE/UnB.
7.3.3 Serão de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de
realização das provas e o comparecimento no horário determinado.
7.3.4 O CESPE/UnB poderá enviar, como complemento às informações citadas no subitem
anterior, comunicação pessoal dirigida ao candidato, por e-mail, sendo de sua exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização de seu correio eletrônico, o que não o desobriga do dever
de observar o disposto no subitem 7.3 deste edital.
7.4 O resultado final na prova objetiva e o resultado provisório na prova discursiva serão publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgados na internet, no endereço eletrônico http://
www.cespe.unb.br/concursos/pc_df_13_escrivao, na data provável de 25 de outubro de 2013.
7.5 As informações referentes a notas e classificações poderão ser acessadas por meio dos
editais de resultados. Não serão fornecidas informações fora do prazo previsto ou que já
constem dos editais.
8 DAS PROVAS OBJETIVAS
8.1 As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, valerão 120,00 pontos e abrangerão os objetos de avaliação constantes do item 23 deste edital.
8.2 Cada prova objetiva será constituída de itens para julgamento, agrupados por comandos que
deverão ser respeitados. O julgamento de cada item será CERTO ou ERRADO, de acordo com
o(s) comando(s) a que se refere o item. Haverá, na folha de respostas, para cada item, dois campos
de marcação: o campo designado com o código C, que deverá ser preenchido pelo candidato
caso julgue o item CERTO, e o campo designado com o código E, que deverá ser preenchido
pelo candidato caso julgue o item ERRADO.
8.3 Para obter pontuação no item, o candidato deverá marcar um, e somente um, dos dois campos
da folha de respostas.
8.4 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.
8.5 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento
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indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em
desacordo com este edital ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou emendada
ou campo de marcação não preenchido integralmente.
8.6 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo,
danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade
de realização do processamento eletrônico.
8.7 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome,
seu número de inscrição e o número de seu documento de identidade.
8.8 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas,
salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial específico para
auxílio no preenchimento. Nesse caso, o candidato será acompanhado por fiscal do CESPE/UnB
devidamente treinado. Nesse caso, o candidato será acompanhado por fiscal do CESPE/UnB
devidamente treinado e as respostas fornecidas serão gravadas em áudio.
8.9 Serão anuladas as provas objetivas do candidato que não devolver a sua folha de respostas.
8.10 O CESPE/UnB divulgará a imagem da folha de respostas dos candidatos que realizaram
as provas objetivas, exceto dos candidatos eliminados na forma do subitem 22.24 deste edital,
no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pc_df_13_escrivao, em data a ser
informada no edital de resultado final nas provas objetivas. A referida imagem ficará disponível
até quinze dias corridos da data de publicação do resultado final do concurso público.
8.10.1 Após o prazo determinado no subitem anterior, não serão aceitos pedidos de disponibilização da imagem da folha de respostas.
8.11 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
8.11.1 Todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas por meio de
processamento eletrônico.
8.11.2 A nota em cada item das provas objetivas, feita com base nas marcações da folha de respostas, será igual a: 120 ∕ (120 − n) ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância
com o gabarito oficial definitivo das provas; 120 ∕ (120 − n) ponto negativo, caso a resposta do
candidato esteja em discordância como gabarito oficial definitivo das provas; 0,00, caso não haja
marcação ou haja marcação dupla (C e E), em que n representa o número de questões objetivas
que forem eventualmente anuladas.
8.11.3 A nota em cada prova objetiva será igual à soma das notas obtidas em todos os itens
que a compõem.
8.11.4 Será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se
enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir:
a) obtiver nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos P1;
b) obtiver nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos P2;
c) obtiver nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.
8.11.4.1 O candidato eliminado na forma do subitem 8.11.4 deste edital não terá classificação
alguma no concurso público.
8.11.5 Os candidatos não eliminados na forma do subitem 8.11.4 deste edital serão ordenados
de acordo com os valores decrescentes da nota final nas provas objetivas, que será a soma das
notas obtidas nas provas objetivas P1 e P2.
8.11.6 As informações a respeito de notas e classificações poderão ser acessadas por meio dos
editais de resultados. Não serão fornecidas informações que já constem dos editais ou fora dos
prazos previstos nesses editais.
8.12 DOS RECURSOS DAS PROVAS OBJETIVAS
8.12.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet,
no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pc_df_13_escrivao, a partir das 19
horas da data provável de 22 de setembro de 2013, observado o horário oficial de Brasília/DF.
8.12.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares
das provas objetivas disporá de dez dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente
ao da divulgação desses gabaritos, no horário das 9 horas do primeiro dia às 18 horas do
último dia, ininterruptamente.
8.12.3 Para recorrer contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas, o candidato
deverá utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no endereço eletrônico http://
www.cespe.unb.br/concursos/pc_df_13_escrivao, e seguir as instruções ali contidas.
8.12.4 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações de gabarito
serão divulgadas no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pc_df_13_escrivao
em data a ser definida no edital de resultado final nas provas objetivas. Não serão encaminhadas
respostas individuais aos candidatos.
8.12.5 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente
ou intempestivo será preliminarmente indeferido.
8.12.6 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou
marca que o identifique, sob pena de ser preliminarmente indeferido.
8.12.7 Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, haverá ajuste
proporcional ao sistema de pontuação conforme cálculo do subitem 8.11.2 deste edital.
8.12.8 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de item
integrante de prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de
terem recorrido.
8.12.9 Não será aceito recurso via postal, via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
8.12.10 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de gabarito oficial definitivo.
8.12.11 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.
9 DA PROVA DISCURSIVA
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9.1 A prova discursiva valerá 20,00 pontos e consistirá da redação de texto dissertativo, de até 30
linhas, abordando temas relacionados aos objetos de avaliação constantes do item 23 deste edital.
9.2 A prova discursiva será avaliada e pontuada segundo os critérios estabelecidos no
subitem 9.7 deste edital.
9.3 A prova discursiva deverá ser feita pelo próprio candidato, à mão, em letra legível, com caneta
esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, não sendo permitida a interferência
e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido
atendimento especial para a realização da prova quanto a esse aspecto. Neste caso, o candidato
será acompanhado por um fiscal do CESPE/UnB devidamente treinado, para o qual deverá ditar
o texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.
9.4 A prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada ou conter, em outro local que não
seja o cabeçalho da folha de texto definitivo, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob
pena de ser anulada. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à
transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da prova discursiva.
9.5 A folha de texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da prova discursiva.
9.6 Não haverá substituição da folha de texto definitivo por erro do candidato.
9.7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA
9.7.1 Respeitados os empates na última colocação, serão corrigidas as provas discursivas dos
candidatos aprovados e classificados nas provas objetivas até a 900ª posição para a listagem
geral e até a 45ª posição para os candidatos que se declararam com deficiência.
9.7.1.1 Os candidatos que não tiverem suas provas discursivas corrigidas na forma do subitem
anterior estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso.
9.7.2 A prova discursiva será avaliada quanto ao domínio do conteúdo dos temas abordados –
demonstração de conhecimento técnico aplicado –, bem como quanto ao domínio da modalidade
escrita da língua portuguesa.
9.7.2.1 As tipologias textuais passíveis de avaliação são: descrição, dissertação ou narração.
9.7.3 Nos casos de fuga ao tema, ou de não haver texto, o candidato receberá nota no
texto igual a zero.
9.7.4 Em atendimento ao estabelecido no Decreto nº 6.583, de 29 de setembro de 2008, alterado
pelo Decreto nº 7.875, de 27 de dezembro de 2012, serão aceitas como corretas, até 31 de dezembro de 2015, ambas as ortografias, isto é, a forma de grafar e de acentuar as palavras vigente
até 31 de dezembro de 2008 e a que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2009.
9.7.5 A prova discursiva será corrigida conforme critérios a seguir:
a) a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa
ao domínio do conteúdo (NC), cuja pontuação máxima será limitada ao valor de 20,00 pontos;
b) a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NE) do candidato,
considerando-se aspectos tais como: ortografia, morfossintaxe e propriedade vocabular;
c) será computado o número total de linhas (TL) efetivamente escritas pelo candidato;
d) será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora
do local apropriado e(ou) que ultrapassar a extensão máxima estabelecida no caderno de provas;
e) será calculada, então, para cada candidato, a nota na prova discursiva (NPD), como sendo
igual a NC menos duas vezes o resultado do quociente NE ∕ TL;
f) se NPD for menor que zero, então considerar-se-á NPD = zero.
9.7.6 Será eliminado do concurso público o candidato que obtiver NPD < 10,00 pontos.
9.7.6.1 O candidato que se enquadrar no subitem anterior não terá classificação alguma
no concurso.
9.7.7 O candidato que não devolver a sua folha de texto definitivo terá sua prova
discursiva anulada.
9.7.8 As informações a respeito de notas e classificações poderão ser acessadas por meio dos
editais de resultados. Não serão fornecidas informações que já constem dos editais ou fora dos
prazos previstos nesses editais.
9.8 DOS RECURSOS DA PROVA DISCURSIVA
9.8.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na prova discursiva
disporá de dez dias úteis para fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital
de resultado provisório.
10 DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA
10.1 Respeitados os empates na última colocação, serão convocados para a prova de capacidade
física os candidatos aprovados na prova discursiva.
10.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova de capacidade física na forma do subitem anterior estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso.
10.1.2 A prova de capacidade física, de caráter unicamente eliminatório, será realizado pelo
CESPE/UnB e visa avaliar a capacidade do candidato, com deficiência ou não, para suportar,
física e organicamente, as exigências da prática de atividades físicas a que será submetido durante
o Curso de Formação Profissional e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.
10.1.3 O candidato será considerado apto ou inapto na prova de capacidade física.
10.2 A prova de capacidade física consistirá em submeter o candidato aos testes de barra, flexão
abdominal, meio-sugado e corrida de doze minutos.
10.3 No momento da identificação, o candidato receberá um número, que deverá ser afixado em
sua camiseta e não poderá ser retirado até o final da prova de capacidade física.
10.4 O candidato deverá comparecer em data, local e horário a serem oportunamente divulgados
em edital específico, com roupa apropriada para a prática de atividade física, munido de atestado
médico específico para esse fim, original ou cópia autenticada em cartório, emitido nos últimos
trinta dias anteriores à realização do teste.
10.5 De acordo com o modelo de atestado médico constante do Anexo I deste edital deverá constar,
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expressamente, que o candidato está apto a realizar a prova de capacidade física deste concurso.
10.6 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou apresentá-lo em desacordo com
o subitem anterior, será impedido de realizar a prova de capacidade física, sendo consequentemente eliminado do concurso.
10.7 O atestado médico deverá ser entregue no momento de identificação do candidato para
a realização da prova de capacidade física. Não será aceita a entrega de atestado médico
em outro momento.
10.8 DA FORMA DE EXECUÇÃO DOS TESTES
10.8.1 DO TESTE DINÂMICO DE BARRA (SOMENTE PARA OS CANDIDATOS DO
SEXO MASCULINO)
10.8.1.1 A metodologia para a preparação e a execução do teste dinâmico de barra para os candidatos do sexo masculino obedecerá aos seguintes critérios:
a) posição inicial: ao comando “em posição”, o candidato deverá ficar suspenso na barra horizontal, a largura da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros, a pegada das mãos poderá ser
em pronação (dorsos das mãos voltados para o corpo do executante) ou supinação (palmas das
mãos voltadas para o corpo do executante), os cotovelos em extensão; não poderá haver nenhum
contato dos pés com o solo, todo o corpo completamente na posição vertical;
b) execução: ao comando “iniciar”, o candidato deverá flexionar os cotovelos, elevando
o seu corpo até que o queixo ultrapasse o nível da barra, sem tocar a barra com o queixo. Em seguida, deverá estender novamente os cotovelos, baixando o seu corpo até a
posição inicial. Esse movimento completo, finalizado com o retorno à posição inicial,
corresponderá a uma unidade de execução.
10.8.1.2 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações:
a) o auxiliar da banca examinadora irá contar em voz alta o número de repetições realizadas;
b) quando o exercício não atender ao previsto no edital, o auxiliar da banca examinadora repetirá
o número do último realizado de maneira correta;
c) a contagem que será considerada oficialmente será somente a realizada pelo auxiliar da
banca examinadora;
d) cada execução começa e termina com os cotovelos totalmente estendidos – somente aí será
contada como uma execução completa;
e) o teste somente será iniciado com o candidato na posição completamente vertical de todo o
corpo e após o comando dado pelo auxiliar da banca examinadora;
f) excepcionalmente e para evitar que os candidatos mais altos toquem os pés no solo estando
na posição inicial, será permitida, neste caso, a flexão dos joelhos;
g) só será contada a repetição realizada completa e corretamente, começando e terminando
sempre na posição inicial;
h) cada execução começa e termina com os cotovelos totalmente estendidos – somente aí será
contada como uma execução completa e correta. A não extensão total dos cotovelos, antes do
início de uma nova execução, será considerado um movimento incorreto, o qual não será computado no desempenho do candidato;
i) o movimento deve ser dinâmico, ou seja, o candidato não pode parar para “descansar”;
j) o movimento a ser realizado deve ser unicamente de flexão e extensão de cotovelos.
10.8.1.3 Será proibido ao candidato do sexo masculino, quando da realização do teste
dinâmico de barra:
a) tocar com o(s) pé(s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra após o
início das execuções;
b) após a tomada de posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;
c) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para a proteção das mãos;
d) apoiar o queixo na barra;
e) após ultrapassar o queixo em relação à barra, simplesmente soltar as mãos, em vez de completar
o movimento com os cotovelos totalmente estendidos;
f) utilizar um impulso de braços e tronco para frente e para cima, levando o peito para cima;
g) realizar a “pedalada”;
h) realizar o “chute”;
i) não manter o corpo completamente na posição vertical, com exceção nos casos em que o auxiliar da banca examinadora permitir expressamente a flexão de joelhos, para evitar os candidatos
mais altos toquem os pés no solo estando na posição inicial;
j) estender o pescoço, em vez de ultrapassar o queixo em relação à barra com movimento exclusivo de membros superiores;
k) realizar qualquer movimento na articulação dos joelhos.
10.8.1.4 O teste será encerrado quando o candidato perder o contato das mãos com a barra, ou
realizar um procedimento proibido, previsto no edital.
10.8.1.5 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato do sexo masculino que não obtiver
o desempenho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que cinco minutos da realização da tentativa inicial.
10.8.1.6 Será eliminado o candidato do sexo masculino que não atingir, no mínimo, três repetições.
Teste dinâmico de barra – índices mínimos
Sexo
Número mínimo de repetições
Masculino
3
10.8.1.7 DO TESTE ESTÁTICO DE BARRA (SOMENTE PARA AS CANDIDATAS DO
SEXO FEMININO)
10.8.1.7.1 A metodologia para a preparação e a execução do teste estático de barra para as candidatas do sexo feminino será constituída de:
a) posição inicial: a candidata deverá posicionar-se sob a barra, pisando sobre um ponto de apoio.
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Ao comando de “em posição”, a candidata empunhará a barra em pronação (dorsos das mãos
voltados para o corpo do executante) ou supinação (palmas das mãos voltadas para o corpo do
executante) e queixo acima da parte superior da barra, mas sem tocar na barra com o queixo,
mantendo os braços completamente flexionados, com o corpo na posição vertical, pernas estendidas e pés em contato com o ponto de apoio.
b) execução: ao comando de iniciar, o ponto de apoio é retirado e será iniciada a cronometragem
do tempo de permanência da candidata na posição, devendo a candidata permanecer sustentada
apenas com o esforço de seus membros superiores, com os dois braços completamente flexionados e queixo acima da parte superior da barra, mas sem tocar a barra com o queixo, corpo na
posição vertical, pernas estendidas;
c) a cronometragem será encerrada quando:
c.1) a candidata permanecer o tempo mínimo exigido no teste;
c.2) a candidata ceder à sustentação, deixando o queixo ficar abaixo da parte superior da barra,
ou tocar a barra com o queixo;
c.3) descumprir qualquer exigência para a realização deste teste.
10.8.1.7.2 A contagem do tempo de realização do exercício de forma correta levará em consideração as seguintes observações:
a) o auxiliar de banca informará à candidata quando esta atingir o tempo mínimo exigido no edital;
b) quando o exercício não atender ao previsto no edital, o auxiliar de banca travará de imediato
o seu cronômetro e registrará o tempo obtido até o momento em que o exercício estava sendo
realizado de maneira prevista no edital;
c) o tempo de realização do exercício que será considerado oficialmente será somente o computado pelo auxiliar de banca examinadora;
d) o teste somente será iniciado com a candidata na posição inicial correta e após o comando
dado pelo auxiliar de banca;
e) a largura da pegada deve ser aproximadamente a dos ombros;
f) para evitar que as candidatas mais altas toquem os pés no solo, será permitido, neste caso, a
flexão dos joelhos.
g) só será contado o tempo em que a candidata estiver na posição correta prevista no edital.
10.8.1.7.3 Não será permitido à candidata do sexo feminino quando da realização do teste
estático de barra:
a) não manter o corpo completamente na posição vertical, com exceção nos casos em que o auxiliar de banca examinadora permitir expressamente a flexão de joelhos, para evitar as candidatas
mais altas toquem os pés no solo estando na posição inicial;
b) tocar com o(s) pé(s) no solo ou em qualquer parte de sustentação da barra após o
início da execução;
c) após a tomada da posição inicial, receber qualquer tipo de ajuda física;
d) utilizar luvas ou qualquer outro artifício para proteção das mãos;
e) apoiar o queixo na barra;
f) realizar a “pedalada”;
g) realizar o “chute”;
h) estender o pescoço, em vez de ultrapassar o queixo em relação à barra com movimento exclusivo de membros superiores.
10.8.1.7.4 Será concedida uma segunda tentativa à candidata do sexo feminino que não obtiver o
desempenho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que cinco minutos da realização
da tentativa inicial.
10.8.1.7.5 Será eliminada a candidata do sexo feminino que não atingir o tempo mínimo de dez
segundos na posição correta do exercício.
Teste estático de barra – índices mínimos
Sexo
Tempo mínimo em suspensão
Feminino
10 segundos
10.8.2 DO TESTE DE FLEXÃO ABDOMINAL (PARA OS CANDIDATOS DO SEXO
MASCULINO E FEMININO)
10.8.2.1 O teste terá a duração de um minuto e será iniciado e terminado com um silvo de apito.
A metodologia para a preparação e a execução do teste de flexão abdominal para os candidatos
do sexo masculino e feminino obedecerão aos seguintes critérios:
a) a posição inicial será tomada com o candidato deitado de costas, na posição completamente
horizontal de todo o corpo em relação ao solo, com as costas e a cabeça em contato pleno
com o solo, joelhos estendidos, os braços atrás da cabeça, cotovelos estendidos e dorso das
mãos tocando o solo;
b) após o silvo de apito, o candidato começará a primeira fase do movimento, realizando um
movimento simultâneo, onde os joelhos deverão ser flexionados, os pés deverão tocar o solo, o
quadril deverá ser flexionado (posição sentado) e os cotovelos deverão alcançar ou ultrapassar
os joelhos pelo lado de fora do corpo. Em seguida e sem interrupção, o candidato deverá voltar
à posição inicial realizando o movimento inverso. Esse movimento completo, finalizado com o
retorno à posição inicial, corresponderá a uma unidade de execução.
10.8.2.2 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações:
a) o auxiliar de banca examinadora irá contar em voz alta o número de repetições realizadas.
Quando o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca repetirá o número
da última repetição realizada de maneira correta;
b) a contagem que será considerada oficialmente será somente a realizada pelo auxiliar da
banca examinadora;
c) ao final de cada repetição, a cabeça, o dorso das mãos e os calcanhares (com os joelhos
completamente estendidos) também devem tocar o solo;
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d) cada execução começa e termina sempre na posição inicial; somente aí será contada uma
execução completa;
e) na primeira fase do movimento, os joelhos devem ser flexionados, os pés devem tocar o
solo, o tronco deve ser flexionado e os cotovelos devem alcançar ou ultrapassar os joelhos
pelo lado de fora do corpo;
f) somente será contado o exercício realizado completamente, ou seja, se ao soar o apito para o
término da prova e o candidato estiver no meio da execução, esta não será computada.
10.8.2.3 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que cinco minutos da realização da tentativa inicial.
10.8.2.4 Será eliminado o candidato do sexo masculino que não atingir o mínimo de trinta e seis
repetições e a candidata do sexo feminino que não atingir o mínimo de vinte e sete repetições.
Teste de flexão abdominal – índices mínimos
Sexo
Número mínimo de repetições
Masculino
36
Feminino
27
10.8.3 DO TESTE DE MEIO-SUGADO (PARA OS CADIDATOS DOS SEXOS MASCULINO
E FEMININO)
10.8.3.1 O teste terá a duração de um minuto e será iniciado e terminado com um apito. A metodologia para a preparação e a execução do teste de meio-sugado para os candidatos dos sexos
masculino e feminino obedecerá aos seguintes critérios:
a) posição inicial: o candidato posiciona-se de pé à frente do examinador. Ao comando de “em
posição”, o candidato tomará a posição de “sentido”, com os pés juntos e os braços estendidos
ao lado do corpo, com as palmas das mãos junto à coxa, e aguardará a ordem de execução;
b) execução – primeira fase: após o silvo de apito, o candidato realizará flexão dos joelhos (estando
os mesmos o mais próximo um do outro), apoiará as mãos no solo por fora das pernas. Após
esse movimento, o candidato deve estender os joelhos, tomando a posição de flexão de braço;
c) execução – segunda fase: voltar a flexionar os joelhos com estes unidos, apoiando-se com
as mãos no solo. Após esse movimento, o candidato deve retornar à posição inicial, quando
completará uma repetição.
10.8.3.2 A contagem das execuções corretas levará em consideração as seguintes observações:
a) cada execução começa e termina sempre na posição inicial; somente aí será contada uma
execução completa;
b) ao retornar à posição inicial (posição de sentido), o candidato deve manter o tronco inteiramente
na vertical, sendo inválida a execução que é iniciada com o tronco curvado à frente;
c) somente será contado o exercício realizado completamente, ou seja, se ao soar o apito para o
término da prova, o candidato estiver no meio da execução, esta não será computada;
d) um componente da banca irá contar em voz alta o número de repetições realizadas. Quando
o exercício não atender ao previsto neste edital, o auxiliar de banca repetirá o número do último
realizado de maneira correta;
10.8.3.3 Não será permitido ao candidato, quando da realização de meio-sugado:
a) deixar de colocar as mãos no solo antes de lançar os membros inferiores para trás, ou seja,
quando o candidato der um pulo com os membros inferiores para trás;
b) não realizar todas as etapas previstas para a execução correta do exercício
10.8.3.4 Será concedida uma segunda tentativa ao candidato que não obtiver o desempenho mínimo na primeira, após um tempo não menor do que cinco minutos da realização da tentativa inicial.
10.8.3.5 Será eliminado do concurso:
a) o candidato do sexo masculino que não realizar o número mínimo de 20 repetições;
b) a candidata do sexo feminino que não realizar o número mínimo de 15 repetições.
Teste de meio-sugado – índices mínimos
Sexo
Número mínimo de repetições
Masculino
20
Feminino
15
10.8.4 DO TESTE DE CORRIDA DE DOZE MINUTOS (PARA OS CADIDATOS DOS SEXOS
MASCULINO E FEMININO)
10.8.4.1 O candidato, em uma única tentativa, terá o prazo de doze minutos para percorrer a
distância mínima exigida. A prova será realizada em local previamente demarcado, com identificação da metragem ao longo do trajeto.
10.8.4.2 A metodologia para a preparação e a execução do teste de corrida de doze minutos para
os candidatos dos sexos masculino e feminino obedecerão aos seguintes critérios:
a) o candidato poderá, durante os doze minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou
caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir;
b) os comandos para iniciar e terminar o teste serão dados por um silvo de apito;
c) não será informado o tempo que restar para o término da prova, mas o candidato poderá utilizar
relógio para controlar o seu tempo;
d) ao passar pelo local de início da prova, cada candidato deverá dizer, em voz alta, o número
fixado em sua camiseta para o auxiliar de banca que estiver marcando o seu percurso e será
informado de quantas voltas completou naquele momento;
e) após soar o apito encerrando o teste, o candidato deverá permanecer no local onde estava
naquele momento e aguardar a presença do auxiliar de banca examinadora que irá aferir mais precisamente a metragem percorrida, podendo continuar a correr ou caminhar no sentido transversal
da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando soou o apito de término da prova;
10.8.4.3 A correta realização do teste de corrida de doze minutos levará em consideração as
seguintes observações:
a) o tempo oficial da prova será controlado pelo cronômetro do presidente da banca examinadora,
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sendo o único que servirá de referência para o início e término da prova;
b) orienta-se que, após o apito que indica o término da prova, o candidato não pare bruscamente
a corrida, evitando ter um mal súbito e que continue a correr ou caminhar no sentido transversal
da pista (lateralmente), no ponto em que se encontrava quando soou o apito de término da prova;
c) a distância percorrida pelo candidato, a ser considerada oficialmente, será somente a realizada
pelos auxiliares da banca examinadora.
10.8.4.4 Será proibido ao candidato, quando da realização do teste de corrida de doze minutos:
a) dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (como puxar, empurrar, carregar, segurar
na mão etc.);
b) deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após o soar do apito
encerrando a prova;
c) não aguardar a presença do auxiliar de banca examinadora que irá aferir mais precisamente
a metragem percorrida;
d) abandonar a pista antes da liberação pelo auxiliar de banca examinadora;
10.8.4.5 O teste será realizado em uma única tentativa.
10.8.4.6 Será eliminado do concurso:
a) o candidato do sexo masculino que não atingir a distância mínima de 2.400 metros;
b) a candidata do sexo feminino que não atingir a distância mínima de 2.000 metros;
c) os candidatos dos sexos masculino e feminino que realizarem procedimento proibido,
previsto no edital.
Teste de corrida de doze minutos – índices mínimos
Gênero
Distância mínima a ser percorrida
Masculino
2.400 metros
Feminino
2.000 metros
10.9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA
10.9.1 O candidato que não realizar a prova de capacidade física, não atingir a performance
mínima em qualquer um dos testes ou que não comparecer para a sua realização ou que infringir
qualquer proibição prevista neste edital, independentemente do resultado alcançado nos testes
físicos, será considerado inapto e, consequentemente, eliminado do concurso público, não tendo
classificação alguma no certame.
10.9.2 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização
dos testes ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão levados em consideração,
não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.
10.9.3 Será considerado apto na prova de capacidade física o candidato que atingir a
performance mínima nos testes.
10.9.4 A contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos
candidatos em cada teste será, exclusivamente, a realizada pela banca.
10.9.5 Demais informações a respeito da prova de capacidade física constarão de edital específico
de convocação para essa fase.
10.10 DOS RECURSOS DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA
10.10.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na prova de
capacidade física disporá de dez dias úteis para fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados
no respectivo edital de resultado provisório.
11 DOS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA
11.1 Serão convocados para os exames biométricos e avaliação médica os candidatos aprovados
na prova discursiva.
11.2 Os exames biométricos e avaliação médica terão caráter eliminatório e o candidato será
considerado apto ou inapto.
11.3 Os exames biométricos e avaliação médica aferirão se o candidato goza de boa saúde física
e psíquica para suportar os exercícios a que serão submetidos durante o Curso de Formação
Profissional e para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional.
11.4 Os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma Junta Médica
constituída por profissionais médicos do CESPE/UnB, juntamente com servidores da Policlínica da PCDF, nos termos do art. 34 do Regulamento dos Concursos Públicos, aprovado
pela Portaria nº 13 – PCDF/2011.
11.5 A fase será composta de avaliação médica, exames laboratoriais, exames complementares
e biométricos, de caráter eliminatório.
11.6 O candidato submetido aos exames biométricos e avaliação médica deverão apresentar à
junta médica os exames complementares (médicos e laboratoriais), previstos nos subitens 11.8.1
e 11.9.1 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação diagnóstica.
11.7 DA AVALIAÇÃO MÉDICA
11.7.1 A avaliação médica será realizada pela Junta Médica, que emitirá parecer conclusivo da
aptidão ou inaptidão do candidato avaliado.
11.7.2 Caso julgue necessário, a Junta Médica poderá solicitar ao candidato a realização de
outros exames laboratoriais, complementares e/ou biométricos, às suas expensas, que deverão
ser apresentados no prazo de até dez dias, da data da avaliação médica.
11.7.3 Da análise do exame clínico, laboratoriais, complementares e biométricos, evidenciando
alguma alteração, a Junta Médica deverá apresentar parecer motivado e conclusivo, esclarecendo
o disposto nos subitens seguintes.
11.7.3.1 Se há incompatibilidade da alteração clínica encontrada com o cargo de
Escrivão de Polícia.
11.7.3.2 Se há a potencialização da alteração com o desempenho das atribuições inerentes ao
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cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal.
11.7.3.3 Se a alteração constatada poderá ser o motivo determinante de frequentes ausências
ao exercício do cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal.
11.7.3.4 Se a alteração constatada poderá causar situação que coloque em risco a segurança do
candidato e/ou de terceiro, durante o exercício do cargo de Escrivão de Polícia da carreira de
Polícia Civil do Distrito Federal.
11.7.3.5 Se a alteração constatada é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo.
11.7.3.6 Evidenciadas quaisquer das alterações descritas nos subitens 11.7.3.1 a 11.7.3.5 o
candidato será considerado inapto.
11.7.4 Para se submeter à fase da avaliação médica, o candidato deverá comparecer no dia, no
horário e no local designados oportunamente em edital específico de convocação para a fase,
munido de todos os exames exigidos.
11.7.4.1 Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e horário
previstos para a realização da avaliação médica, de acordo com edital próprio de convocação a
ser divulgado em momento oportuno.
11.7.4.2 Será também eliminado aquele candidato que não apresentar todos os exames laboratoriais e biométricos exigidos neste edital.
11.7.4.3 A Junta Médica, após o exame físico e a análise dos exames laboratoriais, complementares
e biométricos exigidos, emitirá parecer conclusivo da aptidão ou inaptidão de cada candidato.
11.7.4.4 Em observância ao art. 9º, inciso VI, da Lei nº 4.878/1965, ao art. 14 da Lei nº 8.112/990,
o candidato poderá ser submetido a avaliações médicas complementares, de caráter unicamente
eliminatório, durante o Curso de Formação Profissional.
11.7.4.5 Caso o candidato seja considerado inapto, a Junta Médica deverá fundamentar
tal inaptidão.
11.7.4.6 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação médica.
11.8 DOS EXAMES LABORATORIAIS
11.8.1 Na data e no horário marcados para a avaliação médica, os candidatos deverão entregar
à Junta Médica os exames laboratoriais a seguir:
a) exame de sangue específico para hemograma completo, glicose, ureia, creatinina, ácido úrico,
colesterol total e frações, transaminases (TGO/TGP), bilirrubinas, Machado Guerreiro, VDRL,
sorologia para hepatite B e C, ABO-Rh;
b) exame de urina específico para EAS;
c) exame de fezes específico para parasitologia de fezes;
d) exame toxicológico de larga janela de detecção em amostra de cabelos ou pelos do
candidato, específico para maconha e metabólicos do ∆ 9 THC, cocaína, anfetaminas (inclusive metabólico e seus derivados), e opiáceos, com resultado negativo para, no mínimo,
90 (noventa) dias de “janela”;
11.8.2 No ato de inscrição, o candidato deverá autorizar a coleta de material para a realização de
exames antidrogas, a qualquer tempo, no interesse da PCDF, sob pena de eliminação no concurso.
11.9 DOS EXAMES COMPLEMENTARES E/OU BIOMÉTRICOS
11.9.1 Na data e no horário marcado para a avaliação médica, os candidatos deverão entregar à
Junta Médica os exames complementares e/ou biométricos a seguir:
a) exame neurológico, específico de eletroencefalograma (EEG) digital com mapeamento,
acompanhado de laudo e avaliação clínica neurológica realizada por especialista;
b) exame cardiológico, específico de eletrocardiograma e ecocardiograma bidimensional com
Doppler, ambos com laudo, e avaliação clínica realizada por especialista;
c) exame pulmonar, específico de RX do tórax PA e perfil esquerdo, com laudo, e prova de
função pulmonar;
d) exame oftalmológico com laudo emitido por especialista, considerando a acuidade visual sem
correção e com correção, a tonometria, a biomicroscopia, a fundoscopia, a motricidade ocular,
o senso cromático e a medida do campo visual em ambos os olhos;
e) exame otorrinolaringológico específico de audiometria tonal e com laudo de avaliação clínica
emitido por especialista;
f) raio X da coluna lombar AP e perfil, com laudo, emitido por especialista;
g) ecografia do abdome total;
h) os exames laboratoriais, complementares e/ou biométricos mencionados neste edital deverão
ser realizados a expensas do candidato, nos termos do art. 32 da Portaria nº 13 – PCDF/2011;
i) nos exames laboratoriais, complementares e/ou biométricos deverá constar o nome completo
do candidato e o número de seu documento de identidade com o respectivo órgão emissor, que
deverá ser conferido quando da avaliação médica;
j) a inobservância ou a omissão de qualquer dos dados referidos no subitem 11.9.1 dará motivo
para se desconsiderar o laudo, o exame laboratorial, o exame complementar e/ou exame biométrico, eliminando o candidato.
11.10 DAS CONDIÇÕES INCAPACITANTES
11.10.1 Para efeito do exame médico, a Junta Médica deverá analisar os resultados dos
exames laboratoriais, complementares e biométricos, buscando constatar a existência de
condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato, notadamente aquelas
listadas nos subitens seguintes.
11.10.2 São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso
público, bem como para a posse no cargo:
1) tumores malignos na área da cabeça e do pescoço;
2) alterações estruturais da glândula tireóidea, associadas, ou não, a sinais e sintomas
de hipertireoidismo;
3) deformidades congênitas ou cicatrizes deformantes ou aderentes que causem bloqueio fun-
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cional na área da cabeça e pescoço;
4) perda auditiva maior que 25 (vinte e cinco) decibéis em uma das frequências de 500,
1.000 e 2.000 Hz (hertz);
5) otosclerose;
6) labirintopatia;
7) otite média crônica;
8) acuidade visual a 6 (seis) metros, com avaliação de cada olho separadamente;
9) acuidade visual com correção, sendo a aceitação de 20/20 em ambos os olhos, até 20/20 em
um olho e 20/40 no outro;
10) mobilidade ocular extrínseca, na qual as excursões oculares devem ser normais;
11) senso cromático com tolerância de até três interpretações incorretas no teste completo;
12) pressão intraocular fora dos limites compreendidos entre 10 a 18 mmHg;
13) cirurgia refrativa, com tolerância, desde que tenha resultado na visão mínima
necessária à aprovação;
14) infecções e processos inflamatórios crônicos, ressalvadas as conjuntivites agudas e hordéolo;
15) ulcerações e tumores, exceto o cisto benigno palpebral;
16) opacificações corneanas;
17) traumatismo ou queimadura que gere sequelas, as quais promovam limitações à capacidade
de trabalho do candidato;
18) doenças congênitas e adquiridas, incluindo desvios dos eixos visuais (estrabismo superior a 10 D prismática);
19) ceratocone;
20) lesões retinianas e retinopatia diabética;
21) glaucoma com alterações papilares e/ou campimétricas, mesmo sem redução da acuidade visual;
22) doenças neurológicas e/ou musculares de olhos e visão;
23) discromatopsia completa;
24) anormalidades estruturais congênitas, ou não, na boca, nariz, laringe, traqueia e esôfago;
25) desvio acentuado do septo nasal;
26) mutilações, tumores, atresias e retrações na boca, nariz, laringe, traqueia e esôfago;
27) fístulas congênitas ou adquiridas na boca, nariz, laringe, traqueia e esôfago;
28) infecções crônicas ou redicivantes na boca, nariz, laringe, traqueia e esôfago;
29) deficiências funcionais na mastigação, respiração, fonação e deglutição;
30) fenda palatina;
31) lábio leporino;
32) infecções bacterianas ou micóticas crônicas ou redicivantes na pele e tecido celular
subcutâneo;
33) micoses profundas na pele e tecido celular subcutâneo;
34) parasitoses cutâneas externas;
35) eczemas alérgicos cronificados ou infectados na pele e tecido celular subcutâneo;
36) expressões cutâneas das doenças autoimunes;
37) ulcerações, edemas ou cicatrizes deformantes que comprometam a capacidade funcional de
qualquer segmento do corpo;
38) hanseníase;
39) psoríase;
40) eritrodermia;
41) púrpura;
42) pênfigo em todas as formas;
43) úlcera de estase, anêmica, microangiopática, arteriosclerótica e neurotrófica na pele e tecido
celular subcutâneo;
44) colagenose – lúpus eritematoso sistêmico, dermatomiosite e esclerodermia;
45) paniculite nodular – eritema nodoso na pele e tecido celular subcutâneo;
46) neoplasia maligna na pele e tecido celular subcutâneo;
47) distúrbio da função ventilatória pulmonar de qualquer natureza – asma, enfisema
pulmonar etc.;
48) tuberculose ativa pulmonar em qualquer órgão;
49) sarcoidose;
50) pneumoconiose;
51) tumores benignos ou malignos do pulmão ou pleura;
52) pneumotórax;
53) anormalidade na área cardíaca, verificada no raio X do tórax, exceto de insignificante e
desprovida de potencialidade mórbida e sem comprometimento funcional;
54) doença coronariana;
55) miocardiopatias;
56) hipertensão arterial sistêmica, mesmo que em tratamento;
57) hipertensão pulmonar;
58) cardiopatia congênita, ressalvada a CIA, a CIV e a PCA corrigidos cirurgicamente, e a válvula
aórtica bicúspide, que não promovam repercussão hemodinâmica;
59) valvulopatia adquirida, ressalvado o prolapso da válvula mitral com ausência de repercussão funcional;
60) pericardite;
61) arritmia cardíaca complexa;
62) insuficiência venosa periférica (varizes profundas);
63) linfedema;
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64) fístula arteriovenosa;
65) angiodisplasia;
66) arteriopatia oclusiva crônica – arteriosclerose obliterante, tromboangeíte obliterante e arterites;
67) arteriopatia não oclusiva – aneurismas, mesmo após correção cirúrgica;
68) arteriopatia funcional – doença de Reynaud, acrocianose, distrofia simpáticoreflexa;
69) síndrome do desfiladeiro torácico;
70) hérnia da parede abdominal com protusão do saco herniário à inspeção ou palpação;
71) visceromegalias;
72) formas graves de esquistossomose e outras parasitoses (ex.: doença de Chagas, calazar,
malária, amebíase extraintestinal);
73) história de cirurgia significativa ou ressecção importante (devendo o candidato apresentar
relatório cirúrgico, descrevendo o que foi realizado no ato operatório);
74) doenças hepáticas e pancreáticas;
75) lesões do trato gastrointestinal ou distúrbios funcionais, desde que significativos;
76) tumores benignos e malignos no abdome e trato intestinal;
77) doenças inflamatórias intestinais;
78) obesidade mórbida;
79) anormalidades congênitas ou adquiridas da genitália, rins e vias urinárias;
80) uropatia obstrutiva – estenose de uretra, litíase urinária redicivante;
81) prostatite crônica;
82) rim policístico;
83) insuficiência renal de qualquer grau;
84) nefrite intersticial;
85) glomerulonefrite.
86) sífilis secundária latente ou terciária;
87) varicocele e/ou hidrocele em fase de indicação cirúrgica;
88) orquite e epidemite crônica;
89) criptorquidia;
90) urina com sedimentoscopia e elementos anormais, cilindruria, proteinúria (++), hematúria
(++), glicosúria, atentando-se para a proteinúria e hematúria de candidatos de sexo feminino
em época menstrual (normal);
91) a existência de testículo único na bolsa não é incapacitante, desde que a ausência do outro
não decorra de anormalidade congênita; a hipospádia balânica não é incapacitante;
92) doença infecciosa óssea e articular (osteomielite);
93) alteração de eixo que comprometa a força e a estabilidade das articulações;
94) alteração óssea que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores;
95) escoliose desestruturada e descompensada, apresentando mais de 10º Cobb, com tolerância de até 3º Cobb;
96) lordose acentuada, com mais de 48º Ferguson (com radiografia em posição ortostática
e descalço);
97) hipercifose que ao estudo radiológico apresente mais de 45º Cobb e com acunhamento de
mais de 5º em três corpos vertebrais consecutivos;
98) genu recurvatum com mais de 5º além da posição neutra em RX lateral, decúbito dorsal com
elevação ao nível do calcâneo de 10 cm em situação de relaxamento;
99) genu varum que apresente distância bicondilar superior a 7 cm, cujas radiografias realizadas
em posição ortostática com carga, evidencie 5º, com tolerância de mais ou menos 3º, no sexo
masculino, no eixo anatômico;
100) genu valgum que apresente distância bimaleolar superior a 7 cm, cujas radiografias realizadas em posição ortostática com carga, evidenciem 5º no sexo masculino, no eixo anatômico;
101) discrepância no comprimento dos membros inferiores que apresente ao exame, encurtamento de um dos membros, superior a 10 mm, constatado através de escanometria dos
membros inferiores;
102) espondilólise, espondilolistese, hemivértebra, tumores vertebrais (benignos e malignos);
103) discopatia, laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar
do espaço intervertebral; presença de material de síntese, exceto quando utilizado para fixação
de fraturas, desde que estas estejam consolidadas, sem nenhum déficit funcional do segmento
acometido, sem presença de sinais de infecção óssea;
104) artrodese em qualquer articulação da coluna vertebral;
105) próteses articulares de qualquer espécie na coluna vertebral;
106) doenças ou anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias,
infecciosas, neoplásticas e traumáticas;
107) os casos duvidosos deverão ser esclarecidos por parecer especializado;
108) luxação redicivante de qualquer articulação, inclusive ombros; frouxidão ligamentar generalizada ou não; instabilidades em qualquer articulação;
109) fratura viciosamente consolidada, pseudoartrose;
110) doença inflamatória e degenerativa osteoarticular, incluindo as necroses avasculares em
quaisquer ossos e as osteocondrites e suas sequelas;
111) artropatia gotosa, contraturas musculares crônicas, contratura de Dupuytren;
112) tumor ósseo e muscular;
113) distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforço repetitivo, incluindo tendinopatias em membros superiores e inferiores;
114) deformidades congênitas ou adquiridas dos pés (pé calvo, pé plano rígido, hálux-valgo,
hálux-varo, hálux-rígidus, sequela de pé torto congênito, dedos em garra com calosidade, ou
não, calosidade aquileia, dedo extranumerário e coalisões tarsais);

Nº 128, sexta-feira, 21 de junho de 2013

115) ausência parcial ou total, congênita ou traumática de qualquer segmento das extremidades;
116) qualquer diminuição da amplitude do movimento em qualquer articulação dos membros
superiores e inferiores, da coluna vertebral ou pelve;
117) diabetes mellitus;
118) tumores hipotalâmicos e hipofisários;
119) disfunção hipofisária e tiroidiana sintomática;
120) tumores da tiroide, exceto cistos insignificantes e desprovidos de potencialidade mórbida;
121) tumores de suprarrenal e suas disfunções congênitas ou adquiridas;
122) hipogonadismo primário ou secundário;
123) distúrbios do metabolismo do cálcio e fósforo, de origem endócrina;
124) erros inatos do metabolismo;
125) desenvolvimento anormal em desacordo com a idade cronológica;
126) doença metabólica;
127) anemias, exceto as carências;
128) doença linfoproliferativa maligna – leucemia, linfoma;
129) doença mieloproliferativa – mieloma múltiplo, leucemia, policitemia vera;
130) hiperesplenismo;
131) agranulocitose;
132) distúrbios hereditários da coagulação e da anticoagulação e deficiências da anticoagulação
do sangue (trombofilias);
133) infecção do sistema nervoso central;
134) doença vascular do cérebro e da medula espinhal;
135) síndrome pós-traumatismo cranioencefálico;
136) distúrbio do desenvolvimento psicomotor;
137) doença degenerativa e heredodegenerativa, distúrbio dos movimentos;
138) distrofia muscular progressiva;
139) doenças desmielinizantes e esclerose múltipla;
140) epilepsias e convulsões;
141) eletroencefalograma digital com mapeamento fora dos padrões normais;
142) transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas;
143) esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes;
144) transtornos do humor;
145) transtornos neuróticos;
146) transtornos de personalidade e de comportamento;
147) retardo mental;
148) artrite reumatoide;
149) vasculites sistêmicas primárias e secundárias (granulomatose de Wegener, poliangiite
microscópica, síndrome de Churg-Strauss, poliarterite nodosa, doença de Kawasaki, arterite de
Takayasu), arterite de células gigantes, púrpura de Henoch-Shölein;
150) lúpus eritromatoso sistêmico;
151) fibromialgia;
152) síndrome de Sjögren;
153) síndrome de Behçet;
154) síndrome de Reiter;
155) espondilite anquilosante;
156) qualquer tipo de neoplasia maligna;
157) neoplasias benignas dependendo da localização, com repercussão funcional e potencial evolutivo.
11.11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DOS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA
11.11.1 Em todo laudo, exame laboratorial, complementar e/ou biométrico, além do nome do
candidato, deverá constar ainda e obrigatoriamente, a assinatura, a especialidade e o registro,
no órgão de classe específico, do profissional responsável.
11.11.2 A inobservância ou a omissão de qualquer dos dados referidos no subitem 11.11.1 dará
motivo para se considerar o laudo, o exame laboratorial, o exame complementar e/ou exame
biométrico como inautêntico.
11.11.3 Não será admitida a substituição do laudo médico por atestado médico ou qualquer outra
forma de manifestação médica.
11.11.4 O candidato deverá providenciar, às suas expensas, os exames complementares (médicos
e laboratoriais) necessários.
11.11.5 Em todos os exames laboratoriais e médicos, além do nome do candidato, deverá constar, obrigatoriamente, a assinatura, a especialidade e o registro no órgão de classe específico do
profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade destes a inobservância ou a omissão
do referido registro.
11.11.6 Os exames laboratoriais e médicos apresentados serão avaliados pelas juntas médicas,
em complementação à avaliação clínica.
11.11.7 As juntas médicas, após a análise da avaliação clínica e dos exames complementares (médicos e laboratoriais) dos candidatos, emitirão parecer conclusivo da aptidão ou
inaptidão de cada um.
11.11.5 Será eliminado do concurso público o candidato considerado inapto nos exames biométricos, na avaliação médica e o que deixar de apresentar qualquer um dos exames relacionados
nos subitens 11.8.1 e 11.9.1 deste edital.
11.11.6 Em todos os exames laboratoriais e complementares, além do nome do candidato,
deverá constar, obrigatoriamente, a assinatura, a especialidade e o registro no órgão de classe
específico do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade destes a inobservância
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ou a omissão do referido registro.
11.11.7 Os exames laboratoriais e complementares terão validade de 180 (cento e oitenta) dias.
11.11.8 Em obediência ao art. 14 da Lei nº 8.112/1990, o candidato poderá ser submetido a
avaliações médicas complementares, de caráter unicamente eliminatório, durante o Curso de
Formação Profissional.
11.11.9 Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das regras deste edital.
11.11.10 Demais informações a respeito dos exames biométricos e avaliação médica constarão
de edital específico de convocação para essa fase.
11.11 DOS RECURSOS DOS EXAMES BIOMÉTRICOS E AVALIAÇÃO MÉDICA
11.11.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório nos exames
biométricos e avaliação médica disporá de dez dias úteis para fazê-lo, conforme procedimentos
disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.
12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO
12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova
discursiva, respeitados os empates na última posição.
12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na
forma do subitem anterior, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação
alguma no concurso.
12.2 A prova prática de digitação terá caráter eliminatório, sendo automaticamente eliminado
do certame o candidato que não comparecer à referida prova.
12.3 A prova prática terá o valor de 5,00 pontos e constará de digitação de um texto predefinido
de aproximadamente dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato
deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado.
12.4 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e/ou a participação de
terceiros na realização da prova prática de digitação, inclusive para os candidatos que
se declararem com deficiência.
12.5 A data, o local e o horário de realização da prova prática de digitação serão publicados
no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgados no endereço eletrônico http://www.
cespe.unb.br/concursos/pc_df_13_escrivao, juntamente com a relação dos candidatos
convocados para essa fase.
12.6 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido
de comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição e de documento de identidade original.
12.7 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico
de convocação para essa fase.
12.8 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO
12.8.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos
por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte
forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS) / 10, em que NTB é o número de toques brutos (que
corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato).
12.8.2 Serão computados como ERROS qualquer omissão ou excesso de letras, sinais e acentos;
letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a
mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta
de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe.
12.8.3 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro
cada toque em discordância com o texto original.
12.8.4 Aos candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos por minuto, será
atribuída nota zero e estarão automaticamente eliminados do concurso.
12.8.5 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota
na prova prática de digitação (NPPD) que será obtida da seguinte forma: 2,50 + 2,50 × (NTL
–100) / (MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o
maior número de toques líquidos entre os candidatos.
12.8.6 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo
menos 2,50 pontos.
12.8.7 Todos os cálculos citados no subitem 12.8.5 serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se para o número imediatamente superior, se o algarismo da terceira casa
decimal for igual ou superior a cinco.
12.8 DOS RECURSOS DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO
12.8.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na prova prática
de digitação disporá de dez dias úteis para fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no
respectivo edital de resultado provisório.
13 DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
13.1 Serão convocados para a avaliação psicológica todos os candidatos aprovados na prova
discursiva, respeitados os empates na última colocação.
13.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a avaliação psicológica, na forma do subitem anterior, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso.
13.2 A avaliação psicológica ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 9º, VII, da
Lei nº 4.878, de 3 de dezembro de 1965, no art. 14 do Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de
2009, com redação dada pelo Decreto nº 7.308, de 22 de dezembro de 2010, e nas resoluções
do CFP nº 001/2002 e nº 002/2003.
13.3 Considera-se avaliação psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto
de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato, exigido
para o cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos
do art. 45 do Regulamento dos Concursos das Carreiras de Polícia Civil do Distrito Federal,
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aprovado pela Portaria nº 13-PCDF, de 11 de maio de 2011.
13.4 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas
psicológicas visando verificar habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de
personalidade, importantes para o bom desempenho das atividades do cargo Escrivão de Polícia
da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, tais como: controle emocional, disciplina, organização, autoconfiança, relacionamento interpessoal, persistência e flexibilidade.
13.4.1 A avaliação psicológica avaliará também as características de personalidade restritivas ou
impeditivas ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo como, por exemplo, agressividade
inadequada e instabilidade emocional exacerbada.
13.5 A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva e/ou individual de instrumentos capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do
candidato para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.
13.6 A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros
regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia.
13.7 A banca examinadora deverá utilizar-se de testes psicológicos validados no país e aprovados
pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução nº 002/2003, de 6 de
novembro de 2003.
13.8 A aplicação dos testes psicológicos será realizada em conformidade com as normas em
vigor para testagem psicológica e em qualquer dia da semana, inclusive os não úteis, a critério
da Administração.
13.9 O resultado da avaliação psicológica será obtido por meio da análise conjunta dos testes
psicológicos utilizados.
13.10 Na avaliação psicológica, o candidato será considerado apto ou inapto.
13.10.1 Será considerado apto o candidato que apresentar características de personalidade, capacidade intelectual e habilidades específicas de acordo com os requisitos psicológicos necessários
para o exercício do cargo.
13.10.2 Será considerado inapto o candidato que não apresentar características de personalidade,
capacidade intelectual e/ou habilidades específicas de acordo com os requisitos psicológicos
necessários para o exercício do cargo.
13.11 O candidato que não comparecer à avaliação, no local, na data e no(s) horário(s) previsto(s)
para a sua realização, no edital específico de convocação, será eliminado do concurso. O candidato
considerado inapto na avaliação psicológica será eliminado do concurso.
13.12 A inaptidão na avaliação psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que o candidato não
atendeu aos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido.
13.13 A publicação do resultado da avaliação psicológica listará apenas os candidatos aptos,
em obediência ao que preceitua o art. 6º da Resolução nº 001/2002 do Conselho Federal de
Psicologia, de 19 de abril de 2002.
13.14 Será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão,
bem como a possibilidade de interpor recurso.
13.15 Será facultado ao candidato, e somente a este, conhecer o resultado da avaliação por meio
de entrevista devolutiva (Resolução CFP nº 001/2002, artigo 6º, § 2º).
13.15.1 Para conhecer o resultado da avaliação, o candidato deverá solicitá-lo no período informado em edital a ser divulgado oportunamente.
13.15.2 Para a divulgação da avaliação o CESPE/UnB designará um psicólogo que informará
ao candidato o seu resultado, fornecendo-lhe cópia do laudo.
13.16 O resultado obtido na avaliação psicológica poderá ser conhecido pelo candidato, sendo
facultado a esse o direito de contratar um psicólogo para assessorá-lo ou representá-lo, no local
e perante psicólogo designado pelo CESPE/UnB.
13.16.1 O psicólogo constituído deverá apresentar comprovação de registro no Conselho
Regional de Psicologia.
13.17 Após a entrevista devolutiva, o candidato, que assim desejar, poderá interpor recurso
administrativo, orientado ou não pelo seu psicólogo representante.
13.18 Será eliminado do concurso público o candidato que for considerado inapto na avaliação
psicológica e que não interpuser recurso tempestivamente.
13.19 Será eliminado do concurso público o candidato que, após o julgamento do seu recurso,
for considerado inapto na avaliação psicológica.
13.20 O candidato que não comparecer ao local e horário definido no edital de convocação para
essa fase perderá o direito de realizar os procedimentos elencados nos subitens 13.15, 13.16 e
13.17, independentemente do motivo alegado.
13.21 Os candidatos ausentes estarão automaticamente eliminados do concurso.
13.22 Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão de edital específico de
convocação para essa fase.
13.23 DOS RECURSOS DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
13.23.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na avaliação
psicológica disporá de dez dias úteis para fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no
respectivo edital de resultado provisório.
14 DA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL
14.1 A Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, de caráter eliminatório, é para fins de
avaliação de sua conduta pregressa e idoneidade moral, requisito indispensável para aprovação,
na qual o candidato será considerado recomendado ou não recomendado.
14.2 A Direção da PCDF constituirá Comissão para cumprir o disposto no subitem
14.1, deste edital.
14.3 O procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável serão apurados por meio
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de investigação no âmbito social, administrativo, civil e criminal do candidato inscrito para o
cargo de Escrivão de Polícia da carreira Policial Civil do Distrito Federal.
14.4 A investigação terá início por ocasião da inscrição do candidato e terminará com o ato
de sua eliminação ou nomeação para o cargo de Escrivão de Polícia da Carreira Policial Civil
do Distrito Federal.
14.5 A sindicância de vida pregressa e investigação social será realizada com base nos documentos
oficiais e informações constantes de formulário a ser preenchido pelo candidato em data a ser
estipulada em edital específico.
14.6 Durante todo o período do concurso, o candidato deverá manter atualizados os dados
constantes do formulário, referido no subitem 14.5 deste edital, assim como, cientificar,
formal e circunstanciadamente, qualquer outro fato relevante para a investigação, não
constante daquele documento.
14.7 O candidato, às suas expensas, deverá providenciar e entregar em data e local estabelecido
em edital específico, os documentos relacionados nos subitens seguintes, juntamente com o
formulário referido no subitem 14.5, devidamente preenchido.
14.7.1 Certidões de Antecedentes Criminais da Justiça Federal, da Justiça Estadual, da Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios, da Justiça Militar Federal, Estadual ou do Distrito Federal, e da
Justiça Eleitoral da cidade/município onde o candidato reside/residiu nos últimos 5 (cinco) anos.
14.7.2 Certidão do Cartório de Protesto de Título, de Interdição e de Tutelas, da cidade/município
onde o candidato reside/residiu nos últimos 5 (cinco) anos.
14.7.3 Certidão do Cartório de Execução Cível da cidade/município onde o candidato reside/
residiu nos últimos 5 (cinco) anos.
14.7.4 Certidões de Antecedentes expedidas pela Polícia Federal e pela Polícia Civil do Estado
ou do Distrito Federal, onde o candidato reside/residiu nos últimos 5 (cinco) anos.
14.7.5 Cópia autenticada em cartório do documento de identidade, com validade em todo
território nacional.
14.7.6 Cópia autenticada em cartório do CPF.
14.7.7 Cópia autenticada em cartório do Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª categoria, ou do
Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), do candidato do sexo masculino.
14.7.8 Cópia autenticada em cartório do Título de Eleitor, com cópia do comprovante de votação
e/ou justificativa na última eleição, de ambos os turnos.
14.7.9 Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do
órgão público que comprove a última e/ou a atual atividade profissional.
14.7.10 Cópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, contracheque etc.).
14.7.11 Cópia do comprovante da residência anterior (água, luz, telefone, contracheque etc.),
caso a residência atual seja inferior a 5 (cinco) anos.
14.8 As certidões referidas nos subitens 14.7.1 a 14.7.4 deverão estar dentro do prazo de
validade, nunca superior a 90 (noventa) dias, e ter como referência a data estipulada em
edital específico para a sua entrega.
14.9 Não será aceito documento ou cópia rasurada ou com indício de rasura.
14.10 A Comissão de Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social, instituída
pela PCDF para proceder à investigação da vida pregressa e social, poderá solicitar,
a qualquer tempo, que o candidato providencie, às suas expensas, outros documentos
necessários para a comprovação de dados ou para o esclarecimento de fatos e situações
envolvendo o candidato.
14.11 O não atendimento da solicitação referida no subitem anterior ensejará a não recomendação
e eliminação do candidato no concurso.
14.12 Os fatos listados nos subitens seguintes maculam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável que o candidato deve ostentar.
14.12.1 Ter sido condenado em ação penal transitada em julgado ou em procedimento administrativo disciplinar.
14.12.2 Possuir registros criminais.
14.12.3 Fazer declaração falsa ou omitir registro relevante sobre sua vida pregressa.
14.13 Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, será eliminado do concurso o candidato que:
14.13.1 Deixar de apresentar quaisquer das certidões e cópias dos documentos exigidos nos
subitens 14.7.1 a 14.7.11, no prazo estabelecido em edital específico.
14.13.2 Apresentar documento e/ou certidão falsos.
14.13.3 Apresentar certidão com o prazo de validade vencido.
14.13.4 Apresentar documento, certidão ou cópia rasurada ou com indício de rasura.
14.13.5 Tiver sua conduta enquadrada em qualquer um dos subitens 14.12.1 a 14.12.3 deste edital.
14.13.6 Tiver omitido informação ou faltado com a verdade, quando do preenchimento do formulário previsto no subitem 14.5 deste edital.
14.13.7 Tiver dado causa ou participado de fato desabonador de sua conduta, incompatibilizando-o
com o cargo de Escrivão de Polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal.
14.14 A publicação do resultado da sindicância de vida pregressa e investigação social listará
apenas os candidatos recomendados.
14.15 Será assegurado ao candidato não recomendado conhecer as razões que determinaram
a sua não recomendação, a qual será motivada e fundamentada em critérios objetivos, com a
finalidade de livre e plena possibilidade de interposição de recurso.
14.16 Será eliminado do concurso, em qualquer uma das fases, o candidato que na sindicância
de vida pregressa e investigação social, for considerado não recomendado.
14.17 O preenchimento e a entrega da documentação exigida neste edital pressupõem a autorização
do candidato para que seja realizada a sua sindicância de vida pregressa e investigação social.
14.18 Demais informações a respeito da sindicância de vida pregressa e investigação social

Nº 128, sexta-feira, 21 de junho de 2013

constarão de edital específico de convocação para essa fase.
14.19 DOS RECURSOS DA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL
14.19.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na sindicância
de vida pregressa e investigação social disporá de dez dias úteis para fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo edital de resultado provisório.
15 DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
15.1 Serão convocados para a avaliação de títulos os candidatos aprovados na prova prática
de digitação, aptos na prova de capacidade física, aptos nos exames biométricos e avaliação
médica, recomendados na avaliação psicológica e recomendados sindicância de vida pregressa
e investigação social.
15.1.1 Os candidatos não convocados para a avaliação de títulos serão eliminados e não terão
classificação alguma no concurso.
15.2 A avaliação de títulos valerá 5,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados seja superior a esse valor.
15.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega,
observados os limites de pontos do quadro a seguir.
Quadro de Atribuição de Pontos para a Avaliação de Títulos
Valor de
Alínea
Título
cada título
Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de douA tor). Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de
2,50
Doutorado desde que acompanhado de histórico escolar.
Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mesB
tre). Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de
2,00
Mestrado, desde que acompanhado de histórico escolar.
Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com
carga horária mínima de 360 h/a. Também será aceita a declaração de
1,50
C
conclusão de pós-graduação em nível de especialização, desde que acompanhada de histórico escolar.
Certificado de conclusão de curso de aperfeiçoamento, emitido por insD tituição de ensino reconhecida pelo MEC, com carga horária mínima de
0,50
120 horas/aula.
E
Obra ou artigo científico publicado, de autoria individual.
0,50
Total máximo de pontos
5,00
15.4 Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo, no horário
e no local estipulados no edital de convocação para a avaliação de títulos.
15.5 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via fax e/ou via correio eletrônico.
15.6 No ato de entrega dos títulos, o candidato deverá preencher e assinar o formulário a ser
fornecido pelo CESPE/UnB, no qual indicará a quantidade de folhas apresentadas. Juntamente
com esse formulário deverá ser apresentada uma cópia autenticada em cartório ou original, de
cada título entregue. Os documentos apresentados não serão devolvidos, nem serão fornecidas
cópias desses títulos.
15.6.1 Não serão aceitos documentos ilegíveis, como também, os emitidos via fax.
15.7 Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não autenticadas em cartório,
bem como documentos gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados com o respectivo mecanismo de autenticação.
15.8 Na impossibilidade de comparecimento do candidato serão aceitos os títulos entregues
por procurador, mediante apresentação do documento de identidade original do procurador
e de procuração simples do interessado, acompanhada de cópia legível do documento de
identidade do candidato.
15.9 Serão de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas por seu procurador no ato de entrega dos títulos, bem como a entrega dos títulos na data prevista no
edital de convocação para essa fase, arcando o candidato com as consequências de eventuais
erros de seu representante.
15.10 DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS TÍTULOS
15.10.1 Para a comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de doutorado ou
de mestrado, será aceito o diploma, devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida
pelo MEC. Também será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado ou
mestrado, expedido por instituição reconhecida pelo MEC, desde que acompanhado do histórico
escolar do candidato, no qual conste o número de créditos obtidos, as áreas em que foi aprovado
e as respectivas menções, o resultado dos exames e do julgamento da tese ou da dissertação.
Caso o histórico ateste a existência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do
curso, o certificado/declaração não será aceito.
15.10.1.1 Para curso de doutorado ou de mestrado concluído no exterior, será aceito apenas o
diploma, desde que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil e traduzido para a
língua portuguesa por tradutor juramentado, nos termos do subitem 15.11 deste edital.
15.10.1.2 Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não serão aceitos como os
títulos referentes ao mestrado e ao doutorado.
15.10.2 Para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de especialização, será aceito certificado atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), do Conselho Nacional de Educação
(CNE) ou está de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE).
Também será aceita declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização
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acompanhada do respectivo histórico escolar no qual conste a carga horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções e a comprovação da apresentação e aprovação
da monografia, atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394/1996, do CNE ou está
de acordo com as normas do extinto CFE.
15.10.2.1 Caso o certificado não ateste que o curso atende às normas da Lei nº 9.394/1996, do
CNE ou está de acordo com as normas do extinto CFE, deverá ser anexada uma declaração
do responsável pela organização e realização do curso atestando que o este atendeu a uma das
normas estipuladas no subitem anterior.
15.10.3 Para receber a pontuação relativa ao título relacionado na alínea D do quadro de títulos,
será aceito somente certificado emitido pelo responsável do curso em que conste a carga horária
e a aprovação no curso.
15.10.4 Para receber a pontuação relativa aos títulos relacionados na alínea E, o candidato deverá entregar original ou cópia legível da publicação cadastrada no ISBN ou ISSN, que deverá
conter o nome do candidato, com autenticação em cartório nas páginas em que conste a autoria
exclusiva e o ISBN ou ISSN.
15.10.4.1 Publicações sem o nome do candidato deverão ser acompanhadas de declaração do
editor, emitida por seu dirigente, que informe a sua autoria exclusiva.
15.11 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado se traduzido
para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado.
15.12 Cada título será considerado uma única vez.
15.13 Os pontos que excederem o valor máximo em cada alínea do Quadro de Atribuição de
Pontos para a Avaliação de Títulos, bem como os que excederem o limite de pontos estipulados
no subitem 15.2 deste edital serão desconsiderados.
15.14 As informações a respeito de notas e classificações poderão ser acessadas por meio dos
editais de resultados. Não serão fornecidas informações que já constem dos editais ou fora dos
prazos previstos nesses editais.
15.15 DOS RECURSOS DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS
15.15.1 O candidato que desejar interpor recursos contra o resultado provisório na avaliação de
títulos disporá de dez dias úteis para fazê-lo, conforme procedimentos disciplinados no respectivo
edital de resultado provisório.
16 DA NOTA FINAL NO CONCURSO NA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO
16.1 A nota final na primeira etapa do concurso será o somatório da nota final nas provas objetivas (NPO), da nota final na prova discursiva (NPD) e da nota final na avaliação de títulos.
16.2 Os candidatos serão ordenados de acordo com os valores decrescentes das notas finais na
primeira etapa do concurso, observados os critérios de desempate deste edital.
16.3 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem com deficiência, se não eliminados
na primeira etapa do concurso e qualificados como pessoa com deficiência, terão seus nomes
publicados em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral.
16.4 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal,
arredondando-se para o número imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal
for igual ou superior a cinco.
17 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE NA PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO
17.1 Em caso de empate na nota final na primeira etapa do concurso, terá preferência o candidato
que, na seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste concurso,
conforme art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver a maior nota na prova objetiva de Conhecimentos Específicos P2;
c) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos P2;
d) obtiver a maior nota na prova objetiva de Conhecimentos Básicos P1;
e) obtiver o maior número de acertos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos P1;
f) tiver maior idade.
18 DA SEGUNDA ETAPA – DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
18.1 O Curso de Formação Profissional terá caráter eliminatório e classificatório, com regulamentação dispostas no projeto do curso, nas normas próprias da PCDF e do CESPE/UnB.
18.2 A carga horária do Curso de Formação Profissional será de 448 horas/aulas.
18.3 A convocação dos candidatos aprovados, para matrícula no Curso de Formação Profissional, será feita mediante edital específico a ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal.
18.4 Serão convocados para o Curso de Formação Profissional os candidatos aprovados
na primeira etapa e classificados dentro do número de vagas, acrescidas pelo cadastro de
reserva, respeitando as vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência e os empates na última posição.
18.5 Os demais candidatos, não convocados para esta etapa serão considerados eliminados, exceto
se o número de vagas, acrescidas pelo cadastro de reserva, não for preenchido.
18.6 O candidato deverá apresentar, em arquivo digital, o seu curriculum vitae em conformidade com o modelo Lattes/CNPq, quando convocado para a matrícula no Curso de
Formação Profissional.
18.7 As aulas deverão ocorrer de segunda-feira a sexta-feira, nos turnos matutino e vespertino, podendo, ainda, a critério exclusivo da APC se estender aos sábados, domingos,
feriados e período noturno.
18.8 Será considerado eliminado do Curso de Formação Profissional e, consequentemente, do
concurso público o candidato que:
18.8.1 Deixar de efetuar a matrícula no período estipulado em edital específico.
18.8.2 Deixar de comparecer ou se afastar por qualquer motivo do Curso de Formação Profissional.
18.8.3 For desligado do Curso de Formação Profissional, por descumprir normas disci-
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plinares contidas no Regimento Interno e Escolar da Academia da Polícia Civil da Polícia
Civil do Distrito Federal.
18.8.4 Não satisfizer aos demais requisitos legais, regulamentares, regimentais e editalícios.
18.8.5 Auferir nota inferior a 60% (sessenta por cento) da pontuação máxima definida
para esta etapa.
18.8.6 Obtiver o conceito “inapto” nas disciplinas práticas (Defesa Pessoal Aplicada a Ação
Policial – DPP e Armamento e Tiro – AT).
18.9 A reprovação no curso implicará na eliminação do candidato no concurso público.
18.10 A pontuação final da Prova de Verificação de Aprendizagem do Curso de Formação Profissional será de no máximo 10,00 pontos.
18.11 Demais informações a respeito do Curso de Formação Profissional constarão de edital
específico de convocação para essa etapa.
19 DA NOTA FINAL NO CONCURSO
19.1 A nota final no concurso será o somatório da nota final na primeira etapa e da nota final no
Curso de Formação Profissional.
19.2 Os candidatos considerados aprovados ao final de cada turma do Curso de Formação Profissional serão ordenados e classificados de acordo com os valores decrescentes das notas finais
no concurso, observados os critérios de desempate deste edital.
19.3 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem com deficiência, se não eliminados
no concurso e qualificados como pessoa com deficiência, terão seus nomes publicados em lista
à parte e figurarão também na lista de classificação geral.
19.4 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal,
arredondando-se para o número imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal
for igual ou superior a cinco.
19.5 Na forma do art. 37, II, da Constituição Federal, do art. 7º da Lei nº 4.878, de 3 de dezembro
de 1965, do art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, do art. 9º, VIII,
e do art. 10 do Decreto nº 59.310, de 23 de setembro de 1966, e do art. 47 do Decreto Distrital nº
21.688, de 7 de novembro de 2000, o resultado final do concurso será devidamente homologado
pelo Secretário de Estado de Administração Pública do Distrito Federal.
20 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE NO CONCURSO
20.1 Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o candidato que, na
seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a sessenta anos, até o último dia de inscrição neste concurso,
conforme art. 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver a maior nota no Curso de Formação Profissional;
c) tiver maior idade;
d) tiver exercido a função de jurado (conforme art. 440 do Código de Processo Penal).
20.2 Os candidatos a que se refere a alínea “d” do subitem 20.1 deste edital serão convocados,
antes do resultado final no concurso, para a entrega da documentação que comprovará o exercício
da função de jurado.
20.2.1 Para fins de comprovação da função citada no subitem anterior, serão aceitas certidões,
declarações, atestados ou outros documentos públicos (original ou cópia autenticada em cartório)
emitidos pelos Tribunais de Justiça Estaduais e Regionais Federais do país, relativos ao exercício
da função de jurado, nos termos do art. 440 do CPP, a partir de 10 de agosto de 2008, data da
entrada em vigor da Lei nº 11.689/2008.
21 DA NOMEAÇÃO, DA POSSE E DO EXERCÍCIO
21.1 Serão nomeados para as vagas fixadas neste edital os candidatos que forem aprovados no
Curso de Formação Profissional, observada a classificação final do concurso.
21.1.1 Caso haja interesse, o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto neste
edital poderá requerer à PCDF o seu reposicionamento, ficando no final da lista de aprovados,
antes do ato de sua nomeação.
21.1.2 Ocorrendo a situação prevista no subitem anterior, a renúncia expressa do candidato à
sua classificação original, deve constar do ato que o nomearia, de modo a possibilitar a aferição
da observância à ordem classificatória do concurso.
21.2 O candidato aprovado no presente concurso, quando notificado de sua nomeação, deverá
atender aos requisitos do art. 5º da Lei nº 8.112/1990, para ser empossado.
21.2.1 Além dos requisitos referidos no subitem anterior o candidato deverá apresentar declaração
de bens e valores que constituem o seu patrimônio e declaração de não acumulação de cargo,
emprego ou função pública, bem como de proventos de aposentadoria, nos termos do art. 3º da
Lei nº 1.799, de 23 de dezembro de 1997.
21.2.2 A inobservância do disposto no subitem 21.2 deste edital implicará a não efetivação de
sua posse ou sua nulidade, se celebrado sem esse requisito essencial.
21.2.3 O candidato será encaminhado à avaliação médica pré-admissional que antecederá à sua
posse, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.112/1990.
21.2.4 O não cumprimento do disposto no subitem 21.2.1 implicará a eliminação automática do candidato.
21.3 Nos termos do art. 13, § 1º, e do art. 15, § 1º, da Lei nº 8.112/1990, o candidato nomeado
terá o prazo de 30 (trinta) dias para tomar posse e de 15 dias para entrar em efetivo exercício.
21.3.1 O candidato entrará em exercício em qualquer uma das unidades da PCDF, onde permanecerá lotado pelo período mínimo de 36 meses, até cumprir o estágio probatório, nos termos do
art. 41, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, do art. 20 da Lei nº 8.112/1990,
e do art. 13 da Lei nº 4.878/1965.
22 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
22.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas
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neste edital, nos comunicados e editais a serem publicados.
22.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos,
editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do
Distrito Federal e/ou divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.
br/concursos/pc_df_13_escrivao.
22.3 O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público na Central de Atendimento do CESPE/UnB, localizada na Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário
Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF, por meio do telefone (61) 34480100, ou via internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/pc_df_13_escrivao, ressalvado o disposto no subitem 22.5 deste edital.
22.4 O candidato que desejar relatar ao CESPE/UnB fatos ocorridos durante a realização do
concurso deverá fazê-lo junto à Central de Atendimento do CESPE/UnB, postando correspondência para a Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF, encaminhando mensagem pelo
fax de número (61) 3448-0110 ou enviando e-mail para o endereço eletrônico sac@cespe.unb.br.
22.5 Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização
das provas. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem
divulgados na forma do subitem 22.2 deste edital.
22.5.1 Não serão fornecidos informações e documentos pessoais de candidatos a terceiros, em
atenção ao disposto no art. 31 da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
22.6 O candidato poderá protocolar requerimento, instruído com cópia do documento de
identidade e do CPF, relativo ao concurso. O requerimento poderá ser feito pessoalmente
mediante preenchimento de formulário próprio, à disposição do candidato na Central de
Atendimento do CESPE/UnB, no horário das 8 horas às 19 horas, ininterruptamente, exceto
sábado, domingo e feriado.
22.6.1 O candidato poderá ainda enviar requerimento por meio de correspondência, fax ou e-mail, observado o subitem 22.4 do edital.
22.7 O candidato que desejar corrigir o nome ou CPF fornecido durante o processo de inscrição
deverá encaminhar requerimento de solicitação de alteração de dados cadastrais, via SEDEX
ou carta registrada com aviso de recebimento, para a Central de Atendimento do CESPE/UnB
– Concurso PCDF Escrivão 2013 (alteração de dados cadastrais) – Caixa Postal 4488, CEP
70904-970, Brasília/DF, contendo cópia autenticada em cartório dos documentos que contenham
os dados corretos ou cópia autenticada em cartório da sentença homologatória de retificação do
registro civil, que contenham os dados corretos.
22.7.1 O candidato poderá, ainda, entregar das 8 horas às 19 horas (exceto sábado, domingo
e feriado), pessoalmente ou por terceiro, o requerimento de solicitação de alteração de dados
cadastrais, na forma estabelecida no subitem 22.7 deste edital, na Central de Atendimento do
CESPE/UnB, localizada na Universidade de Brasília (UnB) – Campus Universitário Darcy
Ribeiro, Sede do CESPE/UnB – Asa Norte, Brasília/DF.
22.8 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com
antecedência mínima de uma hora do horário fixado para seu início, munido somente de caneta
esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição
ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição e do documento de identidade original. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e/ou borracha durante a
realização das provas.
22.9 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos
Militares, 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 etc.); passaporte brasileiro válido; certificado de reservista;
carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, valham como identidade;
carteira de trabalho; carteira de identidade do trabalhador; carteira nacional de habilitação
(somente o modelo com foto).
22.9.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos
eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais
sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.
22.9.2 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo
do documento.
22.10 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de
identidade original, na forma definida no subitem 22.9 deste edital, não poderá fazer as provas
e será automaticamente eliminado do concurso público.
22.11 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas,
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedido há, no máximo, noventa
dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados e
de assinaturas em formulário próprio.
22.11.1 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.
22.12 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos predeterminados em
edital ou em comunicado.
22.13 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário
fixado para seu início.
22.14 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por,
no mínimo, uma hora após o início das provas.
22.14.1 A inobservância do subitem anterior acarretará a não correção das provas e, consequentemente, a eliminação do candidato do concurso público.
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22.15 O CESPE/UnB manterá um marcador de tempo em cada sala de provas para fins de
acompanhamento pelos candidatos.
22.16 O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese alguma.
22.17 O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o
caderno de provas no decurso dos últimos quinze minutos anteriores ao horário determinado
para o término das provas.
22.18 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das
provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas.
22.19 Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento a estas
implicará a eliminação automática do candidato.
22.20 Não serão permitidas, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos
e a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo,
impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação.
22.21 Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas
ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPod®, gravadores, pendrive, mp3 player
ou similar, qualquer receptor ou transmissor de dados e mensagens, bipe, notebook, palmtop,
walkman®, máquina fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer
espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como
chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e/ou borracha.
22.21.1 O CESPE/UnB recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no
subitem anterior no dia de realização das provas.
22.21.2 O CESPE/UnB não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supracitados.
22.21.3 O CESPE/UnB não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas nem por danos neles causados.
22.22 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas. O
candidato que estiver armado deverá se encaminhar à Coordenação antes do início das provas
para o acautelamento da arma.
22.23 No dia de realização das provas, o CESPE/UnB poderá submeter os candidatos ao sistema
de detecção de metal nas salas, corredores e banheiros, a fim de impedir a prática de fraude e de
verificar se o candidato está portando material não permitido.
22.24 Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que durante a sua realização:
a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;
b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não forem expressamente permitidos ou que se comunicar com outro candidato;
c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos e/ou outros objetos, tais como os listados no
subitem 22.21 deste edital;
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas,
com as autoridades presentes ou com os demais candidatos;
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou em
qualquer outro meio que não os permitidos;
f) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas ou a folha
de texto definitivo;
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas ou na folha de
texto definitivo;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de
terceiros em qualquer etapa do concurso público;
l) não permitir a coleta de sua assinatura;
m) for surpreendido portando caneta fabricada em material não transparente;
n) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;
o) for surpreendido portando qualquer tipo de arma durante a realização das provas;
p) recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
q) recusar-se a transcrever o texto apresentado durante a aplicação das provas para posterior
exame grafológico.
22.25 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe
de aplicação dessas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/
ou aos critérios de avaliação e de classificação.
22.26 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico
ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão
anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso público.
22.27 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do
candidato, constituindo tentativa de fraude.
22.28 O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após dois anos, contados a partir da
data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única
vez, por igual período.
22.29 O candidato deverá manter atualizado os seus dados pessoais e seu endereço perante o
CESPE/UnB enquanto estiver participando do concurso público, por meio de requerimento a
ser enviado à Central de Atendimento do CESPE/UnB, na forma dos subitens 22.6 ou 22.7 deste
edital, conforme o caso, e perante a PCDF, após a homologação do resultado final, desde que
aprovado no concurso público. São de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos
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advindos da não atualização de seu endereço.
22.30 Os casos omissos serão resolvidos pelo CESPE/UnB e pela PCDF.
22.31 As alterações de legislação com entrada em vigor até a data de publicação do edital de
abertura serão objeto de avaliação.
22.32 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação do edital de abertura, bem como
as alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação.
23 DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E CONHECIMENTOS)
23.1 HABILIDADES
23.1.1 Os itens das provas poderão avaliar habilidades que vão além do mero conhecimento
memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação, com o intuito de
valorizar a capacidade de raciocínio.
23.1.2 Cada item das provas poderá contemplar mais de um objeto de avaliação.
23.2 CONHECIMENTOS
23.2.1 Nas provas, serão avaliados, além de habilidades, conhecimentos conforme
descritos a seguir.
23.2.1.1 CONHECIMENTOS BÁSICOS
LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. 2 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 3 Domínio da ortografia oficial. 3.1 Emprego das letras.
3.2 Emprego da acentuação gráfica. 4 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 4.1 Emprego
de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e outros elementos de sequenciação textual. 4.2 Emprego/correlação de tempos e modos verbais. 5 Domínio da estrutura
morfossintática do período. 5.1 Relações de coordenação entre orações e entre termos da oração.
5.2 Relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. 5.3 Emprego dos sinais
de pontuação. 5.4 Concordância verbal e nominal. 5.5 Emprego do sinal indicativo de crase. 5.6
Colocação dos pronomes átonos. 6 Reescritura de frases e parágrafos do texto. 6.1 Substituição
de palavras ou de trechos de texto. 6.2 Retextualização de diferentes gêneros e níveis de formalidade. 7 Correspondência oficial (conforme Manual de Redação da Presidência da República). 7.1
Adequação da linguagem ao tipo de documento. 7.2 Adequação do formato do texto ao gênero.
RACIOCÍNIO LÓGICO: 1 Estruturas lógicas. 2 Lógica de argumentação: analogias, inferências, deduções e conclusões. 3 Lógica sentencial (ou proposicional). 3.1 Proposições simples
e compostas. 3.2 Tabelas-verdade. 3.3 Equivalências. 3.4 Leis de De Morgan. 3.5 Diagramas
lógicos.4 Lógica de primeira ordem. 5 Princípios de contagem e probabilidade. 6 Operações
com conjuntos. 7 Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais.
ATUALIDADES: 1 Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como segurança, transportes, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações
internacionais, desenvolvimento sustentável e ecologia.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 1 Noções de sistema operacional (ambientes Linux e Windows). 2 Edição de textos, planilhas e apresentações (ambientes Microsoft Office e BrOffice). 3
Redes de computadores. 3.1 Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de
Internet e intranet. 3.2 Programas de navegação (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox
e Google Chrome). 3.3 Programas de correio eletrônico (Outlook Express, Mozilla e Thunderbird). 3.4 Sítios de busca e pesquisa na Internet. 3.5 Grupos de discussão. 3.6 Redes sociais.
3.7 Computação na nuvem (cloud computing). 4 Conceitos de organização e de gerenciamento
de informações, arquivos, pastas e programas. 5 Segurança da informação. 5.1 Procedimentos
de segurança. 5.2 Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 5.3 Aplicativos para segurança
(antivírus, firewall, anti-spyware etc.). 5.4 Procedimentos de backup. 5.5 Armazenamento de
dados na nuvem (cloud storage).
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO: 1 Noções de administração. 1.1 Abordagens clássica, burocrática e sistêmica da administração. 1.2 Evolução da administração pública no Brasil após
1930; reformas administrativas; a nova gestão pública. 2 Processo administrativo. 2.1 Funções
da administração: planejamento, organização, direção e controle. 2.2 Estrutura organizacional.
2.3 Cultura organizacional. 3 Gestão de pessoas. 3.1 Equilíbrio organizacional. 3.2 Objetivos,
desafios e características da gestão de pessoas. 3.3 Comportamento organizacional: relações
indivíduo/organização, motivação, liderança, desempenho. 4 Gestão da qualidade e modelo de
excelência gerencial. 4.1 Principais teóricos e suas contribuições para a gestão da qualidade.
4.2 Ciclo PDCA. 4.3 Ferramentas de gestão da qualidade. 4.4 Modelo do gespublica. 5 Noções
de gestão de processos: técnicas de mapeamento, análise e melhoria de processos. 6 Legislação
administrativa. 6.1 Administração direta, indireta, e funcional. 6.2 Atos administrativos. 6.3
Requisição. 6.4 Regime jurídico dos servidores públicos federais: admissão, demissão, concurso
público, estágio probatório, vencimento básico, licença, aposentadoria. 7 Noções de administração
de recursos materiais. 8 Noções de arquivologia. 8.1 Arquivística: princípios e conceitos. 8.2
Legislação arquivística. 8.3 Gestão de documentos. 8.3.1 Protocolos: recebimento, registro, distribuição, tramitação e expedição de documentos. 8.3.2 Classificação de documentos de arquivo.
8.3.3 Arquivamento e ordenação de documentos de arquivo. 8.3.4 Tabela de temporalidade de
documentos de arquivo. 8.4 Acondicionamento e armazenamento de documentos de arquivo.
8.5 Preservação e conservação de documentos de arquivo. 9 Noções de licitação pública: fases,
modalidades, dispensa e inexigibilidade. 10 Ética no serviço público: comportamento profissional,
atitudes no serviço, organização do trabalho, prioridade em serviço.
NOÇÕES DE ESTATÍSTICA: 1 Estatística descritiva e análise exploratória de dados: gráficos,
diagramas, tabelas, medidas descritivas (posição, dispersão, assimetria e curtose). 2 Probabilidade.
2.1 Definições básicas e axiomas. 2.2 Probabilidade condicional e independência. 3 Técnicas
de amostragem: amostragem aleatória simples, estratificada, sistemática e por conglomerados.
23.2.1.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL: 1 Constituição da República Federativa do
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Brasil de 1988. 1.1 Princípios fundamentais. 2 Aplicabilidade das normas constitucionais. 2.1
Normas de eficácia plena, contida e limitada. 2.2 Normas programáticas. 3 Direitos e garantias fundamentais. 3.1 Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de
nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos. 4 Organização político-administrativa do
Estado. 4.1 Estado federal brasileiro, União, estados, Distrito Federal, municípios e territórios.
5 Administração pública. 5.1 Disposições gerais, servidores públicos. 6 Poder executivo. 6.1
Atribuições e responsabilidades do presidente da República. 7 Poder legislativo. 7.1 Estrutura.
7.2 Funcionamento e atribuições. 7.3 Processo legislativo. 7.4 Fiscalização contábil, financeira
e orçamentária. 7.5 Comissões parlamentares de inquérito. 8 Poder judiciário. 8.1 Disposições
gerais. 8.2 Órgãos do poder judiciário. 8.2.1 Organização e competências, Conselho Nacional
de Justiça. 8.2.1.1 Composição e competências. 9 Funções essenciais à justiça. 9.1 Ministério
público, advocacia pública. 9.2 Defensoria pública.
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1 Estado, governo e administração pública:
conceitos, elementos, poderes, natureza, fins e princípios. 2 Direito administrativo: conceito,
fontes e princípios. 3 Ato administrativo. 3.1 Conceito, requisitos, atributos, classificação e
espécies. 3.2 Invalidação, anulação e revogação. 3.3 Prescrição. 4 Agentes administrativos. 4.1
Investidura e exercício da função pública. 4.2 Direitos e deveres dos funcionários públicos; regimes jurídicos. 4.3 Processo administrativo: conceito, princípios, fases e modalidades. 4.4 Lei
nº 8.112/1990 e alterações. 5 Poderes da administração: vinculado, discricionário, hierárquico,
disciplinar e regulamentar. 6 Princípios básicos da administração. 6.1 Responsabilidade civil
da administração: evolução doutrinária e reparação do dano. 6.2 Enriquecimento ilícito e uso e
abuso de poder. 6.3 Improbidade administrativa: sanções penais e civis — Lei nº 8.429/1992 e
alterações. 7 Serviços públicos: conceito, classificação, regulamentação, formas e competência
de prestação. 8 Organização administrativa. 8.1 Administração direta e indireta, centralizada e
descentralizada. 8.2 Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.
9 Controle e responsabilização da administração. 9.1 Controle administrativo. 9.2 Controle
judicial. 9.3 Controle legislativo. 9.4 Responsabilidade civil do Estado.
NOÇÕES DE DIREITO PENAL: 1 Aplicação da lei penal. 1.1 Princípios da legalidade e da
anterioridade. 1.2 A lei penal no tempo e no espaço. 1.3 Tempo e lugar do crime. 1.4 Lei penal
excepcional, especial e temporária. 1.5 Territorialidade e extraterritorialidade da lei penal. 1.6
Pena cumprida no estrangeiro. 1.7 Eficácia da sentença estrangeira. 1.8 Contagem de prazo. 1.9
Frações não computáveis da pena. 1.10 Interpretação da lei penal. 1.11 Analogia. 1.12 Irretroatividade da lei penal. 1.13 Conflito aparente de normas penais. 2 O fato típico e seus elementos.
2.1 Crime consumado e tentado. 2.2 Pena da tentativa. 2.3 Concurso de crimes. 2.4 Ilicitude
e causas de exclusão. 2.5 Excesso punível. 2.6 Culpabilidade. 2.6.1 Elementos e causas de
exclusão. 3 Imputabilidade penal. 4 Concurso de pessoas. 5 Crimes contra a pessoa. 6 Crimes
contra o patrimônio. 7 Crimes contra a fé pública. 8 Crimes contra a administração pública. 9
Lei nº 8.072/1990 (delitos hediondos). 10 Disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal.
NOÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL PENAL: 1 Aplicação da lei processual no tempo, no
espaço e em relação às pessoas. 1.1 Disposições preliminares do Código de Processo Penal.
2 Inquérito policial. 3 Ação penal. 4 Competência. 5 Prova. 5.1 Interceptação telefônica (Lei
nº 9.296/1996). 6 Juiz, ministério público, acusado, defensor, assistentes e auxiliares da justiça,
atos de terceiros. 7 Prisão e liberdade provisória. 7.1 Lei nº 7.960/1989 (prisão temporária).
8 Processo e julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. 9 Habeas
corpus e seu processo. 10 Disposições constitucionais aplicáveis ao direito processual penal.
LEGISLAÇÃO PENAL EXTRAVAGANTE: 1 Lei nº 10.826/2003 e alterações (Estatuto do
Desarmamento). 2 Lei nº 8.072/1990 e alterações (Crimes hediondos). 3 Lei nº 7.716/1989 e
alterações (Crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor). 4 Lei nº 5.553/1968 (Dispõe
sobre a apresentação e uso de documentos de identificação pessoal). 5 Lei nº 4.898/1965 (direito de
representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de Abuso de
Autoridade). 6 Lei nº 9.455/1997 (Definição dos crimes de tortura). 7 Lei nº 8.069/1990 e alterações
(Estatuto da Criança e do Adolescente). 8 Lei nº 10.741/2003 e alterações (Estatuto do Idoso). 9 Lei
nº 9.034/1995 e alterações (Crime Organizado). 10 Lei nº 9.296/1996 (Escuta telefônica). 11 Lei
nº 7.492/1986 (Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional). 12 Lei nº 2.252/1954 (Corrupção
de Menores). 13 Lei nº 4.737/1965 e alterações (Código Eleitoral). 14 Lei nº 9.503/1997 Lei nº
9.503/1997 e alterações (Código de Trânsito Brasileiro). 15 Lei nº 7.210/1984 e alterações (Lei de
execução penal). 16 Lei nº 9.099/1995 e alterações (Juizados Especiais Cíveis e Criminais). 17 Lei
nº 10.259/2001 e alterações (Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal).
18 Lei nº 8.137/1990 e alterações (Crimes contra a Ordem Tributária, Econômica e outras relações
de consumo). 19 Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha – Violência doméstica e familiar contra
a mulher). 20 Lei nº 11.343/2006 (Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas). 21 Título
II da Lei nº 8.078/1990 e alterações (Crimes contra as Relações de Consumo). 22 Decreto-Lei nº
3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais). 23 Lei nº 9.605/1998 e alterações (Lei dos Crimes
contra o Meio Ambiente). 24 Lei nº 8.429/1992 e alterações (enriquecimento ilícito no exercício
de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional).
25 Declaração Universal dos Direitos Humanos, Proclamada pela Resolução nº 217A (III) da
Assembleia Geral das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1948.
LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: 1 Lei nº 9.264/1996 (desmembramento e a reorganização da
Carreira Policial Civil do Distrito Federal). 2 Decreto-Lei nº 59.310/1966 (regime jurídico
dos Funcionários Policiais Civis do Departamento Federal de Segurança Pública e da Polícia do Distrito Federal). 3 Lei nº 4.878/1965 (regime jurídico peculiar dos funcionários
policiais civis da União e do Distrito Federal).
SANDRA GOMES MELO
Diretora da Academia de Polícia Civil do Distrito Federal
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ANEXO I
MODELO DE ATESTADO MÉDICO A SER APRESENTADO
NA OCASIÃO DA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

ATESTADO MÉDICO
Atesto, para os devidos fins, que o(a) senhor(a) ________________________________ goza de
boas condições de saúde, estando apto(a) para realizar a prova de capacidade física do concurso
público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Escrivão de
Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal.
________________________,______/_______/______
Local e data

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2012.
Processo 113.010.751/2011 - Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
DISTRITO FEDERAL x LIG-MOBILE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - Objeto: Renova
o contrato para o próximo período, devendo encerrar-se em 05/06/2014; Acresce ao objeto
a locação de 10 (dez) rádios portáteis e 1 (uma) estação fixa; Suplementa o valor contratual
em R$ 26.263,00 (vinte e seis mil e duzentos e sessenta e três reais), passando o valor total
do contrato para R$ 173.959,00 (cento e setenta e três mil e novecentos e cinquenta e nove
reais). – Data Da Assinatura: 04/06/2013. - Assinantes: Pelo DER/DF: Fauzi Nacfur Júnior;
Pela Contratada: Paulo de Tarso Daher Filho.

ANEXO II
MODELO DE ATESTADO PARA PERÍCIA
(candidatos que se declararam com deficiência)
Atesto, para os devidos fins, que o(a) Senhor(a)___________________________________________
é portador(a) da(s) deficiência(s), CID-10 ________________, que resulta(m) na perda das seguintes funções ______________________________________________________________
_____________.
Cidade/UF, ____ de _________ de 20__.
Assinatura e carimbo do Médico

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO
CONSELHO DO COOPERATIVISMO E
ASSOCIATIVISMO DO DISTRITO FEDERAL
CONVOCATÓRIA
O Presidente do Conselho Distrital de Cooperativismo e Associativismo – CODICOOPA,
no uso de suas atribuições, disposto no Decreto nº 31.770,09 de junho/2010 e na Portaria
nº 82,de 14 de junho/2010 do referido Conselho resolve: CONVOCAR todos os Conselheiros para Reunião Ordinária do Conselho do Cooperativismo e Associativismo do Distrito
Federal, a se realizar no dia 25 de Junho de 2013,às 14:30 horas, em 1ª Convocação e em
2ª Convocação às 15:00 horas, na Sede da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito
Federal, SBN – Quadra 02 Lote 9 Bloco K – 3º Subsolo, Edifício Wagner – Asa Norte –
Brasília – DF, com a seguinte pauta: 1.Posse dos Conselheiros; 2.Agenda de Atividades
do ano de 2013; 3.Debate de Proposta de Elaboração do Regimento Interno do Conselho;
4.Assuntos Gerais.
RENATO DE ANDRADE DOS SANTOS
Presidente do Conselho do Cooperativismo
e Associativismo do Distrito Federal

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.
Processo: 090.003.440/2012. Interessado: Secretaria de Estado de Transportes do Distrito
Federal. Assunto: Reconhecimento de Dívida. À vista das instruções contidas nos autos e de
acordo com o disposto no art. 56 da Lei nº 4.895, de 26 de julho de 2012, nas disposições
da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nos artigos 37 e 63, ambos da Lei nº
4.320, de 17 de março de 1964, nos artigos 86, 87 e 88, todos do Decreto nº 32.598, de 15
de dezembro de 2010 e o Decreto nº 34.158, de 22/02/2013, reconheço a dívida, autorizo a
emissão da nota de empenho, a liquidação e o pagamento, no valor de R$ 629.700,00 (seiscentos e vinte e nove mil e setecentos reais), no programa de trabalho: 26.122.6010.85170009, natureza de despesa: 4.4.90.92, em favor da Empresa Lenovo Tecnologia Brasil Ltda.,
referente à NF- e nº 38.838. Brasília/DF, 20 de junho de 2013. Luciana Giffoni Rodrigues
Padilha, Subsecretária de Administração Geral.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 56/2012.
Processo 113.004.242/2010 - Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL x LAJE ENGENHARIA LTDA. - Objeto: Reativa o contrato
a partir de 18/06/2013; Prorroga o prazo de execução dos serviços por 30 (trinta) dias,
devendo encerrar-se em 21/07/2013 e estende a vigência contratual para 31/08/2013. –
Data da Assinatura: 18/06/2013.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2013.
Processo 113.008.887/2012 - Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL x ECOTECH TECNOLOGIA AMBIENTAL E
CONSULTORIA LTDA. - Objeto: Prorroga o prazo de execução dos serviços por 30
(trinta) dias, devendo encerrar-se em 23/06/2013 e estende a vigência contratual para
31/07/2013. – Data da Assinatura: 23/05/2013.
EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2012.
Processo 113.010.786/2010 - Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
DISTRITO FEDERAL x CRC CONSTRUTORA RODRIGUES CAMPOS LTDA. - Objeto:
Acresce serviços ao objeto contratual; Suplementa o valor contratual em R$ 49.485,92 (quarenta
e nove mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos), que corresponde a
24,76% (vinte e quatro virgula setenta e seis por cento) do valor contratado. – Data da Assinatura:
13/06/2013. Júlio César Mota. Chefe da Procuradoria Jurídica.
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.(*)
Processo: 113.004.675/2013. Interessado: BMC HYUNDAI S/A. Assunto: Emissão de notas
de empenho no valor de R$ 33.751,56 (trinta e três mil setecentos e cinquenta e um real e
cinquenta e seis centavos). Objeto do Processo: Despesas com material de consumo e serviços.
O Diretor Geral Interino do DER/DF à vista do que consta do processo acima epigrafado,
nos termos do Artigo 24, inciso XVII, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993; ratifica nos
termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal a dispensa de licitação; Determina de acordo
com o Artigo 79, Inciso X do Regimento aprovado pelo Decreto nº 25.735, de 06 de abril de
2005, a emissão de nota de empenho conforme o valor acima discriminado, a favor de BMC
HYUNDAI S/A. Brasília/DF, 07 de Junho de 2013. Murilo de Melo Santos - Diretor Geral
Respondendo interinamente.
______________
(*) Republicado por haver saído incorreção no original, publicado no DODF nº 118, de
11/06/2013, pág. 51.

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
A DIRETORA-PRESIDENTE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO
FEDERAL TORNA PÚBLICO que fará realizar, em atendimento ao disposto no artigo 39 da
Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, AUDIÊNCIA
PÚBLICA prévia às licitações para contratação da Expansão e Modernização da Linha 1
do Metrô/DF em Ceilândia, Samambaia e Asa Norte/Plano Piloto, a serem conduzidas pelo
Metrô/DF. A Audiência Pública objeto deste Aviso será realizada no dia 12 de julho de 2013,
às 10:00 horas, no Auditório do Complexo Administrativo e Operacional do Metrô/DF,
situado na Av. Jequitibás, 155 – Águas Claras. CEP: 71.929-540. Brasília – DF.
Brasília/DF, 19 de junho de 2013.
IVELISE LONGHI

SOCIEDADE DE TRANSPORTES
COLETIVOS DE BRASÍLIA LIMITADA

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2010.
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2010 – TCB/TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA; Processo 095.000213/2010; Data de Assinatura: 13/06/2013; Objeto: Prorrogação
do prazo de vigência do ajuste por mais 12(doze) meses, a partir de 22/06/2013. Assinantes: P/
TCB: Carlos Alberto Koch Ribeiro-Diretor Presidente; Sergio Faria Lemos da Fonseca JR. –
Diretor Administrativo e Financeiro e P/ Tecnolta Equipamentos Eletrônicos Ltda – Henrique
Machado Borges –Representante Legal.

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
Processo: 510.000.356/2013. O Secretário de Estado de Turismo, no uso de suas atribuições
regimentais, e nos termos do caput do artigo 25, c/c artigo 26, ambos da Lei nº. 8.666, de 21 de
junho de 1993, e considerando o Parecer nº 308/2013 – PROCAD, RATIFICA a inexigibilidade
de licitação em favor da Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto e Região AVIRRP,
visando a locação de nº 39 e 40, mobiliado/decorado, para a participação da Secretaria de Estado
de Turismo do Distrito Federal - SETUR na 17ª edição AVIRRP a realizar-se nos dias 02 e 03
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de agosto/2013. Valor total de R$ 45.582,00 (quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e dois
reais), conforme consta do processo em epígrafe. Publique-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2013.
Luis Otávio Rocha Neves - Secretário de Estado.

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO,
REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO
DE MINUTA DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR RELATIVO AO
REPARCELAMENTO DAS QUADRAS 01 E 02, ETAPA III DO SHJB.
O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano, convoca a população para Audiência Pública de
apresentação da minuta de Projeto de Lei Complementar relativo aos parâmetros básicos
de uso e ocupação do solo para as Quadras 01 e 02, altera o uso do lote A da Quadra 02,
todos na avenida das Paineiras, Etapa III do Setor Habitacional Jardim Botânico – SHJB,
na Região Administrativa Jardim Botânico, à realizar-se no dia 23 de julho de 2013, a
partir das 9h na sala de reuniões da SEDHAB, Edifício-Sede da Sedhab, localizado no SCS
Quadra 06, Bloco “A”, Lotes 13/14,2ºAndar. O objetivo da referida Audiência Pública é
informar, esclarecer, colher sugestões, opiniões e proposições à minuta do Projeto de Lei
Complementar por parte da população, da sociedade civil organizada e das instâncias governamentais. O processo administrativo 111.002.486/2008, onde se encontra
consubstanciada a matéria alusiva à minuta do PLC objeto da Audiência Pública está
disponível para consulta pública, entre 9h e 18h, nos dias úteis, a partir da data de
publicação deste Aviso, no Edifício-Sede da Sedhab, localizado no SCS Quadra 06,
Bloco “A”, Lotes 13/14, 2º Andar (Ouvidoria da SEDHAB) e a minuta disponível
sítio eletrônico da Sedhab – www.sedhab.df.gov.br. A Sedhab comunica que eventuais sugestões ao texto da minuta do PLC – Parâmetros Básicos de uso e ocupação do
solo para Imóveis componentes do Centro Comercial da QI 11 (atual QI 28) do SHIS,
poderão ser entregues no Protocolo do Edifício-Sede da SEDHAB no endereço acima
especificado, até o dia 22 de julho de 2013 e na Audiência Pública.
GERALDO MAGELA
Secretário de Estado
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO
DE MINUTA DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR RELATIVO
AOS PARÂMETROS BÁSICOS DE USO DE OCUPAÇÃO DO SOLO COMERCIAL
PARA OS IMÓVEIS COMPONENTES DO CENTRO COMERCIAL DA QI 11.
O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Habitação,
Regularização e Desenvolvimento Urbano – Sedhab convoca a população para Audiência
Pública de apresentação da minuta de Projeto de Lei Complementar relativo aos parâmetros
básicos de uso de ocupação do solo comercial para os imóveis componentes do Centro
Comercial da QI 11 (atual QI 28) do SHIS a realizar-se no dia 30 de julho de 2013, a partir das 9h na sala de reuniões da SEDHAB, Edifício-Sede da Sedhab, localizado no SCS
Quadra 06, Bloco “A”, Lotes 13/14, 2º Andar. O objetivo da referida Audiência Pública
é informar, esclarecer, colher sugestões, opiniões e proposições à minuta do Projeto de
Lei Complementar por parte da população, da sociedade civil organizada e das instâncias
governamentais. O processo administrativo de nº 111.001.140/2009, onde se encontra
consubstanciada a matéria alusiva à minuta do PLC objeto da Audiência Pública está
disponível para consulta pública, entre 9h e 18h, nos dias úteis, a partir da data de
publicação deste Aviso, no Edifício-Sede da Sedhab, localizado no SCS Quadra 06,
Bloco “A”, Lotes 13/14, 2º Andar (Ouvidoria da SEDHAB) e a minuta disponível sítio
eletrônico da Sedhab – www.sedhab.df.gov.br. A Sedhab comunica que eventuais sugestões ao texto da minuta do PLC – Parâmetros Básicos de uso e ocupação do solo para
Imóveis componentes do Centro Comercial da QI 11 (atual QI 28) do SHIS poderão ser
entregues no Protocolo do Edifício-Sede da SEDHAB no endereço acima especificado,
até o dia 29 de julho de 2013 e na Audiência Pública.
GERALDO MAGELA
Secretário de Estado

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
ESPÉCIE: Nota de Empenho nº. 2013NE00311 de 17/06/2013. PARTES: Secretaria de
Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal –
SEDHAB e BT Equipamentos Industriais Ltda. OBJETO: Despesa com equipamento de
proteção individual: Botina de proteção, de amarrar, cano e língua acolchoado em napa
soft, confeccionada em vaqueta, com forração interna, de acordo com a proposta comercial
fl.36 e projeto básico fl. 21/25, conforme autos do processo 390.000.197/2013. Dotação
Orçamentária: U.O. 28101 – P.T. 15.122.6004.8517.0131 – Fonte 100 – N.D. 3390.30.
Vigência: 05 (cinco) dias a contar do recebimento. Data de Recebimento: 18/06/2013 Signatários: Pela Unidade Gestora 280101 SEDHAB: Tiago Rodrigo Gonçalves, na qualidade
de Subsecretário de Administração Geral. Pelo Credor: Gabriella Drovand, na qualidade
de Vendedora. Valor: R$ 1.605,14 (um mil seiscentos e cinco reais e quatorze centavos).
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SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL
RELAÇÃO DE COMPRAS E/OU SERVIÇOS NO MÊS DE MARÇO/2013.
O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento ao disposto no art. 16 da Lei
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº. 938, de 20 de outubro de 1995 e Decisão nº. 3427/96TCDF, TORNA PÚBLICA a relação de despesas empenhadas no mês de março de 2013, na forma
a seguir: NE’s 00095, 00096, 00097 e 00098, Prestação de serviços de publicidade e propaganda,
R$ 2.292.000,00 (Fontes 150, 151 e 114), ROCHA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.
FRANCISCO FRANCISMAR PEREIRA
Superintendente de Administração e Finanças/Substituto
VINICIUS FUZEIRA DE SÁ E BENEVIDES
Diretor Presidente
RELAÇÃO DE COMPRAS E/OU SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL/2013.
O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento ao disposto no art. 16, da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 938, de 20 de outubro de 1995 e Decisão nº. 3427/96TCDF, TORNA PÚBLICA a relação de despesas empenhadas no mês de abril de 2013, na forma a
seguir: NE 00121, Prestação de serviços de limpeza e higienização nas dependências da ADASA,
R$ 245.804,41, INTERATIVA – DEDETIZAÇÃO HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA.
FRANCISCO FRANCISMAR PEREIRA
Superintendente de Administração e Finanças/Substituto
VINICIUS FUZEIRA DE SÁ E BENEVIDES
Diretor Presidente
RELAÇÃO DE COMPRAS E/OU SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO/2013.
O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, em cumprimento ao disposto no art.
16, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 938, de 20 de outubro de 1995 e Decisão nº
3427/96-TCDF, TORNA PÚBLICA a relação de despesas empenhadas no mês de maio de 2013,
na forma a seguir: NE 00206, Prestação de serviços técnicos especializados de atendimento remoto
(primeiro nível) e presencial (segundo nível) em tecnologia de informação e comunicação da
ADASA, R$ 73.750,56, CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.
FRANCISCO FRANCISMAR PEREIRA
Superintendente de Administração e Finanças/Substituto
VINICIUS FUZEIRA DE SÁ E BENEVIDES
Diretor Presidente
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 197.000.950/2010. O Diretor Presidente da Agência Reguladora de Águas, Energia e
Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA, no uso de suas atribuições regimentais, tendo
em vista o que consta no artigo 23, inciso VIII da Lei nº 4.285, de 26 de dezembro de 2008, com
base na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e de acordo com
o que consta nos autos, ratifica a Inexigibilidade de Licitação, no valor de R$ 5.478,00 (cinco
mil, quatrocentos e setenta e oito reais) do ordenador de despesas, referente ao pagamento de
contribuição anual em favor da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária - ABES, nos
termos do inciso II, do art. 25, c/c inciso VI, do art. 13, da Lei nº 8.666/93. Ato: Despacho nº
66/2013. Vinicius Fuzeira de Sá e Benevides, Diretor Presidente. Publique-se e encaminhe à
Superintendência de Administração e Finanças da ADASA para as providências complementares.

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03/2011.
Processo: 196.000.153/2010. Partes: FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA e ZETEC
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo do contrato de prestação
de serviços, firmados pelas partes, por mais 12 (doze) meses, com base no Inciso II, art. 57, da Lei
Federal nº 8.666/93. Data de assinatura: 20/05/2013. Signatários: pela Fundação Jardim Zoológico
de Brasília: José Belarmino da Gama Filho, na qualidade de Diretor-Presidente. Pela ZETEC Manutenção de Veículos Ltda: Wellington Siqueira de Medeiros, na qualidade de Representante Legal.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº 9912297677
Processo: 196.000.116/2012. Partes: FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA e
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Objeto: Prorrogação do prazo do
contrato de prestação de serviços, firmados pelas partes, por mais 12 (doze) meses, com base no
Inciso II, art. 57, da Lei Federal nº 8.666/93. Data de Assinatura: 14/06/2013. Signatários: pela
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Fundação Jardim Zoológico de Brasília: José Belarmino da Gama Filho, na qualidade de Diretor-Presidente. Pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos: Vera Márcia Gomes Bittencourt,
na qualidade de Gerente de Vendas.

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COORDENAÇÃO DE PREGÕES

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2013 – UASG 925041.
Processo: 360.001.051/2010 - SEG. Objeto: Aquisição de equipamentos rede de dados LAN e
WAN (SWITCH, SWITCH CORE, GBIC), e Rede Wireless (controlador WLAN, dispositivo
de alimentação elétrica e ponto de acesso gerenciado), com assistência técnica e suporte, bem
como o treinamento de pessoal no Distrito Federal, conforme condições e especificações constantes dos Anexos deste Edital. Tipo de Licitação: Menor preço. Total de Grupos Licitados:
02. Valor total estimado: R$ 6.411.685,33. Prazo de vigência: 12 (doze) meses. Endereço:
SBS Quadra 02, Bloco L, Edifício Lino Martins Pinto, 5º andar - Brasília/ DF. Abertura das
Propostas dia 09 de julho de 2013 às 09h30min no site www.comprasnet.gov.br. Informações
através do telefone: 0xx(61) 3312.5287.
Brasília/DF, 20 de junho de 2013.
CLEONICE NERI DOS SANTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 199/2013.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Telefonia Móvel
Pessoal – (SMP) Lote 01, na modalidade Local e Lote 02 na modalidade Longa Distância (Nacionais ) LDN e Internacionais ( LDI), com ligações originadas de todo o território nacional e
internacional e recebidas de Telefone Móvel (telefonia móvel SMP), ou Telefones local (STFC)
a ser executado de forma contínua, para atender a Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
sediada no endereço Edifício Cidade Parque Corporate – SCS Qd. 09 Lote C Torre B 5º andar,
conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo
I do Edital. Data e horário para recebimento das propostas: Até 09h00min do dia 04 de julho de
2013, processo n.º 370.000.230/2012-SDE. Valor Estimado R$ 246.943,44. O edital poderá ser
retirado exclusivamente no endereço eletrônico www.compras.df.gov.br. Informações referentes
ao cadastro ou ao site através do telefone 3312.5325/3312.5329.
Brasília/DF, 20 de junho de 2013.
AUGUSTO CÉSAR PIRES ARANHA
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 191/2013.
De ordem da Senhora Coordenadora de Licitações desta Subsecretaria de Licitações e Compras, a Pregoeira comunica aos interessados que o pregão em epígrafe, referente aos processos nºs 380.002.233/2012 – SEDEST; 064.000.196/2013 – FEPECS e 052.000.105/2012
- PCDF encontra-se adiado “Sine Die”.
Brasília/DF, 20 de junho de 2013.
VERÔNICA DE FRANÇA BAHIA
AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 581/2012.
A PREGOEIRA comunica que o Resultado de Julgamento do Pregão acima citado, encontra-se disponível no sistema eletrônico, site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.
Processos nºs Processos nºs 002.000.635/2012, 002.000.635/2012, 002.000.614/2012CASA CIVIL, 414.000.212/2012-SEAP, 380.002.035/2012-SEDEST, 220.000.849/2012SESP, 150.003.058/2012, 150.003.053/2012-SEC, 146.000.097/2012-AD. LAGO SUL,
131.000.338/2012-ADM. GAMA, 090.001.756/2012-ST, 070.002.572/2012, 070.001.653/2012,
070.001.347/2011, 070.000.440/2012-SEAGRI, 063.000.397/2012, 063.000.311/2012-HEMOCENTRO, 056.000.617/2012-FUNAP, 050.000.722/2012-SSP, 014.000.109/2012-GVG.
Brasília/DF, 20 de junho de 2013.
RITA DE CÁSSIA GODINHO DE CAMPOS

SECRETARIA DE ESTADO
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EDITAL N.º 47 – SEAP/DETRAN, DE 14 DE JUNHO DE 2013
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO
DE CADASTRO RESERVA PARA O CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO
DA CARREIRA POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
RESERVA DE VAGA
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL,
no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na lei n.º 4.949, de 15 de outubro
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de 2012, na Resolução n.º 168 do TCDF, de 16 de setembro de 2004, bem como a autorização
do Conselho de Política de Recursos Humanos - CPRH publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal n.º 183, de 22 de setembro de 2009, o Edital Normativo n.º1 – SEAP/DETRAN, de
25 de novembro de 2011, publicado no DODF n.º231, de 5 de dezembro de 2011, RESOLVE:
1. Tornar público a RESERVA DE VAGA, em benefício do candidato EDIVANIO CHAVES
DE ARAUJO RODRIGUES, inscrição n.º 122116082, para o cargo de Agente de Trânsito da
Carreira Policiamento e Fiscalização de Trânsito, aprovado no concurso público referente
ao Edital Normativo n.º1 – SEAP/DETRAN e Edital de Resultado Final n.º 44, de 3 de
junho de 2013, publicado no DODF n.º 113, de 4 de junho de 2013, conforme Agravo de
Instrumento n.º 2012.01.1.026116-0.
WILMAR LACERDA
ESCOLA DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL Nº 01, DE 18 DE JUNHO DE 2013.
SELEÇÃO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
O DIRETOR EXECUTIVO DA ESCOLA DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL,
consoante a Portaria nº 99, de 6 de junho de 2013, do Secretário de Estado de Administração
Pública, publicada no DODF no 117, de 10 de junho de 2013, TORNA PÚBLICA a abertura
das inscrições para o processo seletivo destinado à concessão de Bolsas de Estudo ao servidor
titular de cargo efetivo e empregado ocupante de emprego permanente na Administração
Direta e Indireta do Distrito Federal, referente ao 1o semestre de 2013, junto ao Centro
Universitário do Distrito Federal (UDF).
1. DAS VAGAS:
As vagas, num total de 70 (setenta), serão distribuídas por turno e curso, conforme especificado a seguir:
TURNO
CURSO
VAGAS
Administração
5
Matutino
Direito
20

Noturno

Administração
Ciências Contábeis
Ciência Política
CST em Gestão Pública
Direito
Relações Internacionais

5
5
4
6
20
5

2. DAS INSCRIÇÕES:
a) Período: de 1o a 5 de julho de 2013;
b) Local: Escola de Governo, SGO - Área Especial 1, Quadra 1 (próximo ao Museu do Automóvel);
c) Horário: 9h às 17h, ininterruptamente.
3. DAS CONDIÇÕES PARA CONCORRER À BOLSA DE ESTUDO
a) Estar efetivamente matriculado em curso do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF).
b) Estar em pleno exercício do cargo efetivo ou emprego permanente no âmbito da Administração
Direta ou Indireta do Distrito Federal.
c) O servidor ou o empregado contemplado com a bolsa de estudo em semestre anterior somente
poderá concorrer à nova concessão se tiver obtido aprovação em todas as disciplinas que tenha cursado naquele semestre, inclusive em curso de férias, perfazendo, no mínimo, 16 (dezesseis) créditos.
d) Será admitida a inscrição na seleção, mediante instrumento particular de procuração.
4. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA:
4.1. Cópia de documento oficial de identidade do candidato, juntamente com o original;
4.2. Instrumento particular de procuração, original, se a inscrição for realizada por procurador;
4.3. Cópia do(s) contracheque(s) do mês de maio/2013, juntamente com o original ou impresso
pelo SIGRHNET (portal do servidor) ou emitido pelo órgão de pessoal com assinatura e carimbo
do chefe do setorial de Gestão de Pessoas.
4.4. Certidão ou Declaração Funcional, original, expedida pelo órgão de lotação do servidor
(conforme sugestão no portal do servidor), indicando:
a) nome completo;
b) matrícula;
c) cargo/função ou emprego/função;
d) regime jurídico (estatuário/celetista);
e) data de admissão no órgão ou na entidade;
f) tempo de serviço, efetivamente prestado à Administração Direta e Indireta do Distrito Federal,
computado em dias, ano a ano, contado a partir da data de admissão até 31/5/2013. O tempo de
serviço averbado somente será computado quando efetivamente prestado, única e exclusivamente,
no âmbito do Distrito Federal;
g) número de faltas injustificadas ocorridas nos 12 (doze) meses anteriores à publicação deste edital;
h) nome do(s) dependente(s) legal(is), com respectiva(s) data(s) de nascimento, expressamente
citado(s) na declaração como o(s) constante(s) no SIGRH, SIAPE ou sistema de controle equivalente, nos termos da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou da Consolidação
das Leis do Trabalho (CLT).
4.5. Cópia da última Avaliação de Desempenho ou de Estágio Probatório do servidor, autenticada,
frente e verso, pelo respectivo Órgão de Pessoal.
4.6. Documentação expedida pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF):
a) cópia do comprovante de matrícula, juntamente com o original, autenticado na Secretaria da
Instituição, contendo: curso, turno, semestre e disciplinas a serem cursadas, com respectivos
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créditos, que deverão corresponder a, no mínimo, 16 (dezesseis) créditos;
b) histórico escolar original emitido pela UDF, referente ao 2o semestre de 2012, constando
todas as disciplinas em que se matriculou, com indicação de aprovação ou reprovação para
cada matéria, inclusive em curso de férias (apenas para o candidato contemplado com Bolsa de
Estudo no semestre anterior).
5. DOS CRITÉRIOS DA SELEÇÃO E DO DESEMPATE:
Os critérios da seleção e de desempate a serem considerados para estabelecer a classificação dos
candidatos estão elencados nos artigos 8o e 10 da Portaria no 99/2013.
6. DO RESULTADO PROVISÓRIO:
O resultado provisório da seleção, objeto deste edital, será afixado no quadro de avisos e no
endereço eletrônico: http://www.escoladegoverno.seap.df.gov.br, da Escola de Governo do
Distrito Federal (EGOV) e em mural do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), na
data provável de 11 de julho de 2013.
7. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO:
7.1. O candidato poderá interpor recurso, sob pena de preclusão deste direito, individualmente, uma
única vez, dirigido à Comissão de Seleção do Programa de Concessão de Bolsas de Estudos, no
prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar do dia imediato à data de divulgação do resultado provisório.
7.2. O recurso deverá ser protocolizado na Escola de Governo do Distrito Federal, na Coordenação de Desenvolvimento e Formação, diretamente pelo candidato ou por seu procurador, no
horário de 9h às 12h.
7.3 Somente será apreciado o recurso que indicar com precisão o objeto do pedido e seus fundamentos, sob pena de liminar indeferimento.
7.4 Não caberá pedido de reconsideração da decisão proferida pela Comissão de Seleção do
Programa de Concessão de Bolsas de Estudo.
8. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL:
8.1. A classificação final da seleção obedecerá a ordem decrescente do número total dos pontos
obtidos, até o número de vagas oferecidas por curso.
8.2. O resultado final da seleção, objeto deste edital, será publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal (DODF) e afixado no quadro de avisos e no endereço eletrônico: http://www.escoladegoverno.seap.df.gov.br, da Escola de Governo do Distrito Federal (EGOV), em mural do Centro
Universitário do Distrito Federal (UDF) e no portal do servidor: http://www.distritofederal.df.gov.
br, na data provável de 17 de julho de 2013.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. Não serão aceitas inscrições de candidatos que não apresentarem toda a documentação
exigida ou que apresentarem documentos incorretos ou incompletos.
9.2. Será automaticamente eliminado da seleção o candidato que cometer falsidade em prova
documental ou informação que fira as condições para concorrer à bolsa de estudos de que trata
a Portaria no 99/2013, em qualquer das suas fases, e terá sua inscrição cancelada, mesmo que
já tenha ocorrido a homologação do resultado final, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
9.3. Ficam impedidos de participar da seleção para concessão de bolsa de estudo, pelo prazo de
3 (três) anos, os servidores e empregados da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal
que tiverem suas inscrições canceladas por motivo de falsidade em prova documental.
9.4. A inscrição, para todos os efeitos legais, expressa o conhecimento e a aceitação, por parte
do candidato, de todas as condições estabelecidas na Portaria no 99/2013 e neste edital.
9.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Desenvolvimento e Formação desta
Escola de Governo do Distrito Federal.
LUIZ FLÁVIO RAINHO

SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL
RATIFICAÇÕES DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
À vista das instruções contidas no processo 423.000.023/2013, e em cumprimento ao disposto no
artigo 26 da Lei nº 8.666/93, RATIFICO os atos praticados pelo Subsecretário da Subsecretaria de
Administração Geral da Secretaria de Estado de Defesa Civil do Distrito Federal que reconheceu
a situação de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO em favor da Empresa ESAD Consultoria SS
LTDA – CNPJ: 28.015.634/0003-07, em face do pagamento da inscrição dos servidores Margareth
Cristini de Leles Pereira, matrícula 125.912-1, Renato Rinaldi Meireles – Mat. 1.655.661-2 e Junio
Cesar Ferreira, matrícula 262.313-7 no Curso de Procedimentos para a Celebração de Contratos
e Convênios com a União – “Elaboração de Projeto, Planilhas Orçamentárias, Cronogramas
e demais documentos”, a ser ministrado pela Empresa ESAD Consultoria SS LTDA – CNPJ:
28.015.634/0003-07, no período de 17 a 19 de julho de 2013, com carga horária de 18 (dezoito)
horas-aula, com base no inciso II do artigo 25 c/c artigo 13, ambos da Lei nº 8.666/93, no valor
unitário de R$ 1.790,00 (mil setecentos e noventa reais) por participante e no valor total de R$
5.370,00 (cinco mil trezentos e setenta reais). Brasília/DF, 19 de junho de 2013. Luiz Carlos
Ribeiro da Silva – Secretário de Estado de Defesa Civil do Distrito Federal.
À vista das instruções contidas no processo 423.000.020/2013, e em cumprimento ao disposto no
artigo 26 da Lei nº 8.666/93, RATIFICO os atos praticados pelo Subsecretário da Subsecretaria de
Administração Geral da Secretaria de Estado de Defesa Civil do Distrito Federal que reconheceu a
situação de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO em favor da COMPANHIA ENERGÉTICA DE
BRASÍLIA (CEB DISTRIBUIÇÃO S/A), inscrito sob o CNPJ nº 07.522.669/0001-92, em face da
despesa com a contratação de serviços de fornecimento e distribuição de energia elétrica necessários
ao funcionamento do edifício sede da Secretaria de Estado de Defesa Civil do Distrito Federal
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referente ao imóvel localizado no SIA Trecho 02 Lotes 2.075 a 2.115 – Brasília-DF, para o período
de 12 (doze) meses, com base no artigo 25 da Lei nº 8.666/93, no valor total de R$ 150.998,01
(cento e cinquenta mil novecentos e noventa e oito reais e um centavo). Brasília/DF, 20 de junho
de 2013. Luiz Carlos Ribeiro da Silva – Secretário de Estado de Defesa Civil do Distrito Federal.

SECRETARIA DE ESTADO
EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014
COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2013 (*).
A Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS, por intermédio da sua Pregoeira,
designada pela Portaria n.º 06, de 30 de janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal em 31 de janeiro de 2013, comunica que no Pregão nº 29/2013, sagrou-se vencedora do
certame nos itens 01 a 06 ao valor global de R$ 178.908,00 (Cento e setenta e oito mil novecentos e oito reais) e a empresa TEXTIL OMBORGO LTDA CNPJ 02.124.252/0001-58. Processo:
430-001080/2012. UASG 926251.
SALLY ROSALIN BARROSO INÁCIO
______________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreções no original, publicado no
DODF nº 126, de 19/06/2013, página 73.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2013.
A Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS, por intermédio de sua Pregoeira,
designada pela Portaria n.º 06, de 30 de janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal em 31 de janeiro de 2013, torna pública a data de realização do Pregão Eletrônico nº
41/2013. Data, horário e endereço eletrônico para abertura: 03/07/2013, às 14h, www.comprasnet.gov.br. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de placas e carimbos, conforme
quantidades e especificações constantes do Edital e seus Anexos. Valor estimado: R$ 8.892,00
(oito mil oitocentos e noventa e dois reais). Local de obtenção do Edital: www.comprasnet.gov.
br. Processo: 290-000094/2013. UASG 926251.
SALLY ROSALIN BARROSO INÁCIO

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 401.000.141/2013. Interessado: DPDF. Assunto: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
JUNTO À EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. Considerando o disposto na Decisão nº 437/2011 do Eg. Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF,
bem como o Parecer nº 0155/2011 da Douta Procuradoria Geral do Distrito Federal, por analogia, o Decreto Distrital nº 32.598/2010 e ainda, a Nota Técnica NT-C 025/2013 da Assessoria
Jurídica desta Defensoria Pública, RECONHEÇO A DÍVIDA na forma que segue: U.O.: 48101.
Programa de trabalho: 03.122.6009.8517.9632 – Manutenção dos Serviços Administrativos
Gerais. Credor: Oi S.A. Valor: R$ 62.560,68 (sessenta e dois mil quinhentos e sessenta reais e
sessenta e oito centavos). Declaro que na importância acima, NÃO HÁ acréscimo de qualquer
valor a título de lucros, ressarcimentos ou indenizações. Desta forma, AUTORIZO a emissão da
nota de empenho, bem como a liquidação e pagamento nos termos do artigo 29 e incisos II, IV
e V do Art. 30 do Decreto nº 32.598 de 15/12/2010, publicado no DODF nº 238, de 16/12/2010,
combinado com o Art.7º da Lei nº 3.163 de 03.07.2003, e ainda, de conformidade com as demais
normas e legislações vigentes. Publique-se e encaminhe-se à DIORF para prosseguimento. Em
20 de junho de 2013. João Ricardo Arcoverde Moraes, Subsecretário.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Informação nº 135/2013 - DGA (AA); Processo nº: 28092/2012; Assunto: Inexigibilidade de
licitação – renovação do periódico “Harvard Business Review Brasil”, para o exercício de 2013.
Ratifico, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de licitação com fulcro no art. 25, caput, do mesmo diploma legal, no valor total de R$ 384,00 (trezentos
e oitenta e quatro reais), em favor da empresa Editora Segmento RM Editores Ltda., para atender
despesa com a renovação da assinatura do periódico Harvard Business Review Brasil”, para o
exercício de 2013. Brasília/DF, em 14 de junho de 2013. Inácio Magalhães Filho. Presidente.

DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2010.
Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal - CNPJ nº 00.534.560/0001-26 - Contratada:
ÁGIL - EMPRESA DE VIGILÂNCIA LTDA - CNPJ nº 72.619.976/0001-58 - Objeto: prestação
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de serviços de vigilância armada nas dependências dos Edifícios Sede, Anexo e Garagem do
TCDF - prorrogação de prazo de vigência contratual - Processo n.º 000.021.668/2010 - Licitação:
Pregão nº 39/2010, com fulcro na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e Decretos
nºs 23.460/02 e 3.555/00, c/c a Lei nº 8.666/1993. Fundamento Legal do Aditivo: art. 57, inciso
II, da Lei nº 8.666/1993 – Vigência e Execução: de 16/06/2013 a 15/06/2014. Valor Estimado do
Aditivo: R$1.339.753,92 (um milhão, trezentos e trinta e nove mil, setecentos e cinquenta e três
reais e noventa e dois centavos) - Unidade Gestora 20101 – Gestão 01 - Classificação Orçamentária: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Programa de
Trabalho: 01122600585170019 - Fonte de Recursos: 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO
- Número da Nota de Empenho: 2013NE00027 - Data de Emissão da NE: 11/01/2013. Valor:
R$465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais) - Data da assinatura: 14/06/2013 Assinam: pelo Contratante, Paulo Cavalcanti de Oliveira; e, pela Contratada, Francisco José
Soares Vianna. Datas de Publicação dos termos anteriores: Contrato nº 27/2010 (DODF nº 202,
pag. 56, 21/10/2010); 1ºTA (DODF nº 118, pag. 49, 19/06/2012); 2º TA (DODF nº 118, pag. 49,
19/06/2012); e, 3º TA (DODF nº 96, pag. 58, 13/05/2012).

INEDITORIAIS
AIR BP BRASIL LTDA.
AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Operação nº 57/2013, para atividade licenciada:
Base de combustíveis de aviação da Air BP Brasil Ltda, composta por 04 (quatro) tanques de
armazenamento de combustíveis, e a base de combustíveis de aviação da antiga Shell Brasil
Ltda, composta por apenas 01 (um) tanque parcialmente enterrado, no Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitscheck - SHIS Lago Sul, Brasília/DF, processos
190.000.122/2005 e 190.000.598/2005. Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental.
Rodolfo Sebastião Freire Luz - Gerente de HSSE.
DAR-826/2013.

NORTE ENERGIA S.A.

CNPJ/MF Nº 12.300.288/0001-07 NIRE: 5330001164-8
ATA DA 3ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE ACIONISTAS
DA NORTE ENERGIA S.A. REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2013.
Aos dezesseis dias do mês de abril de 2013, às dez horas, em primeira convocação, na sede
social da Companhia, localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial
Norte, Quadra 4, nº 100, Centro Empresarial Varig, Bloco B, sala 1004, reuniram-se em
Assembleia Geral Ordinária os acionistas da NORTE ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 12.300.288/0001-07 e registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o NIRE
nº 53300011648, regularmente convocados por edital publicado nos dias 08, 09 e 10 de abril
de 2013, no jornal Valor Econômico, edição nacional, e no Diário Oficial do Distrito Federal, para examinar, discutir e votar a seguinte Ordem do Dia: (a) aprovação do Relatório da
Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício de 2012; (b) eleição dos
membros do Conselho Fiscal, titulares e respectivos suplentes; (c) fixar a remuneração
global anual dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva da Companhia. Fizeram-se presentes os representantes das seguintes empresas
acionistas, todas devidamente qualificadas nos Registros da Companhia, que apuseram suas
assinaturas no livro de presença: (a) CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. (ELETROBRAS), neste ato representada por seu procurador, Sr. Cesar Vilazante Castro, brasileiro, casado, advogado portador da Cédula de Identidade profissional nº 16537 OAB/DF e
do CPF nº 694.874.561-04, com endereço profissional a Av. Presidente Vargas nº 409
Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; (b) COMPANHIA HIDRO
ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF), neste ato representada por seu procurador,
o Sr. Ricardo José Jucá Pimentel, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, engenheiro eletricista, portador do RG nº 911.461 SDS/PE e do CPF nº 129.134.05487, com endereço profissional na Setor Bancário Norte, Quadra 2, Lote 12, Bloco F, salas
706/708, Edifício Via Capital, Cidade de Brasília, Distrito Federal; (c) CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. (ELETRONORTE), neste ato representada por seu
procurador, Sr. Adhemar Palocci, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula
de Identidade nº 8.972.192-SSP/SP e do CPF nº 005.815.438-82, residente na Rua 59 A, nº
716, apto. 802, CEP 74070-160, Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Cidade de Brasília,
Distrito Federal; (d) FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS),
neste ato representada por seu procurador, o Sr. Daniel de Jesus Conte, brasileiro, solteiro,
advogado, portador da Identidade Profissional nº 156.809-OAB/RJ e do CPF/MF nº
109.272.307-20, endereço profissional na Rua do Ouvidor, 98 Centro, Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; (e) BELO MONTE PARTICIPAÇÕES S.A. (BELO
MONTE), neste ato representado por seu procurador, Sr. Roberto Fontes Federici Filho,
brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade profissional nº 103.500 OAB/
RJ e do CPF/MF nº 028.477.067-12, com endereço comercial na Praia do Flamengo 78, 2º
andar, Flamengo na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; (f) FUNDAÇÃO
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DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (FUNCEF), neste ato representada por sua procuradora, Sra. Mariusa Sousa da Silva, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de
Identidade Profissional nº 28.164 OAB/DF e do CPF/MF nº 620.356.301-34, com endereço
profissional no Setor Comercial Norte, Quadra 2, Bloco A, Edifício Corporate Financial
Center, 11º, 12º e 13º andar, CEP 70712-900, Cidade de Brasília, Distrito Federal; (g) J.
MALUCELLI ENERGIA S.A. (J. MALUCELLI ENERGIA), neste ato representada por seu
procurador Sr. Rodrigo Nicoletti Alves, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial
de bens, portador da identidade profissional nº 36.733 OAB/PR e do CPF nº 030.649.839-11,
com endereço profissional na Rodovia do Café, Km 0,5, nº 315, Mossungué, Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná; (h) SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S.A. (SINOBRAS),
neste ato representada por seu procurador, Sr. Marcelo de Queiroz Rangel, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade profissional nº 16.376 OAB/CE e do CPF
nº 641.633.423-20, residente na Rua José de Alencar Ramos, nº 355, ap. 303, Aldeota, Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará; (i) VALE S.A. (VALE), neste ato representada por sua
procuradora a Sra. Rafaella dos Santos Cunha Almeida, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade Profissional nº 149.703 OAB/RJ e do CPF/MF nº 055.362.23747, com endereço profissional na Avenida Graça Aranha nº 26, Centro, Rio de Janeiro/RJ;
(j) AMAZÔNIA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. (AMAZÔNIA), neste ato representada
por seu representante legal Sr. Eduardo Gomes Santos, brasileiro, casado, contador, portador
da Cédula de Identidade nº 01.809.611-5 Detran/RJ e do CPF/MF nº 091.245.197-15, com
endereço profissional no Setor Comercial Sul, Quadra 1, Bloco G, Edifício Baracat, 10º
andar, sala 1002, CEP 70309-900, na Cidade de Brasília, Distrito Federal. Presente representante da Auditoria Externa, Ernst Young & Terco. Assumiu a presidência da reunião o
Sr. Valter Luiz Cardeal de Souza, Presidente do Conselho de Administração, que, por sua
vez, convidou a mim, Roberto Fontes Federici Filho, já qualificado, para servir como Secretário. Constituída, assim, a mesa, em ato contínuo, o Sr. Presidente declarou instalada a
presente Assembleia Geral Ordinária. Em seguida, leu a Ordem do Dia e deu início aos
trabalhos tendo os acionistas, deliberado, por unanimidade e sem reservas, pela aprovação:
(1) do Relatório da Administração e das Demonstrações financeiras do exercício de 2012;
(2) do valor de até R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais), como a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da
Diretoria Executiva da Companhia. A seguir, o Presidente colocou em votação a eleição de
membros, titulares e suplentes, do Conselho Fiscal, cujo mandato vigorará até a realização
da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2014. Após apreciação, foram eleitos: (1) Hailton
Madureira de Almeida, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG nº G 1238095 SPTC/
ES e do CPF nº 671.085.208-34, com endereço na CCSW 01, Lote 3, apto 302, Sudoeste,
CEP 70680-150, Cidade de Brasília, Distrito Federal, titular, e Maria Carmozita Bessa Maia,
brasileira, casada, engenheira, portador do RG nº 126346-80 SSP/CE e do CPF nº 21363536320, com endereço na SQN 307 Bloco E ap 315, Asa Norte, Cidade Brasília, Distrito Federal,
suplente; (2) Jésus Alves da Costa, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, bacharel em ciências contábeis, portador da identidade profissional MG-026156 /O-7
T-DF, e do CPF nº 128.108.006-34, com endereço na QE 04, Conjunto N, Casa nº 115, CEP
71010-143, Guará I, Brasília/DF, titular, e Ricardo José Jucá Pimentel, brasileiro, casado
com comunhão parcial de bens, engenheiro, portador do RG nº 911.461 SDS/PE e do CPF
nº 129.134.054-87, com endereço na SQSW Quadra 306, Bloco “G”, apartamento 408,
Sudoeste, CEP 70673-437, Cidade de Brasília, Distrito Federal, suplente; (3) Vera Lúcia de
Almeida Pereira Elias, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade nº
RJ-043059/O-8 CRC e do CPF nº 492.846.497-49, residente e domiciliada a Rua Uruguai
nº 481 ap. 602, Tijuca, CEP 20510-060, Cidade do Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, titular e Dioni Barboza Brasil, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de
Identidade nº 08019016-8 SSP/RJ e do CPF nº 902.053.597-87, com endereço na Rua Geraldo Martins nº 201 ap. 402, Icaraí, Niterói, CEP 24220-381, Estado do Rio de Janeiro,
suplente; (4) Antonio Carlos d’Almeida, brasileiro, casado, economista, portador do RG nº
MG 1.468.366 PCMG e do CPF nº 556.664.856-87, com endereço na Rua Costa Sena nº
829 ap 502, Padre Eustáquio – CEP 30720-350, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais, titular, e Roberto Caixeta Barroso, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade nº MG 10190739 SSP/MG e do CPF nº 013.011.556-83, com endereço
Rua Pinheiro Machado nª 22 ap. 705, Laranjeiras, CEP 22231-090, na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, suplente; e (5) Henrique Jager, brasileiro, divorciado,
economista, portador da identidade profissional nº 17.295 CRE e do CPF nº 831.180.477-04,
com endereço profissional a Av. Rio Branco, nº 133, 21º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, titular, e Daniel Gonçalves Pereira, brasileiro, solteiro, bacharel em ciências econômicas, portador do RG nº 13036554-7 SSP/RJ e do CPF nº 102.878.99713, com endereço na Rua Felipe Camarão, 167, ap. 201, CEP 20511-010, Tijuca, Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, suplente. Nada mais havendo a ser tratado, foi
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram
suspensos os trabalhos para a lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, conferida,
aprovada e assinada pelo Presidente, por mim, que secretariei os trabalhos, e pelos acionistas presentes. Brasília, 16 de abril de 2013. Mesa: Valter Luiz Cardeal de Souza- Presidente da Mesa e Roberto Fontes Federici Filho – Secretário. Acionistas: Pela ELETROBRAS:
Cesar Vilazante Castro – Procurador; Pela CHESF: Ricardo José Jucá Pimentel - Procurador;
Pela ELETRONORTE: Adhemar Palocci - Procurador; Pela PETROS: Daniel Jesus Conte
– Procurador; Pela BELO MONTE: Roberto Fontes Federici Filho – Procurador; Pela J.
MALUCELLI ENERGIA: Rodrigo Nicoletti Alves - Procurador; Pela FUNCEF: Mariusa
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Sousa da Silva – Procuradora; Pela SINOBRAS: Marcelo de Queiroz Rangel - Procurador;
Pela VALE: Rafaella dos Santos Cunha Almeida - Procuradora e Pela AMAZÔNIA: Eduardo Gomes Santos - Procurador. Registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o
nº 20130420310 em 24/5/2013.
ATA DA 10ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS
DA NORTE ENERGIA S.A. REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2013.
Aos dezesseis dias do mês de abril de 2013, às dez horas, em primeira convocação, na sede
social da Companhia, localizada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Comercial
Norte, Quadra 4, nº 100, Centro Empresarial Varig, Bloco B, sala 1004, reuniram-se em
Assembleia Geral Extraordinária os senhores acionistas da NORTE ENERGIA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.300.288/0001-07 e registrada na Junta Comercial do Distrito
Federal sob o NIRE nº 53300011648, regularmente convocados por edital publicado nos
dias 08, 09 e 10 de abril de 2013, no Diário Oficial do Distrito Federal, no jornal Valor
Econômico edição nacional para examinar, discutir e votar a seguinte Ordem do Dia: (d)
aprovação de contratação com partes relacionadas. Fizeram-se presentes representantes das
seguintes empresas acionistas, todas devidamente qualificadas nos Registros da Companhia,
que apuseram suas assinaturas no livro de presença: (a) CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. (ELETROBRAS), neste ato representada por seu procurador, Sr. Cesar Vilazante Castro, brasileiro, casado, advogado portador da Cédula de Identidade profissional nº
16537 OAB/DF e do CPF nº 694.874.561-04, com endereço profissional a Av. Presidente
Vargas nº 409 Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; (b) COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF), neste ato representada por
seu procurador, o Sr. Ricardo José Jucá Pimentel, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, portador do RG nº 911.461 SDS/PE e do CPF
nº 129.134.054-87, com endereço profissional no Setor Bancário Norte, Quadra 2, Lote 12,
Bloco F, salas 706/708, Edifício Via Capital, Cidade de Brasília, Distrito Federal; (c) CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. (ELETRONORTE), neste ato representada por seu procurador, o Sr. Adhemar Palocci, brasileiro, casado, engenheiro civil,
portador da Cédula de Identidade nº 8.972.192-SSP/SP e do CPF nº 005.815.438-82, residente na Rua 59 A, nº 716, apto. 802, CEP 74070-160, Cidade de Goiânia, Estado de Goiás;
(d) FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL (PETROS), neste ato representada por seu procurador, o Sr. Daniel de Jesus Conte, brasileiro, solteiro, advogado,
portador da Identidade Profissional nº 156.809-OAB/RJ e do CPF/MF nº 109.272.307-20,
endereço profissional na Rua do Ouvidor, 98 Centro, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro; (e) BELO MONTE PARTICIPAÇÕES S.A. (BELO MONTE), neste ato
representado por seu procurador, o Sr. Roberto Fontes Federici Filho, brasileiro, solteiro,
advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 103.500, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.477.06712, com endereço profissional na Praia do Flamengo nº 78, 4º andar, Flamengo, na Cidade
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (f) FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS (FUNCEF), neste ato representada por sua procuradora, a Sra. Mariusa Sousa
da Silva, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade Profissional nº
28.164 OAB/DF e do CPF/MF nº 620.356.301-34, com endereço profissional no Setor
Comercial Norte, Quadra 2, Bloco A, 11º, 12º e 13º andares, Edifício Corporate Financial
Center, CEP 70712-900, na Cidade de Brasília, Distrito Federal; (g) J. MALUCELLI ENERGIA S.A. (J. MALUCELLI ENERGIA), neste ato representada por seu procurador, o Sr.
Rodrigo Nicoletti Alves, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade Profissional nº 36.733 OAB/PR e do CPF/MF nº 030.649.83911, com endereço profissional na Rodovia do Café, Km 0,5, nº 315, Mossungué, Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná; (i) SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S.A. (SINOBRAS),
neste ato representada por seu procurador, o Sr. Marcelo de Queiroz Rangel, brasileiro,
casado, advogado, portador da Cédula de Identidade profissional nº 16.376 OAB/CE e do
CPF/MF nº 641.633.423-20, residente na Rua José de Alencar Ramos, nº 355, ap. 303,
Aldeota, Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará; (h) VALE S.A. (VALE), neste ato representada por sua procuradora Sra. Rafaella dos Santos Cunha Almeida, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade Profissional nº 149.703 OAB/RJ e do CPF/MF
nº 055.362.237-47, e com endereço profissional na Avenida Graça Aranha nº 26, Centro,
Rio de Janeiro/RJ, (j) AMAZÔNIA ENERGIA PARTICIPAÇÕES S.A. (AMAZÔNIA)
neste ato representado por seu representante legal, Sr. Eduardo Gomes Santos, brasileiro,
casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº 01.809.611-5 Detran/RJ e do CPF/
MF nº 091.245.197-15, com endereço profissional no Setor Comercial Sul, Quadra 1, Bloco G, Edifício Baracat, Sala 1002, Brasília, Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob o nº
13.944.564/0001-24. Assumiu a presidência da reunião o Sr. Valter Luiz Cardeal de Souza,
Presidente do Conselho de Administração, que, por sua vez, convidou a mim, Roberto
Fontes Federici Filho, já qualificado, para servir como Secretário. Constituída, assim, a
mesa, ato contínuo, o Sr. Presidente declarou instalada a presente Assembleia Geral Extraordinária, com leitura da Ordem do Dia. Em seguida, deu início aos trabalhos colocando em
votação as contratações com partes relacionadas, que foram assim aprovadas: (i) celebração
do Contrato de Prestação de Serviço de Engenharia referente ao Desvio da Linha de Transmissão Tucuruí/Altamira – 230 kV, entre a Norte Energia e Eletrobras Eletronorte, no valor
de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), pelos presentes, à exceção da Parte
Relacionada; (ii) convênio no valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) para atender acordo celebrado com os índios Kayapós, com base em plano de trabalho detalhado e
nos valores indicados nos respectivos projetos de apoio e assistência, devidamente aprova-
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do tanto pela Funai quanto pela Eletrobras, a ser celebrado entre a: (a) Eletrobras, responsável pela supervisão, fiscalização e inspeção dos trabalhos necessários à implementação
dos projetos, incluindo a análise dos relatórios técnicos e financeiros e a apreciação e
aprovação das prestações de contas dos recursos disponibilizados; (b) a Norte Energia, como
sociedade repassadora dos recursos de forma direta às instituições indígenas executoras, de
acordo com o cronograma de desembolso a ser estabelecido no instrumento de convênio e
conforme orientação da gestora Eletrobras; (c) as instituições indígenas indicadas pela
Funai e Eletrobras para a realização das atividades necessárias à implementação/execução
dos projetos; e, (d) a própria Funai, na qualidade de interveniente anuente no que se refere
à qualidade e adequação dos projetos, sem prejuízo da obrigação desta de, enquanto órgão
indigenista, fiscalizar corretamente a implementação dos projetos e demais obrigações
previstas e assumidas no Protocolo de Intenções firmado com a Eletrobras, pelos presentes,
à exceção da Parte Relacionada, além da Vale, Petros e Amazônia, que se abstiveram de
votar. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer
uso e, como ninguém se manifestasse, foram suspensos os trabalhos para a lavratura desta
ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, conferida, aprovada e assinada pelo Presidente, por
mim, que secretariei os trabalhos, e pelos acionistas presentes. Brasília, 16 de abril de 2013.
Mesa: Valter Luiz Cardeal de Souza- Presidente da Mesa e Roberto Fontes Federici Filho
– Secretário. Acionistas: Pela ELETROBRAS: Cesar Vilazante Castro – Procurador; Pela
CHESF: Ricardo José Jucá Pimentel - Procurador; Pela ELETRONORTE: Adhemar Palocci - Procurador; Pela PETROS: Daniel Jesus Conte – Procurador; Pela BELO MONTE:
Roberto Fontes Federici Filho – Procurador; Pela J. MALUCELLI ENERGIA: Rodrigo
Nicoletti Alves - Procurador; Pela FUNCEF: Mariusa Sousa da Silva – Procuradora; Pela
SINOBRAS: Marcelo de Queiroz Rangel - Procurador; Pela VALE: Rafaella dos Santos
Cunha Almeida - Procuradora e Pela AMAZÔNIA: Eduardo Gomes Santos - Procurador.
Registrada na Junta Comercial do Distrito Federal sob o nº 20130457582 em 24/5/2013.
DAR-827/2013.

MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Nº 41.249.749/0001-54

AVISO DE RECEBIMENTO DE AUTORIZAÇÃO
AMBIENTAL PARA ABERTURA DE RUAS
Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal - Brasília Ambiental (IBRAM) a autorização para abertura de ruas das quadras 200, 201,
202 e 203, referente ao processo de licenciamento Ambiental nº 191.000.389/1998 – parecer
técnico nº 001/2013 – SUCOND/SEMARH. Interessado pela autorização: Condomínio Alto
da Boa Vista - Situado no Setor Habitacional Alto da Boa, Rodovia BR-020, Km 12, RA V-Sobradinho/DF. A presente autorização possui validade de 12 (doze) meses, a contar da data de
sua publicação, tendo por objetivo dar continuidade ao cumprimento do Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC) Nº 06/2007 e as condicionantes, exigências e restrições da Licença de Instalação
Nº 038/2010. Fábio Starace Fonseca – Proprietário do Empreendimento.
DAR-828/2013.

BASEVI CONSTRUÇÕES S/A

CNPJ/MF. Nº 00.016.576/0001-47 - NIRE Nº 5330000348/3
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, realizada em 09 de Maio de 2013.
1. Convocação: Carta-Convite enviada a todos os acionistas e diretores no dia 24 de Abril
de 2013. 2. Instalação: Instalada às 10:00 (dez) horas do dia 09 de Maio de 2013, na sua
sede social no SCIA- Setor Complementar Indústria e Abastecimento - Quadra 14 Conjunto
04 Lote nº 07 em Brasília - Distrito Federal, sob a presidência do acionista José Eustáquio
Ferreira o qual convidou para secretariar os trabalhos o Sr. Gilberto Liberal Amador, portador
da Carteira de Identidade nº 163.853, emitida pelo IPT/PB e do CPF nº 042.420.681-15.
Compareceram todos os acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social,
conforme registro à folha 24 do livro nº 01 de Presença de Acionistas. 3. ORDEM DO DIA
3.1 - Aprovação do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativo ao
exercício social encerrado em 31.12.2012, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal
e no Jornal Valor Econômico do dia 08 de Maio de 2013; 3.2 - Fixação dos Honorários
da Diretoria para o exercício corrente; 3.3 - Outros Assuntos de interesse da sociedade.
4. DILIBERAÇÕES 4.1 - Aprovado por unanimidade o Relatório da Diretoria, o Balanço
Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstrações de Fluxo de
Caixa, das Mutações do Patrimônio Líquido e das respectivas Notas Explicativas, aos atos
e contas da Administração correspondente ao exercício social encerrado em 31.12.2012. 4.2
- Foi aprovado os honorários de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) para o cargo de Diretor
Presidente e R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) para o cargo de Diretor Superintendente. Encerramento: A reunião foi encerrada às 12:00 (doze) horas, com lavratura da
presente Ata, em resumo, assinada por todos os acionistas, ficando arquivadas na empresa
todas as propostas e documentos relativos aos assuntos tratados e as deliberações tomadas,
depois de numeradas e autenticadas pela Mesa. A presente ata é cópia fiel da que foi lavrada
no Livro nº 01 de Atas de Assembleia Geral, do que damos fé. Brasília-DF., 09 de Maio de
2013. José Eustáquio Ferreira – Presidente; Gilberto Liberal Amador – Secretário. JUNTA
COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/06/2013
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SOB N.: 20130422517 Protocolo: 13/042251-7, DE: 10/05/2013 Empresa: 53 3 0000348/3
BASEVI CONSTRUÇÕES S/A. MÔNICA AMORIM MEIRA – SECRETÁRIA-GERAL.
DAR-829/2013.

LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS
AVISO DE RECEBIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal – Brasília Ambiental, a Autorização Ambiental nº 27/2013, erradicação de 01 (um)
indivíduo arbóreo nativo do bioma Cerrado localizado no endereço SHIN QL 15, conjunto 07,
lote 08, sendo devida a compensação florestal de 30 (trinta) mudas de espécies nativas do Bioma
Cerrado, em conformidade com o Decreto nº 14.783/1993, pelo que foi firmado o correspondente
Termo de Compromisso nº 13/2013. Processo 391.000210/2013. Brasília/DF, 20 de junho de
2013. Luciene de Oliveira Santos, Proprietária.
DAR-830/2013.

GRANJA CORAÇÃO DE LEÃO LTDA - ME
AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna público que está requerendo do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito federal – Brasília Ambiental – IBRAM, a Licença de Operação para atividade de “Granja de
Codornas, com produção de ovos (com entreposto), produção de matrizes, abatedouro regionalizado
e conservas de ovos” no Setor Habitacional Vicente Pires, Rua 4-B, Chácara 283 – Taguatinga – DF.
Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. Ricardo Salomão – Sócio Gerente da Granja.
DAR-831/2013.

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO
E NO SETOR DE SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL
CNPJ – 01.635.580/0001-56

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Federação dos Trabalhadores no Comércio e no Setor de Serviços do Distrito
Federal, no gozo de suas atribuições legais e estatutárias, CONVOCA o Conselho de Representantes dos sindicatos filiados junto a FETRACOM/DF que estejam em dia com suas anuidades e
em condições de votar nos termos dos artigos 16, 21, 32, 33, 35, 36, 37 e 39 do Estatuto Social
da FETRACOM/DF, para participar da Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 28
de junho de 2013, às 9h30, em 1º convocação, com 2/3 dos representantes dos sindicatos filiados,
ou em 2º convocação às 10h30, com qualquer número dos representantes dos sindicatos filiados
presentes, na sede da entidade - SCS Edifício Arnaldo Villares – 4º andar, salas 418 a 421, Brasília/
DF, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Prestação de contas pela Diretoria referente ao
exercício de 2012. Brasília/DF, 20 de junho de 2013. Washington Domingues Neves, Presidente.
DAR-832/2013.

ASSOCIAÇÃO DO PRÓ-MORAR DO
MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA
RESOLUÇÃO Nº 03/2013.
A Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia-AMMVS, pessoa jurídica de direito
privado, inscrito no CNPJ/MF 02.185.910/0001-11, com sede no SDS Bloco Q, Edifício Venâncio
IV, Número 44, Sala 303, Asa Sul, Brasília/DF, vem por meio deste tornar público a Resolução
nº 03/2013, que foi deliberada e aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no
último dia 16 de junho de 2013, às 15h, em sua sede: A Diretoria da Associação Pró-Morar do
Movimento Vida de Samambaia, em conformidade com o seu Estatuto Social e: Considerando
que as obras de construção das unidades habitacionais da 4ª etapa do Riacho Fundo II, qds QN
18 a QN 34, estão em estágio avançado. Considerando que já se passaram 2.578 dias, num total
de 7 anos e 3 semanas, desde quando a AMMVS assinou a CDRU junto ao Governo Federal,
referente ao projeto 4ª etapa do Riacho Fundo II; Considerando que o atraso de entrega dos
nomes dos associados/cooperados por parte de algumas entidades participantes do projeto 4ª
etapa do Riacho Fundo II; Considerando o que ficou decidido na Assembleia Geral Extraordinária, realizada no último dia 16 de junho de 2013, às 15h, em sua sede, a AMMVS, RESOLVE: SOLICITAR aos presidentes das associações e cooperativas habitacionais participantes do
empreendimento da 4ª etapa do Riacho Fundo II para que até o dia 27 de junho deste ano, num
prazo total de 5 (cinco) dias úteis, a partir da publicação deste, encaminhem a AMMVS a relação
final com todos os dados dos seus associados que serão contemplados no projeto. Não haverá
prorrogação de prazo. A entidade que não encaminhar a relação com os nomes dos beneficiários
no prazo estabelecido perderá as vagas que não foram preenchidas. A partir do dia 28 de junho
deste ano, a AMMVS não receberá mais a relação das entidades e as vagas remanescentes serão
preenchidas pelos candidatos inscritos no Programa Morar Bem, da Secretaria de Habitação,
Regularização e Desenvolvimento Urbano do DF, conforme acordado com a Secretaria. Para
que surtam os efeitos legais, esta Resolução deverá ser registrada no Cartório de Notas o qual a
entidade possui o seu registro e entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do
Distrito Federal. Antônio Francisco Barbosa – Presidente.
DAR-833/2013.
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HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 102/2013.
PROCESSO: 2013.11.896.00
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 28/06/2013, estará recebendo, por meio eletrônico,
no site www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento Público nº 102/2013, cujo
objeto é Aquisição de PRODUTOS PARA SAÚDE PADRONIZADOS (Agulha descartável
para biopsia, Cateter Periférico, Luvas e Papel grau cirúrgico), por meio do Sistema de Registro
de Preços, destinado a atender o Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Os interessados
poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo no site
www.hcb.org.br e www.bionexo.com.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto
Distrital Nº 33.390/11. Brasília, 20 de Junho de 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos ICIPE/HCB.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 119/2013.
PROCESSO: 2013.11.914.00
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 28/06/2013, estará recebendo, por
meio eletrônico, no site www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento Público
nº 119/2013, cujo objeto é aquisição de PRODUTOS PARA SAÚDE PADRONIZADOS
(Agulha para biópsia renal), por meio do Sistema de Registro de Preços, destinado a atender
o Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Os interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou acessá-lo no site www.hcb.org.br e
www.bionexo.com.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto Distrital Nº
33.390/11. Brasília, 20 de Junho de 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador
de Suprimentos ICIPE/HCB.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 131/2013.
PROCESSO: 2013.01.934.00
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 28/06/2013, estará recebendo proposta
comercial e demais documentação relativas ao Chamamento Público nº 131/2013, cujo
objeto é Aquisição de balança eletrônica analítica, destinada a atender as necessidades do
Laboratório de Biologia Molecular do Hospital da Criança de Brasília José Alencar. Os
interessados poderão solicitar o referido edital através do e-mail: compras@hcb.org.br ou
acessá-lo no site www.hcb.org.br. Este Procedimento respeitará o disposto pelo Decreto
Distrital Nº 33.390/11. Brasília, 20 de Junho de 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta –
Coordenador de Suprimentos ICIPE/HCB.
AVISOS DE RESULTADO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 45/2013.
O Coordenador de Suprimentos do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna
público aos interessados que o Resultado do Chamamento Público 045/2013, com o prazo para
cadastro das propostas na plataforma www.bionexo.com.br finalizado em 15/04/2013, cujo objeto é aquisição de Produtos para saúde (Dosador oral graduado; Adaptador para frascos), por
meio do Sistema de Registro de Preços, destinado a atender o Hospital da Criança de Brasília
José Alencar, apresenta a seguinte empresa vencedora: Itens 02 e 03 - BSB Comércio de Produtos Hospitalares Ltda – DF pelo valor total estimado de R$5.740,00(Cinco mil, setecentos e
quarenta reais). Item 01 – Deserto. Brasília 20 de Junho 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta.
Coordenação de Suprimentos, ICIPE / HCB.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 48/2013.
O Coordenador de Suprimentos do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna
público aos interessados que o Resultado do Chamamento Público 048/2013, com o prazo
para cadastro das propostas na plataforma www.bionexo.com.br finalizado em 15/04/2013,
cujo objeto é o Fornecimento de insumos/reagentes (testes), controles, calibradores e
consumíveis - UROANÁLISE com equipamento de análise de amostra em comodato para
atender às Unidades Laboratoriais do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, apresenta a seguinte empresa vencedora: Lote I - PMH Produtos Médicos Hospitalares pelo
valor total estimado de R$ 71.400,00 (Setenta e um mil, quatrocentos reais). Brasília 20 de
Junho 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta. Coordenação de Suprimentos, ICIPE / HCB.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 56/2013.
O Coordenador de Suprimentos do Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB torna
público aos interessados que o Resultado do Chamamento Público 056/2013, com o prazo para
cadastro das propostas na plataforma www.bionexo.com.br finalizado em 12/04/2013, cujo objeto
é Aquisição de Manta Térmica pós-operatório com equipamentos em comodato e Filtro bacteriano
descartável para atender as necessidades do Hospital da Criança de Brasília José Alencar, apresenta a seguinte empresa vencedora: Itens 02 e 03 – Cinco Confiança Indústria e Comercio Ltda
pelo valor total estimado de R$ 60.000,00 (Sessenta mil reais); Item 01 – Fracassado. Brasília
19 de Junho 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta. Coordenação de Suprimentos, ICIPE / HCB.
FILANTROPIA-89/2013.

