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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo: 001-000994/2012. Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 53/2012,
firmado entre o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara
Legislativa do Distrito Federal – FASCAL e a ORUS CLÍNICA ODONTOLÓGICA S/S. Objeto: Reajuste de 6,19% referente ao índice INPC/IBGE, acumulado no ano de 2012. Vigência:
1º de março de 2013. Data da assinatura: 30 de agosto de 2013. Legislação: art. 40, XI, da Lei
nº 8.666/1993, com redação introduzida pela Lei nº 8.883/1994. Partes: pelo FASCAL, o Sr.
Alaércio Gonçalves da Silva e pela Credenciada, o Sr. Flávio Paiva Gadelha.

PODER EXECUTIVO
COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2013.
O Pregoeiro da Companhia Imobiliária de Brasília no uso das atribuições que lhe confere a
Portaria nº 328/2012-PRESI, comunica a realização do seguinte certame:
Processo:
111.000.816/2010
Modalidade/número
Pregão Presencial nº 11/2013.
Tipo
Menor Preço.
Contratação de empresa prestadora de serviços de ginástica
laboral para executar serviço de assessoria, implementação
e execução do programa de Ginástica Laboral para os emObjeto:
pregados da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap,
conforme requisitos do Projeto Básico, nos termos de que
trata o processo nº 111.000.816/2010.
Valor Global Estimado (R$): R$ 171.400,00
- Programa Orçamentário 23.122.6004.8517.0114 – Manutenção
de Serviços Administrativos Gerais da Companhia Imobiliária
Dotação Orçamentária:
de Brasília, Elemento 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica, Subelemento 00 – Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica.
Prazo de Vigência:
24 (vinte e quatro) meses
Data/hora de abertura:
18/09/2013 às 10:00 horas.
Contatos:
Fone/fax (61) 3342-2371 e fone: (61) 3342-1628.
SAM Bloco F, Edifício Sede Terracap, Sala 27, Subsolo, CEP:
Local de realização:
70.620-000 - Brasília-DF.
Gratuitamente no sitio da Terracap www.terracap.df.gov.br na
seção licitações compras/serviços, ou de forma impressa no
Retirada do Edital e anexos: endereço acima com o custo reprográfico de R$ 0,20 (vinte
centavos) por página, pagável exclusivamente por guia de
recolhimento no Banco de Brasília- BRB.
Brasília/DF, 03 de setembro de 2013.
PAULO SÉRGIO DIAS PEREIRA
Pregoeiro
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2013.
O Pregoeiro da Companhia Imobiliária de Brasília no uso das atribuições que lhe confere a
Portaria nº 328/2012-PRESI, comunica a realização do seguinte certame:
Processo:

111.001.804/2012

Modalidade/número

Pregão Presencial nº 21/2013.

Tipo

Menor Preço.

Objeto:

Contratação de Curso de Perícia Judicial, a ser realizado nas
dependências da TERRACAP ou em local por ela definido, nos
termos de que trata o Termo de Referência constante do processo
administrativo nº 111.001.804/2012.

Valor estimado (R$):

R$ 18.780,00

Dotação Orçamentária:

- Programa Orçamentário 23.122.6004.8517.0114 – Manutenção
de Serviços Administrativos Gerais da Companhia Imobiliária
de Brasília, Elemento 3390.39 - Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica, Subelemento 48 – Serviços de Seleção e
Treinamento.

Prazo de Vigência:
Prazo de Execução:
Data/hora de abertura:
Contatos:
Local de realização:
Retirada do Edital
e anexos:
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12 (doze) meses
90 (noventa) dias
20/09/2013 às 10:00 horas.
Fone/fax (61) 3342-2371 e fone: (61) 3342-1628.
SAM Bloco F, Edifício Sede Terracap, Sala 27, Subsolo, CEP:
70.620-000 - Brasília-DF.
Gratuitamente no sitio da Terracap www.terracap.df.gov.br na
seção licitações compras/serviços, ou de forma impressa no endereço acima com o custo reprográfico de R$ 0,20 (vinte centavos)
por página, pagável exclusivamente por guia de recolhimento no
Banco de Brasília- BRB.
Brasília/DF, 03 de setembro de 2013.
PAULO SÉRGIO DIAS PEREIRA
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2013.
O Pregoeiro da Companhia Imobiliária de Brasília no uso das atribuições que lhe confere a
Portaria nº 328/2012-PRESI, comunica a realização do seguinte certame:
Processo:
111.002.624/2013
Modalidade/número
Pregão Presencial nº 24/2013.
Tipo
Menor Preço Global.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
entrega e coleta de documentos, materiais de pequeno porte, enObjeto:
comendas e outros, através de veículo tipo motocicleta baú, dentro
de todo o território do Distrito Federal, na forma do Projeto Básico
constante do processo nº 111.002.624/2013.
Valor estimado (R$):
R$ 181.380,60
- Programa Orçamentário 23.122.6004.8517.0114 – Manutenção
de Serviços Administrativos Gerais da Companhia Imobiliária de
Dotação Orçamentária:
Brasília, Elemento 3390.37 – Locação de mão-de-obra, Subelemento 00 – Locação de mão-de-obra.
Prazo de Vigência:
12 (doze) meses
Data/hora de abertura:
17/09/2013 às 10:00 horas.
Contatos:
Fone/fax (61) 3342-2371 e fone: (61) 3342-1628.
SAM Bloco F, Edifício Sede Terracap, sala 27, subsolo, CEP:
Local de realização:
70.620-000 - Brasília-DF.
Gratuitamente no sitio da Terracap www.terracap.df.gov.br na seção licitações compras/serviços, ou de forma impressa no endeRetirada do Edital e anexos: reço acima com o custo reprográfico de R$ 0,20 (vinte centavos)
por página, pagável exclusivamente por guia de recolhimento no
Banco de Brasília- BRB.
Brasília/DF, 03 de setembro de 2013.
PAULO SÉRGIO DIAS PEREIRA
Pregoeiro
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA VENDA DE IMÓVEIS
ERRATA DO AVISO DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR E ABERTURA
DE PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E ENTREGA DA
DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO EDITAL Nº 08/2013-IMÓVEIS
A COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA, Empresa Pública vinculada à Governadoria do
Distrito Federal, leva ao conhecimento dos interessados a alteração do resultado de Classificação
Preliminar da Licitação, publicado na edição de 03/09/2013 do DODF, onde se lê na pág. 48: “...
conforme relação a seguir: ITEM 001 - NESTOR PINTO BARBOZA - R$ 190.000,00; ITEM
002 - EGB 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - R$ 12.580.000,00; ITEM
004 - IRMAOS SARKIS LTDA - R$ 4.522.000,00; ITEM 005 - NAJA PARTICIPAÇÕES E
TECNOLOGIA SA - R$ 1.787.000,00; ITEM 006 - JHC IMÓVEIS LTDA - R$ 238.002,00;
ITEM 007 - JHC IMÓVEIS LTDA - R$ 231.590,00; ITEM 010 - UNIÃO CENTRO OESTE
BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA - R$ 287.900,00; ITEM 012 JULIO CEZAR VIANA DE OLIVEIRA - R$ 100.190,00; ITEM 013 - EFRAIM GERALDO
RODRIGUES LEITE - R$ 71.400,00; ITEM 014 - ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY
LTDA - R$ 1.950.000,00; ITEM 018 - M.G COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$
1.506.000,00; ITEM 028 - HIPERPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME
- R$ 314.901,00; ITEM 034 - JESUS ELIAS DE FRANÇA - R$ 231.145,00; ITEM 038 - MATIELO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - R$ 370.000,00; ITEM
040 - BRUNO ALVES DA SILVA - R$ 600.000,00; ITEM 041 - IGREJA CONGREGACIONAL
PENTECOSTAL CAPELA LIVRE - R$ 477.000,00; ITEM 044 - ZINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - R$ 1.400.000,00; ITEM 047 - ZOÉ APARECIDA FONTES
PEREIRA E OUTRA - R$ 378.000,00; ITEM 050 - RAINEUMO FERNANDES MARTINS
- R$ 412.600,00; ITEM 052 - MARIA REGINA FROTA DE NEGREIROS - R$ 1.677.700,00;
ITEM 062 - TESEU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - R$ 610.500,00;
ITEM 063 - LUIZ PAULO QUEIROZ DA SILVA - R$ 711.320,00; ITEM 064 - LUIZ PAULO
QUEIROZ DA SILVA - R$ 571.320,00; ITEM 066 - MARIA ZULEIDE FERNANDES FERREIRA - R$ 138.201,00; ITEM 067 - RAINEUMO FERNANDES MARTINS - R$ 112.600,00;
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ITEM 087 - MARIANA CASTILHO RASSI - R$ 196.600,00; ITEM 089 - IRMAOS SARKIS
LTDA - R$ 722.000,00; ITEM 090 - MARCO ANTÔNIO DIAS PORTO - R$ 551.000,00;
ITEM 091 - NOVA ALIANÇA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - R$
461.614,00; ITEM 092 - NOVA ALIANÇA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA - R$ 489.020,00; ITEM 093 - M L TERRAPLANAGEM LTDA ME - R$ 701.950,00;
ITEM 098 - MORRO AZUL COMÉRCIO DE PETROLEO LTDA - R$ 11.396.663,99; ITEM
100 - ERALDO JOSÉ DE QUEIROZ E OUTROS - R$ 453.321,00; ITEM 103 - CJS CLINICAS ASSOCIADAS LTDA - R$ 221.180,00; ITEM 104 - AGROINVEST BRASIL LTDA
ME - R$ 211.830,00.”; Leia-se: “...conforme relação a seguir: ITEM 001 - NESTOR PINTO
BARBOZA - R$ 190.000,00; ITEM 002 - EGB 04 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA - R$ 12.580.000,00; ITEM 004 - IRMAOS SARKIS LTDA - R$ 4.522.000,00; ITEM
005 - NAJA PARTICIPAÇÕES E TECNOLOGIA SA - R$ 1.787.000,00; ITEM 006 - JHC
IMÓVEIS LTDA - R$ 238.002,00; ITEM 007 - JHC IMÓVEIS LTDA - R$ 231.590,00; ITEM
010 - UNIÃO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO
DIA - R$ 287.900,00; ITEM 012 - JULIO CEZAR VIANA DE OLIVEIRA - R$ 100.190,00;
ITEM 013 - EFRAIM GERALDO RODRIGUES LEITE - R$ 71.400,00; ITEM 014 - ENGENHARIA CARVALHO ACCIOLY LTDA - R$ 1.950.000,00; ITEM 018 - M.G COMÉRCIO
DE ALIMENTOS LTDA - R$ 1.506.000,00; ITEM 028 - HIPERPLAN CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA ME - R$ 314.901,00; ITEM 034 - JESUS ELIAS DE FRANÇA R$ 231.145,00; ITEM 038 - MATIELO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA ME - R$ 370.000,00; ITEM 040 - BRUNO ALVES DA SILVA - R$ 600.000,00; ITEM
041 - IGREJA CONGREGACIONAL PENTECOSTAL CAPELA LIVRE - R$ 477.000,00;
ITEM 044 - ZINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - R$ 1.400.000,00; ITEM
050 - RAINEUMO FERNANDES MARTINS - R$ 412.600,00; ITEM 052 - MARIA REGINA
FROTA DE NEGREIROS - R$ 1.677.700,00; ITEM 062 - TESEU EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA - R$ 610.500,00; ITEM 063 - LUIZ PAULO QUEIROZ DA SILVA
- R$ 711.320,00; ITEM 064 - LUIZ PAULO QUEIROZ DA SILVA - R$ 571.320,00; ITEM
066 - MARIA ZULEIDE FERNANDES FERREIRA - R$ 138.201,00; ITEM 067 - RAINEUMO FERNANDES MARTINS - R$ 112.600,00; ITEM 087 - MARIANA CASTILHO
RASSI - R$ 196.600,00; ITEM 089 - IRMAOS SARKIS LTDA - R$ 722.000,00; ITEM
090 - MARCO ANTÔNIO DIAS PORTO - R$ 551.000,00; ITEM 091 - NOVA ALIANÇA
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - R$ 461.614,00; ITEM 092 - NOVA
ALIANÇA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - R$ 489.020,00; ITEM
093 - M L TERRAPLANAGEM LTDA ME - R$ 701.950,00; ITEM 098 - MORRO AZUL
COMÉRCIO DE PETROLEO LTDA - R$ 11.396.663,99; ITEM 100 - ERALDO JOSÉ DE
QUEIROZ E OUTROS - R$ 453.321,00; ITEM 103 - CJS CLINICAS ASSOCIADAS LTDA R$ 221.180,00; ITEM 104 - AGROINVEST BRASIL LTDA ME - R$ 211.830,00.” Os demais
termos do aviso permanecem inalterados.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
WALTER JOSÉ DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Comissão

CASA CIVIL
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 17/2011, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002.
Processo: 362.000.039/2010. Partes: CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DISTRITO
FEDERAL e CONNEC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA-EPP. Objeto: O
presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12
(doze) meses, com base no inciso II, do artigo 57, da Lei 8.666/1993, para o período compreendido de 14/09/2013 até 14/09/2014. Vigência: O presente Termo Aditivo entra em vigência na
data de sua assinatura. Data de assinatura: 04 de setembro de 2013. Signatários: Pelo Distrito
Federal: Anadete Gonçalves Reis, na qualidade de Subsecretária de Administração Geral da
Casa Civil da Governadoria do DF. Pela contratada: Maria Madalena da Silva, na qualidade de
Representante Legal.

COORDENADORIA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 133.000.024/2013. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA.
Assunto: Pagamento de Taxa ART/RRT (Exercício 2013). RATIFICO, nos termos do artigo 26
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com a Portaria Distrital nº 11 de 26 de
março de 2010, para que adquira a eficácia necessária, a inexigibilidade de licitação de que trata
o presente processo, com fulcro no caput do artigo 25 da mencionada Lei, conforme a justificativa
constante dos autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 2013NE00386 no valor de R$
67,09 (sessenta e sete reis e nove centavos), em favor do CONSELHO DE ARQUITETURA E
URBANISMO DO DF. Publique-se e devolva-se à DAG/RA IV. Brasília, de 03 de setembro de
2013. José Vadson Ramos – Administrador Regional de Brazlândia/Substituto.
Processo: 133.000.219/2013. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA. Assunto Pagamento de Taxa ECAD (FESTA DO MORANGO DE BRASILIA 2013.)
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RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com
a Portaria Distrital nº 11 de 26 de março de 2010, para que adquira a eficácia necessária, a inexigibilidade de licitação de que trata o presente processo, com fulcro no inciso III do artigo 25
da mencionada Lei, conforme a justificativa constante dos autos em epígrafe, referente à Nota
de Empenho nº 2013NE00157 no valor de R$ 28.568,09 (vinte e oito mil quinhentos e sessenta
e oito reais e nove centavos), em favor do ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO – ECAD. Publique-se e devolva-se à DAG/RA IV. Brasília/DF, 08 de agosto
de 2013. José Bolivar da Rocha Cruz Leite. Administrador Regional.
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 133.000.002/2012. Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA. Assunto: Prestação de Serviços CEB 2013, no corrente exercício. RATIFICO, nos termos
do artigo 26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com a Portaria Distrital nº 11
de 26 de março de 2010, para que adquira a eficácia necessária, a dispensa de licitação de que
trata o presente processo, com fulcro no inciso VIII e XXII do artigo 24 da mencionada Lei,
conforme a justificativa constante dos autos em epígrafe, referente às Notas de Empenho nº
2013NE00381 no valor de R$ 347,52 (trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)
e nº 2013NE00382 no valor de R$ 2.335,68 (dois mil trezentos e trinta e cinco reais e sessenta
e oito centavos), em favor da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A e COMPANHIA ENERGÉTICA DE
BRASÍLIA – CEB. Publique-se e devolva-se à DAG/RA IV. Brasília, de 02 de setembro de 2013.
José Vadson Ramos – Administrador Regional de Brazlândia/ Substituto.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CEILÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 15/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO 09/2002.
Processo: 138.000.946/2011; Partes: DF/RA-IX ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA X LA DART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; Fundamento Legal: Com base na
Tomada de Preço nº 03/2011-CPL/RA-IX (fls 59 a 78 – Lote 03) e da Proposta (fls. 669 a 674),
consoante ao que rege a Lei nº 8.666/93 e Decreto nº 32.598 de 15/03/2010; Objeto: Implantação de 6.020,07 m² de Alambrado no Parque do Setor “O” – QNO 06 – Ceilândia - DF; Valor:
O Valor total do Contrato é de R$ 499.472,76 ( Quatrocentos noventa e nove mil quatrocentos
setenta e dois reais e setenta e seis centavos); Dotação Orçamentária: U.O: 09.111; Programas de Trabalho: 15.451.6208.1110.5476, 15.451.6208.1110.9742, 15.451.6208.1110.9753,
15.451.6208.3902.9484 e 15.451.6208.1110.5509; Natureza da Despesa: 44.90.51; Fonte de
Recurso: 100 (Global); Empenhos 2013NE00344, 2013NE00345, 2013NE00346, 2013NE00347
e 2013NE00348; Vigência: O contrato terá vigência de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias;
Signatários: Pelo DF, Ari de Almeida, na qualidade de Administrador Regional, e pela Contratada,
Márcio Hélio Teixeira Guimarães, representante legal. Ari de Almeida.
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
No sentido de cumprir o que determina a Lei nº 8.666/93, art. 26, parágrafo único, no seu Inciso II,
para que seja procedida a RATIFICAÇÃO das Notas de Empenho nº 2013NE00329, 2013NE00330
e 2013NE00339, uma vez que a realização da despesa foi fundamentada no Artigo 24, Inciso XXII,
a favor da CEB – DISTRIBUIÇÃO S.A, Credor nº 190211-19211, pelo fato de apresentar como
empresa pública e criada com o objetivo básico no fornecimento dos serviços de distribuição de
energia elétrica para as Regiões Administrativas e no âmbito do Distrito Federal e devido aos preços
praticados vinculados a legislação específica. Processo 138.000.054/2013 e 138.001.072/2013.
Brasília/DF, 03 de Setembro de 2013. Ari de Almeida - Administrador Regional de Ceilândia.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO MÚLTIPLO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS Nº 9912261920 QUE ENTRE SI FAZEM
O DISTRITO FEDERAL POR INTERMÉDIO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO
GUARÁ E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.
Processo: 137.000.693//2010. Partes: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Objeto: O presente Termo Aditivo
objetiva a alteração do número do CNPJ da Contratante, que passará a ser 16.724.782/0001-41
e a prorrogação de vigência do Contrato original por mais 12 (doze) meses, referente ao período
compreendido de 19/08/2013 a 18/08/2014. Fundamento Legal: art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e
cláusula sétima do contrato ora ditado. Prazo de Vigência: O presente Termo entrará em vigor
na data de sua assinatura. Data da Assinatura: 16/08/2013 Signatários: Pelo Distrito Federal,
Carlos Nogueira da Costa, na qualidade de Administrador Regional do Guará e pela Contratada, Antônio Tomás, na qualidade de Diretor Regional, e Vera Márcia Gomes Bittencourt, na
qualidade de Gerente de Vendas.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 01/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002.
Processo 142.000.769/2012. Partes: DF/RA-XII x FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL. Objeto: O presente contrato tem por objeto a
Contratação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP, instituição
especializada na recuperação social do preso, para encaminhamento de sentenciados a esta Região
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Administrativa com vista à prestação de serviços de manutenção, recuperação e conservação predial
e de áreas públicas de Samambaia. Fundamento Legal na Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Data da
assinatura: 02/09/2013. Vigência do Contrato: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir
da data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF a expensas da Administração. Valor: R$
316.709,40 (trezentos e dezesseis mil setecentos e nove reais e quarenta centavos), recursos esses
procedentes do orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, Lei nº 5.011/2012, de 28 de
dezembro de 2012. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 04.421.6222.2426-8443; Fonte
de Recursos 120; Código U.O 09114; Natureza da Despesa 339139; NE Inicial nº 075/2013 no valor
de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) emitida em 20/03/2013; Modalidade: Estimativa;
Signatários: pelo Distrito Federal, Risomar Da Silva Carvalho, na qualidade de Administrador
Regional e pela contratada, Adalberto Monteiro, na qualidade de representante legal da Fundação.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO. (*)
O ADMINISTRADOR REGIONAL DE SAMAMBAIA, DA COORDENADORIA DAS CIDADES, DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas
atribuições legais previstas no Decreto de nº 16.247, de 29 de dezembro de 1994, e de acordo
com as disposições da Lei nº 8.666/93, RESOLVE:
Art. 1º Homologar a decisão da Comissão Permanente de Licitação relativa à Tomada de Preço 01/2013;
Art. 2º Adjudicar o objeto: Lote 03 - Reforma de próprios (Anexo RAXII) no valor R$ 150.422,39
(cento e cinquenta mil quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos) - Processo nº
142.001.338/2012 e Lote 01 - Construção de Arquibancada Coberta e Descoberta e Vestiários - Processo nº 142.001.556/2012, no valor de R$ 130.531,18 (cento e trinta mil, quinhentos e trinta e um reais
e dezoito centavos) em favor da empresa TOTAL ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI EPP;
Art. 3º Convocar a empresa TOTAL ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI EPP a comparecer a esta Administração Regional, localizada na Quadra 302 Conjunto 13 Lote 05 Centro
Urbano – Samambaia - DF, sala nº 23, no horário de 8h às 18h, dentro do prazo de 10 dias a
contar da data desta publicação para a assinatura do contrato.
RISOMAR DA SILVA CARVALHO
_______________
(*) Republicado por haver incorreção no original, publicado no DODF nº 184, de 04 de setembro
de 2013, página 32.
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO.
Processo: 142.000.769/2012; Interessado: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA;
Assunto: Contratação da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal – FUNAP,
instituição especializada na recuperação social do preso, para encaminhamento de sentenciados
a esta Região Administrativa com vista à prestação de serviços de manutenção, recuperação e
conservação predial e de áreas públicas de Samambaia. RATIFICO, nos termos do artigo 26 da
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com a Portaria Distrital nº 11, de 26 de março
de 2010, para que adquira a eficácia necessária, a Dispensa de licitação de que trata o presente
Processo, com fulcro no inciso XIII artigo 24 da mencionada Lei, conforme justificativa constante
dos autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 075/2013 no valor de R$ 128.000,00 (cento
e vinte e oito mil reais) em favor da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso. Publique-se e
devolva-se à DAG/RA-XII. Risomar da Silva Carvalho. Administrador Regional de Samambaia.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº 02 /2013.
A ADMISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA, DA COORDENADORIA DAS CIDADES,
DA CASA CIVIL, DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL, por meio da Comissão de
Licitação, designada pela Ordem de Serviço nº 40, de 14/03/2013, Torna Público que Realizará no dia
17 de setembro de 2013, no auditório da Administração Regional de Samambaia às 09:00hs, a licitação
na modalidade Tomada de Preços nº 02/2013, Processo 142.001.964/2012; Processo 142.000.976/2013,
regime de execução Empreitada por preço global - por lote, do tipo Menor Preço, na forma de execução
indireta, objetivando selecionar e contratar empresas de engenharia para execução das obras descriminadas a seguir: Lote 01 Construção de Arquibancadas e vestiários e reforma do alambrado do Campo
Sintético da QN 421 de Samambaia-Norte, Processo 142.001.964/2012 no valor de 149.984,50(cento e
quarenta nove mil novecentos e oitenta quatro reais e cinquenta centavos) Lote 02 Construção de pontos
de Encontros Comunitários (PECS) Processo 142.000.976/2013 no valor de 253.914,27(duzentos e cinquenta e três mil novecentos e quatorze reais e vinte sete centavos) Com o prazo de 90 dias para execução,
no valor estimado de RS 403.898,77 (quatrocentos e três mil oitocentos noventa e oito reais e setenta
e sete centavos) Os recursos financeiros ocorrerão por conta Unidade Orçamentária 09.114 função 15
subfunção: 451- programa 6208- projeto/Denominação: 1110.9662- Execução de Obras Urbanização –
Administração Regional de Samambaia – Elemento de Despesa: 44.90.51- obras e Instalações. O edital,
Anexos, análise de documentação, autenticação de documentos e outros esclarecimentos encontram-se
a disposição das empresas interessadas a partir do dia 03 de setembro de 2013, no Protocolo situado na
quadra 302 conjunto 13 lote 05 centro Urbano- Samambaia DF, nos horários de 08h30 às 11h30 e das
14h30 às 17h30 de segunda feira a sexta feira, devendo os interessados apresentarem um pen drive para
armazenamento dos dados. Contato por telefone 33599357.
CESÁRIO VERAS FERREIRA DE MESQUITA
Presidente
_______________
(*) Republicado por haver incorreção no original, publicado no DODF nº182, de 02 de setembro
de 2013, página 45.
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ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE
EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 07/2002.
Processo 149.000.058/2013 – Partes: DF/RA XVIII x FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA. Objeto: a aquisição de mobiliários, especificamente de mesas e
armários, consoante especifica o Projeto Básico, o Edital de Pregão nº 10/2012, do Batalhão da
Guarda Presidencial – BGP – Ministério do Exército, a Ata de Realização do Pregão Eletrônico
nº 00010/2012 (SRP) e a Proposta. Valor: O valor total do Contrato é de R$ 144.141,00 (cento e
quarenta e quatro mil cento e quarenta e um reais), devendo a importância ser atendida à conta
de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária. Dotação
Orçamentária: Unidade Orçamentária: 09120; Programa de Trabalho: 04122600385179719;
Natureza da Despesa: 449052; Fonte de Recursos: 100. O empenho é de R$ 144.141,00 (cento e
quarenta e quatro mil cento e quarenta e um reais), conforme Nota de Empenho nº 2013NE00113,
emitida em 06/08/2013, sob o evento nº 400091, na modalidade ordinário. Prazo de Vigência:
O contrato terá vigência desde a sua assinatura até a entrega/instalação definitiva do objeto.
DATA DA Assinatura: 06/08/2013. Signatários: Pelo Distrito Federal: Sandra Faraj Cavalcante,
na qualidade de Administradora da Administração Regional do Lago Norte; Pela Contratada:
Gilberto Schoffen, na qualidade de Diretor Comercial.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 07/2002.
Processo 149.000.163/2013 – Partes: DF/RA XVIII x MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
LTDA. Objeto: a contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliários para a
Administração Regional do Lago Norte, especificamente de poltronas, cadeiras e sofás, incluído
o serviço de montagem/mão de obra, consoante especifica o Projeto Básico, o Edital de Pregão
Eletrônico nº 23/2012 – DISUL/SUAG/SEF-DF, a Ata de Registro de Preços nº 01/2013- DISUL/
SUAG/SEF-DF e a Proposta. Valor: O valor total do Contrato é de R$ 96.610,00 (noventa e seis
mil, seiscentos e dez reais), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias
consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 09120; Programa de Trabalho: 04122600385179719; Natureza da Despesa: 449052;
Fonte de Recursos: 100. O empenho é de R$ 96.610,00 (noventa e seis mil seiscentos e dez reais),
conforme Nota de Empenho nº 2013NE00117, emitida em 15/08/2013, sob o evento nº 400091,
na modalidade ordinário. Prazo de Vigência: O contrato terá vigência desde a sua assinatura
até a entrega/instalação definitiva do objeto. Data da Assinatura: 21/08/2013. Signatários: Pelo
Distrito Federal: Sandra Faraj Cavalcante, na qualidade de Administradora da Administração
Regional do Lago Norte; Pela Contratada: Vinicius Pina Pinheiro, na qualidade de Procurador.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONVITE Nº 01/2013.
A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE, por sua Comissão de Licitação, torna
público o resultado da licitação em epígrafe, na qual sagrou-se vencedora a Empresa SAN DECORAÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP, no valor de R$ 21.092,00 (vinte e um mil noventa
e dois reais), para confecção e instalação de 280 m² (duzentos e oitenta metros quadrados), de
Persianas com blackout, objeto do Processo 149.000.059/2013.
Brasília/DF, 03 de setembro de 2013.
ANA CRISTINA ALVES DA NÓBREGA CASTRO
Presidente da CPL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS
EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2008,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002.
Processo: 300.000.605/2007. Partes: Administração Regional de Águas Claras e Politec Participações LTDA. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do contrato de locação do imóvel
por mais 06 (seis) meses, com base no Inciso I e § 4º, do Artigo 57 da Lei nº 8.666/93, pelo
período compreendido de 28/07/2013 a 27/01/2014. Vigência: O presente Termo Aditivo entra
em vigência a partir da data de sua assinatura. Ratificação: Permanecem inalteradas as demais
cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. Data da Assinatura: 29 de julho
de 2013. Signatários: Pelo Distrito Federal, Administrador Regional Carlos Sidney de Oliveira,
pela Contratada: Hélio Santos Oliveira, na qualidade de representante.

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2013.
Processo: 0360.000346/2013. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço
de comunicação de dados por rede de telefonia móvel, com acesso à Internet 4G, para uso em
notebooks de propriedade da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, de acordo
com as especificações e quantidades estimadas indicadas no Termo de Referência, de que trata
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o anexo I do edital. Tipo: Menor Preço Global. Valor estimado total: R$ 39.573,60. Edital:
05/09/2013 das 8h às 12h e das 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 05/09/2013 às 8h
no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: a partir das 10 horas do dia 17/09/2013,
no site: www.comprasnet.gov.br. Informações gerais: O Edital encontra-se disponibilizado sem
ônus, no site: www.comprasnet.gov.br.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
JEAN CARLOS SANTOS CRISPIM
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA
E DESENVOLVIMENTO RURAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012.
CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO
O PRESIDENTE DA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso
de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital de Concurso Público nº 01/2012, torna público
que CONVOCA os candidatos, aprovados no Concurso Público para o emprego/especialidade
abaixo relacionados, para comparecer à sede da Centrais de Abastecimento do Distrito Federal –
CEASA/DF, SIA SUL Trecho 10 Lote 05, Brasília/DF, no período de: 06/09/2013 a 12/09/2013,
de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas, para tratar de assunto referente à sua
contratação. Caso os candidatos não comparecerem no período estabelecido, será considerada a
desistência tácita do respectivo emprego/especialidade. Os candidatos convocados, na seguinte
ordem, cargo/ocupação, inscrição, nome, classificação. 1. Administrador –207052807 – Déborah
Abrahão Naoum; 4º. 2. Contador – 207016357 – Cláudio Silveira Arraes; 16º. 3. Economista –
207021658; Erick de Brito Farias; 5º. Brasília (DF), 04 de setembro de 2013.
WILDER DA SILVA SANTOS

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 02/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 1/2002.
PROCESSO Nº 150.001.770/2013
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 DA SILVA, 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 MISTRAL EVENTOS LTDA-EPP, doravante denominada Contratada, CNPJ n.º 12.385.4840001-13, com sede no SAAN, Quadra 01, Nº 1050, Asa Norte, Brasília-DF - telefone nº (61) 3363-7447, neste ato representado pelo Sr. Stênio Marques do Nascimento, CPF nº 602.611.531-53, na qualidade de representante legal. CLÁUSULA SEGUNDA – Do
Procedimento O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº
024/2013-PREGÃO/SECULT e seus Anexos de fls. 120 a 156, da Proposta de Preços de fls. 247
a 249, da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, bem como pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, subsidiariamente. CLÁUSULA TERCEIRA – Do Objeto Contratação de empresa especializada em
organização, execução e acompanhamento de todas as atividades de infraestrutura logística e
operacional necessárias à realização do evento II FESTIVAL DO FUNDO DE APOIO À CULTURA – FESTFAC – a realizar-se no período de 04 a 15 de setembro de 2013 – em Brasília,
Distrito Federal, abrangendo serviços de montagem e desmontagem de estruturas e equipamentos, recursos materiais e humanos, serviços de hospedagem, espaços físicos, serviços gráficos e
promocionais, translado e alimentação dos participantes, dentre outros, conforme especificações
e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos de fls. 120 a 156, na Proposta de Preços
de fls.247 a 249, na Lei nº 10.520, de 17/07/2002, bem como a Lei nº 8.666, de 21/06/1993,
subsidiariamente. 3.1 – os serviços ora contratos são: serviços de impressão de matérias promocionais do II FestFac, bem como serviços de assessoria de imprensa, comunicação para Web e
divulgação do II FestFac, incluindo cobertura e registro fotográfico, cobertura e edição vídeo
através de aparelhos celulares, gestão, monitoração, avaliação e mobilização de redes e mídias
sociais, Webdesign e design, Lotes 02 e 03 do pregão eletrônico nº 024/2013.CLÁUSULA
QUARTA – Da Forma e Regime de Execução4.1 - O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de empreitada por preço GLOBAL, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º, da
Lei 8.666/93.
4.2 - É vedada a subcontratação, cessão ou transferência parcial ou total do
objeto deste contrato, cujo descumprimento ensejará rescisão contratual, exegese do art. 78,
inciso VI, da Lei 8.666/93. CLÁUSULA QUINTA – Do Valor 5.1 – O valor total do contrato é
de R$ 101.200,00 (Cento e um mil e duzentos reais), procedente do orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício, nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. CLÁUSULA SEXTA – Da Dotação Orçamentária 6.1 – A despesa correrá à conta da seguinte Dotação
Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 16.903II – Programa de Trabalho:
13.392.6219.4220.0003III – Natureza de Despesa: 33.90.39 IV – Fonte de recursos: 100 6.2 – O
empenho é de R$ 101.200,00 (Cento e um mil e duzentos reais), conforme Nota de Empenho
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nº 00312/2013, emitida em 02 de setembro de 2013, sob o evento n.º 400091, na modalidade
Ordinário. CLÁUSULA SÉTIMA – Do Pagamento 7.1 - O pagamento será feito de acordo com
as Normas de Execução Orçamentária, Financeira de Contábeis do Distrito Federal, em uma
única parcela, conforme a prestação dos serviços, mediante a apresentação de Notas Fiscais,
liquidadas em até 30 (trinta) dias de sua apresentação devidamente atestada pelo Executor do
Contrato. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais
ou superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão efetuados exclusivamente,
mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A
– BRB. Para tanto, deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber
seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767/2011.7.2 – Passados 30 (trinta) dias sem o
devido pagamento por parte da Administração, contados a partir do ateste do executor para os
serviços constantes da nota fiscal, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o
vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento, de acordo com a variação “pro rata
tempore” do INPC. 7.3 - Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os
documentos abaixo relacionados: I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo
XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007; II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado
(Lei n.º 8.036/90);III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal; IV – Certidão de regularidade trabalhista, nos termos do inciso IV do art. 27 da Lei n. 8.666/93, com a
nova redação dada pela Lei n. 12.440, de 2011.7.4 – Durante a vigência do contrato os preços
serão fixos e irreajustáveis. CLÁUSULA OITAVA – Do Prazo O Contrato terá prazo de vigência
de 120 (cento e vinte) dias corridos, a partir da data de sua assinatura. CLÁUSULA NONA – Das
Garantias A título de garantia a Contratada efetuará o recolhimento de caução, correspondente
a 2% (dois por cento) do valor atribuído ao Contrato, o equivalente a R$ 2.024,00 (Dois mil e
vinte e quatro reais), mediante Guia de Recolhimento em qualquer agência do Banco de Brasília (BRB) que poderá ser em dinheiro, título da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, conforme previsão constante do Edital. CLÁUSULA DÉCIMA – Da Responsabilidade
do Distrito Federal O Distrito Federal responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo
e de culpa. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das Obrigações e Responsabilidades da Contratada 11.1 - A CONTRATADA terá as seguintes obrigações: I – apresentar até o quinto dia útil
do mês subsequente, comprovante de recolhimento dos encargos previdenciários resultantes da
execução do Contrato; II – apresentar comprovante mês a mês do efetivo recolhimento dos
encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados, de modo a resguardar
os direitos trabalhistas destes e a possível responsabilização subsidiária do DF, assim como
recolhimento dos encargos fiscais e comerciais, e as seguintes obrigações:11.2 – arcar com o
pagamento dos salários e demais verbas decorrentes da prestação do serviço, tais como seguros
de acidentes, taxas, impostos e contribuições, indenizações, vales-transportes e outras que porventura venham a ser criadas pelo Governo, assumindo ainda, a responsabilidade por todos os
encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em
vigor, vez que seus empregados não terão vínculo empregatício com a Secretaria de Estado de
Cultura do DF;11.3 – responder pelos danos causados por seus agentes;11.4 – manter durante
toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;11.5 – manter em seu quadro de
pessoal um número suficiente d profissionais capacitados, de modo que possibilite a prestação
dos presentes serviços;11.6 – arcar com todos os custos necessários à execução da presente
contratação;11.7 – dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade porventura existente na execução dos serviços;11.8 – cumprir rigorosamente a Lei Trabalhista, as
Normas de Medicina e Segurança do Trabalho, o Código Civil e demais regulamentos aplicáveis
às relações de trabalho e contratuais administrativas;11.9 – comprovar a regularidade fiscal
também em relação ao Distrito Federal para que seja efetivado o pagamento;11.11 – apresentar
prazo de entrega conforme Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2013-PREGÃO/SECULT e seus
Anexos; 11.11.1 – TERMOS E CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO: Os serviços deverão ser executados em Brasília (Plano Piloto), Taguatinga e Gama.11.12
– cumprir todas as obrigações constantes do Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2013-PREGÃO/
SECULT e seus Anexos de fls. 120 a 156, da Proposta de Preços de fls. 247 a 249, que passam
a fazer parte do presente contrato, independente de sua transcrição.11.13– Não haverá, sob
qualquer hipótese, a possibilidade de transferência ao Distrito Federal de responsabilidade por
encargos trabalhistas, fiscais, comerciais e/ou previdenciários porventura inadimplidos pela
empresa contratada, bem como formação de vínculo empregatício entre seus empregados e a
Administração, tudo nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.CLÁUSULA DÉCIMA
SEGUNDA – Da Alteração Contratual12.1 – Toda e qualquer alteração contratual deverá ser
feita mediante a celebração de Termo Aditivo, com amparo no art. 65, da Lei 8.666/93, vedada
a modificação do objeto. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Das Penalidades 13.1 - O atraso
injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato, sujeitará a
Contratada às sanções previstas no Edital de Pregão Eletrônico nº 024/2013-PREGÃO/SECULT
e seus Anexos, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das demais
sanções previstas na Lei 8.666/93, facultada ao Distrito Federal em todo caso, a rescisão unilateral. 13.2 – Estará a Contratada sujeita ao Decreto-DF nº 26.851/96, alterado pelo Decreto nº
26.993/2006;13.2.1 - Art. 78, inciso XVIII, c/c art. 27, inciso V, da Lei n. 8.666/93;13.2.2 - Art.
7º da Lei nº 10.520/2002.13.3. Em caso de rescisão motivada pelo art. 77 da Lei nº 8.666/93, a
Administração poderá investir-se na posse de bens, alienar coisas, promover contratações para
conclusão ou aperfeiçoamento dos serviços. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da Rescisão
Amigável O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente após autorização escrita e funda-
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mentada da autoridade competente, a depender do juízo de conveniência da Administração.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Da Rescisão O Contrato poderá ser rescindido por qualquer
das hipóteses legais previstas no art.78 da Lei nº 8.666/93, sujeitando-se a contratada às consequências determinadas pelo art. 80 desse diploma legal, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Dos Débitos para com a Fazenda Pública. Os débitos da
Contratada para com o Distrito Federal, decorrentes ou não do ajuste, serão inscritos em Dívida
Ativa e cobrados mediante execução na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o
caso, ensejar a rescisão unilateral do Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Do Executor
O Distrito Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA designa como
Executor para o Contrato, o servidor Anderson Formiga Barros Lira, matrícula nº 0223534-X,
que desempenhará as atribuições previstas nas Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças,
Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal. 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 de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá ser providenciado
o registro do instrumento no órgão interessado, de acordo com o art. 60 da Lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Do Foro Fica eleito o Foro de Brasília, Distrito Federal, para
dirimir quaisquer dúvidas.

00001; Nota de Empenho nº 2013NE00584 – SEDF, Data: 14/03/2013, Valor: R$ 14.508,00
(quatorze mil, quinhentos e oito reais); Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura; Assinatura: 12/06/2013; Assinantes: P/SEDF: Denilson Bento da Costa. - P/GASBRAX: Áurea
Aparecida Alves. Valor total do Contrato: R$ 14.508,00 (quatorze mil, quinhentos e oito reais).

TERMO DE PERMISSÃO QUALIFICAÇÃO DE USO Nº 115/2013.
Contratantes: O Distrito Federal, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e a
Empresa GIRAL COMUNICAÇÃO LTDA.; Processo: 150.002021/2013; Objeto: O presente
Termo tem por objeto a Permissão Qualificada de Uso da Sala Villa Lobos do Teatro Nacional
Claudio Santoro; Destinação: O imóvel, objeto do presente Termo, destina-se a realização do
evento JOBIM JAZZ. O prazo será dia 26 de setembro de 2013, as 21:00 horas; Valor do Contrato: R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). Tudo de acordo com o processo acima mencionado.
Data da Assinatura: 03 de setembro de 2013; Signatários: pela Cedente: HAMILTON PEREIRA
DA SILVA, pela Permissionária: JORGE LUIZ DA SILVA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 128/2013.
Processo: 080. 003719/2012; Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 16/2012 – SULIC/SEPLAN. Partes: SEDF X SOLAR FORMAÇÃO, PESQUISA E GESTÃO LTDA - EPP; Objeto:
contratação por demanda de empresa especializada para prestação de serviços de ministrar cursos
a servidores, para capacitação para elaboração de Projeto Básico e Termo de Referência, com o
conteúdo programático constante no anexo do Edital; Unidade Orçamentária: 18101; Programa
de Trabalho: 12.122.6002.8517.0036; Natureza da Despesa: 3.3.90.39; Fonte de Recurso: 100;
Unidade Gestora: 160101; Gestão: 00001; Nota de Empenho nº 2013NE01567, Valor: 18.849,00
(dezoito mil, oitocentos e quarenta e nove reais); Data: 15/05/2013, sob o Evento nº 400091,
na modalidade Global.; Vigência: 06 meses, a contar da data de sua assinatura; Assinatura:
28/08/2013; Assinantes: P/SEDF: Denilson Bento da Costa. - P/ SOLAR: João Jesus da Costa;
Valor total do Contrato: R$ 18.849,00 (dezoito mil, oitocentos e quarenta e nove reais).

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 02/2013.
Contratantes: O Distrito Federal, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA e a
Empresa SEMPER INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; Processo: 150.002009/2013;
Objeto: O presente Termo tem por objeto a Autorização de Uso para a utilização da Cafeteria e do
Auditório, Biblioteca Nacional de Brasília, para realização do SEMINÁRIO DE URBANISMO
E PLANEJAMENTO URBANO, no dia 04 de setembro de 2013; Valor do Contrato: R$ 11,90
(ONZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS). Tudo de acordo com o processo acima mencionado.
Data da Assinatura: 03 de setembro de 2013; Signatários: pela Cedente: HAMILTON PEREIRA
DA SILVA, pela Permissionária: RICARDO TERRA FERNANDES BIRMANN.
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
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
150.001994/2013, com fulcro no artigo 25, Inciso III da Lei nº 8.666/93, reconheceu a inexigibilidade de licitação em favor da Empresa MÓVEIS COLONIAIS DE ACAJU PRODUÇÕES
ARTISTICAS LTDA., no valor de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS), destinados à despesa
com a contratação da Banda MÓVEIS COLONIAIS DE ACAJU, que se apresentará no dia 30
de agosto de 2013, no Museu Nacional da República, dentro da programação do projeto CENA
CONTEMPORÂNEA – FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE BRASÍLIA, 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.
Brasília/DF, 30 de agosto de 2013. Hamilton Pereira da Silva, Secretário de Estado de Cultura.
PROCESSO: 150.002.003/2013. INTERESSADO: CARNE DURA EVENTOS ARTISTICOS
LTDA-ME. 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 da empresa CARNE DURA EVENTOS ARTISTICOS LTDA-ME. no valor de R$
50.000,00 (Cinquenta mil reais), especificada na Nota de Empenho nº 00313/2013-FAC, para
fazer face às despesas com a contratação Artística ELLEN OLÉRIA, que se apresentará no SESC-GAMA, dia 05/09/2013 e SESC-TAGUATINGA dia 15/09/2013, dentro da programação do II
FESTFAC. A inexigibilidade foi fundamentada no caput do artigo 25, inciso III 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.
Signatário: Hamilton Pereira da Silva – Secretário de Estado de Cultura.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 126/2013.
Processo: 080.000601/2013; Edital de Licitação – Pregão Eletrônico nº 226/2012-SULIC/
SEPLAN. SEDF X GASBRAX DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE GASES LTDA.; Objeto:
a aquisição de 4.836 (quatro mil, oitocentos e trinta e seis) Kg de Gás Liquefeito de Petróleo –
GLP, material: gás butano, unidade de fornecimento: botijão com 13 kg, no valor unitário de R$
3,00 (três) reais, para atender à demanda das Unidades Administrativas da Secretaria de Estado
de Educação. Unidade Orçamentária: 18101; Programa de Trabalho: 12.122.6002.8517.0036;
Natureza da Despesa: 3.3.90.30; Fonte de Recurso: 100; Unidade Gestora: 160101; Gestão:

EXTRATO DO CONTRATO Nº 127/2013.
Processo: 080.010326/2009; Edital de Licitação Concorrência nº 06/2011 – SE. Partes: SEDF X
MENDONÇA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP; Objeto: contratação de
empresa especializada para construção do Centro de Educação Infantil com 08 (oito) salas, a ser
localizado na QNP 14, Área Especial – RA – IX – Ceilândia/DF; Unidade Orçamentária: 18101;
Programa de Trabalho: 12.365.6221.3242.0001; Natureza da Despesa: 4.4.90.51; Fonte de Recurso: 303; Unidade Gestora: 160101; Gestão: 00001; Nota de Empenho nº 2013NE01003-SEDF,
Valor: 2.407.344,08 (dois milhões, quatrocentos e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais
e oito centavos); Data: 19/04/2013, sob o Evento nº 400091, na modalidade Global; Vigência:
330 (trezentos e trinta) dias corridos contados a partir da assinatura do Contrato; Assinatura:
28/08/2013; Assinantes: P/SEDF: Denilson Bento da Costa. - P/ MENDONÇA CONSTRUTORA:
Thiago Tavares Mendonça; Valor total do Contrato: R$ 2.407.344,08 (dois milhões, quatrocentos
e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oito centavos).

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2012. (*)
Processo: 080.002238/2012; Partes: SEDF X PH ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.; Objeto: prorrogar por mais 160 (cento e sessenta) dias a vigência, por mais 95 (noventa
e cinco) dias o prazo de execução, bem como acrescentar o valor de R$ 100.681,79 (cem mil,
seiscentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos) do Contrato nº 54/2012; Unidade
Orçamentária: 18101/ Programa de Trabalho: 12.365.6221.3271.9352 / Natureza da Despesa:
4.4.90.51/ Fonte de Recurso: 100 e 303; Nota de Empenho nº 2013NE01965 – SEDF, Data:
07/06/2013, Valor: R$ 100.655,00 (cem mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais); Nota de Empenho nº 2013NE01966 – SEDF, Data: 07/06/2013, Valor: R$ 26,79 (vinte e seis reais e setenta e
nove centavos); Vigência: 460 (quatrocentos e sessenta) dias a partir de 09/10/2012. Assinatura:
11/06/2013. Assinantes P/ SEDF: Denilson Bento da Costa. – P/PH ENGENHARIA: Edberto
Lopes dos Santos Junior; Valor do Termo Aditivo: R$ 100.681,79 (cem mil, seiscentos e oitenta
e um reais e setenta e nove centavos); Valor Total do Contrato: R$ 1.988.117,88 (um milhão,
novecentos e oitenta e oito mil, cento e dezessete reias e oitenta e oito centavos).
___________________
(*) Republicado por haver sido encaminhado com incorreções no original publicado no DODF
nº 148, do dia 19/07/2013, página 34.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 22/2010.
Processo: 080.011803/2009 - Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SEDF X AMPARE- Assinatura: 19/07/2013. – Vigência: de 22/07/2013 até 21/07/2015. – Objeto: Prorrogação por
mais dois anos, a contar de 22/07/2013, o prazo de vigência do Termo de Cooperação nº 22/2010Assinantes: P/SEDF: Denilson Bento da Costa. - P/AMPARE: Glaucia Gomes de Oliveira Aguiar.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Processo: 080.005990/2013. Assunto: Aplicação de Penalidade. À vista das instruções contidas
nos autos e tendo em vista o disposto no Artigo 5º da portaria nº 121, de 24 de março de 2009, com
fulcro no artigo 87, incisos I e II da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e artigo 2º e 4º, incisos IV do
Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006, alterado pelo Decreto nº 26.993 de 12 de julho de 2006,
o Subsecretário de Administração Geral, RESOLVE: APLICAR MULTA à empresa, COMERCIAL
CANDANGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, no valor de R$580,37 (quinhentos e
oitenta reais e trinta e sete centavos) pelo atraso de 39(trinta e nove) dias na entrega dos materiais
de que trata a Nota de Empenho nº 2012NE01283.WASHINGTON LUIZ SOUSA SALES
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 080.006326/2011. Assunto: Reconhecimento de dívida. À vista das instruções contidas
nos autos e tendo em vista o disposto no Artigo 4º do decreto nº 33.522 de 08 de fevereiro de
2012, o Art. 5º, incisos “V” e “XIV”, da Portaria nº 121, de 24 de março de 2009, o disposto na
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual e o Art. 7º da Lei nº 3.163, de 03 de
julho de 2003, o Subsecretário de Administração Geral, RECONHECE a dívida, AUTORIZA a
despesa e DETERMINA a emissão e a liquidação da Nota de Empenho no valor de R$ 51.463,59
(cinquenta e um mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos), decorrente
de regular contratação, em favor da empresa A2B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, para
custear as despesas com a Nota Fiscal nº 000.111. WASHINGTON LUIZ SOUSA SALES.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO RECURSO
CONCORRÊNCIA Nº 20/2013.
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL,
COMUNICA aos interessados que a empresa Marinho Construção e Urbanização Ltda-ME,
ingressou tempestivamente recurso administrativo contra sua inabilitação na concorrência em
epígrafe. Os autos ficam com vistas franqueadas aos interessados.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
EDUARDO MAURÍCIO PINHEIRO BARBALHO
Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A.

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL,
PATRIMÔNIO E SERVIÇOS GERAIS
GERÊNCIA DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA
EXTRATOS DE CONTRATOS
Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A; Espécie: Contrato Nº BRB - 2013/156, firmado
em 30/08/2013 Contratada: TRUSTEER LTD. Objeto do Contrato: Outorga ao Banco do direito
de uso e licenciamento do Software de propriedade da contratada, sem qualquer transferência
de propriedade pela duração deste contrato, nos termos da cláusula nona do contrato, para proteção do Internet Banking do BRB. Vigência: 180 dias a partir de 05/09/2013. Valor Global:
R$1.000.000,00. Fundamentação para contratação: Dispensa de licitação com base no inciso IV
do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93. Signatários pelo BRB: Jorge de Souza Alves. Pela Contratada:
Rakesh K. Loonkar. Executor: Kleber Ponce Leones. Processo: 865/2013. Giovanni Almeida
Carvalho. Gerente de Área.
Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A; Espécie: Contrato Nº BRB - 2013/192,
firmado em 05/09/2013. Contratada: VOYAGER SOLUÇÕES CORPORATIVAS EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Objeto do Contrato: Prestação, em regime de
empreitada por preço global, pela contratada, de serviço de elaboração de Termo de Referência, para implementação de ferramenta de Gestão Eletrônica de Documentos – GED,
conforme especificações constantes do edital e seu anexo I, obedecendo ainda as disposições contidas na proposta da contratada de 05/06/2013. Vigência: 12 semanas a partir de
05/09/2013. Valor Global: R$5.350,00. Licitação: Pregão Eletrônico nº 002/2013. Signatários pelo BRB: Américo Rodrigues Mendes Júnior. Pela Contratada: Emilson Donizete dos
Reis. Executor: Hugo Andreolly A. Costa Santos. Processo: 620/2012. Giovanni Almeida
Carvalho. Gerente de Área.
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2013.
VALIDADE ATÉ 04/06/2014
Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A; Contratada: A. TELECOM TELEINFORMÁTICA LTDA. Objeto: Fornecimento de centrais telefônicas hídricas com funcionalidades de telefonia convencional, digital e analógica, e de telefonia IP, incluindo sistema
de bilhetagem, de gerenciamento e, ainda, instalação, ativação, treinamento e assistência
técnica durante o período de garantia, visando o pleno funcionamento dos sistemas (item
7 - central tel. Mod.4, qtde. 10, vlr. Unit.: R$ 21.400,00, item 8 – aparelhos tel. Digitais,
qtde 80, vlr. Unit.: R$380,00, item 9 – central tel. Mod.5 e modulo de call center, qtde.
4, vlr. Unit.: R$29.891,00, item 10 – aparelhos tel. IP, qtde. 48, vlr. Unit.: R$380,00, item
11 – headsets, qtde. 48, vlr. Unit.: R$291,66, e item 12 – terminais (micros dos operadores), qtde.20, vlr. Unit.: R$1850,00). Assinatura: 03/06/2013. Vigência: 12 meses. Valor
R$433.203,68. Licitação: Pregão Eletrônico nº 007/2013. Signatário Pelo BRB: Jorge de
Souza Alves. Pela Contratada: Sérgio Roberto Gomes Gonçalves. Executor: Lorena Perez
Cabral. Processo nº: 492/2012.
GIOVANNI ALMEIDA CARVALHO
Gerente de Área
TERMO DE ADITAMENTO
Contratante: BRB - BANCO DE BRASÍLA S/A; Espécie: III Termo de Aditamento ao Contrato
DIPES/SUSEG - Nº 2011/075, firmado em 29/08/2013, com a empresa BRASIL TELECOM
S/A; Licitação: Adesão à ARP celebrada nos termos do Pregão Eletrônico nº 450/2010 da superintendência Estadual de Compras e Licitações do Estado de Rondônia - SUPEL; Objeto/aditivo:
Serviço de transmissão de dados utilizando protocolo IP, FRAME REALY MPLS ou semelhante,
nas modalidades terrestres, e na modalidade terrestre e comunicação móvel utilizando tecnologia
GPRS, EDGE e/ou SHDPA/Prorrogação do prazo de vigência do contrato por 12 (doze) meses,
a partir 02/09/2013; Signatários: pelo BRB, Américo Rodrigues Mendes, e pela contratada, Luiz
Henrique de Farias Lucena Dantas e Nelson Naozo Moreira Kumeda. Executor: Aníbal Barca
Gonçalves Teixeira; Processo nº: 141/2011.
GIOVANNI ALMEIDA CARVALHO
Gerente de Área
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SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
COMPANHIA URBANIZADORA
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL
DIRETORIA FINANCEIRA

PENALIDADES DE MULTA E SUSPENSÃO DE EMPRESA
Considerando as informações constantes dos autos, e, com fundamento no artigo 87, inciso II, da
Lei nº 8.666/93 e Art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e ainda o art. 2º, inciso III e art.
5º do Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006, APLICO à empresa GEOTEC ENGENHARIA
TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, CGC nº 05.896.380/0001-08, estabelecida no SIA,
Trecho 17, Rua 15, Lote 60, Guará/DF, a penalidade de MULTA no valor total de R$ 12.019,98
(doze mil, dezenove reais e noventa e oito centavos), bem como a penalidade de SUSPENSÃO
do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a NOVACAP pelo prazo
de 24 (vinte e quatro) meses, conforme disposto no Decreto nº 26.851/2006 e suas alterações,
pela inexecução dos serviços de que tratam os Contratos nºs 788 e 790/2011-ASJUR/PRES, pertinente aos serviços de abertura mecanizada e manual de covas e adubação, transporte e plantio
de árvores e palmeiras em diversos locais do Distrito Federal, conforme consta do processo nº
112.003.313/2011. Brasília, 03 de setembro de 2013. EVANDRO DE SOUZA MACHADO Diretor Financeiro.
Considerando as informações constantes dos autos, e, com fundamento no artigo 87, inciso II,
da Lei nº 8.666/93 e Art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e ainda o art. 2º, inciso III
e art. 5º do Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006, APLICO à empresa LEÃO SERVIÇOS
DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, CGC nº 10.952.035/0001-84, estabelecida no Setor
Placa das Mercedes, Conjunto 06, Lote 06, Loja 01, Núcleo Bandeirante/DF, a penalidade de
MULTA no valor total de R$ 24.708,58 (vinte e quatro mil, setecentos e oito reais e cinquenta e
oito centavos), bem como a penalidade de SUSPENSÃO do direito de participar em licitação e
impedimento de contratar com a NOVACAP pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme
disposto no Decreto nº 26.851/2006 e suas alterações, pela inexecução dos serviços de que tratam
os Contratos nºs 787 e 789/2011-ASJUR/PRES, pertinente aos serviços de abertura mecanizada
e manual de covas e adubação, transporte e plantio de árvores e palmeiras em diversos locais do
Distrito Federal, conforme consta do processo nº 112.003.313/2011. Brasília, 03 de setembro de
2013. EVANDRO DE SOUZA MACHADO - Diretor Financeiro.
ASSESSORIA DE CADASTRO E LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2013 – PARA REGISTRO DE PREÇOS
A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP torna
público que realizará Pregão Eletrônico nº 67/2013 – ASCAL/PRES – do tipo menor preço – por
lote, para Registro de Preços objetivando a aquisição e instalação de módulos de equipamentos
e aparelhos de ginástica para formação e implantação de 1.000 Academias ao ar livre - Pontos
de Encontros Comunitários – PEC’s, em todo o Distrito Federal, conforme condições e prazos
constantes do Termo de Referência (Anexo I do Edital) - Valor estimado da contratação R$
20.326.330,00 – Processo nº 112.001.712/2013 – Validade do Registro de Preços 12 (doze) meses, Prazo de entrega: 20 (vinte) dias corridos e prazo de vigência de cada contrato: 100 (cem)
dias corridos. Nova data final para recebimento das propostas: 17 de setembro de 2013 - às
15:00h. Início da Sessão de disputa: 17 de setembro de 2013 – às 15:15h. O novo Edital e seus
anexos poderão ser retidos exclusivamente no site www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 05
de setembro de 2013. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio do telefone (061)
3403-2322 e email pregão.eletronico@novacap.df.gov.br. Data da última publicação no DODF
nº 179, de 28 de agosto de 2013, página 48.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA
Assessor
AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2013.
A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL, torna público que
realizará Pregão Eletrônico nº 71/2013 – ASCAL/PRES – do tipo menor preço – por lote, para
aquisição de regulador de pressão, mangueira, conexão para mangueira, prensagem, maçarico
de corte, bico de corte, conjunto de valvula, sensores de temperatura, corrente, emenda para
corrente, rolamento, manga NOMEX, esguicho, abraçadeira, adaptador, torno de bancada e
chave para tubo (grifo), conforme especificações e quantitativos constantes do PAM - Pedido de
Aquisição de Material nº 53/2013, da SECOM/DIMAT/DEMAP/DA-NOVACAP (Anexo I do
Edital) - Valor estimado da contratação R$ 64.309,99 – Processo 112.003.051/2013 – Fonte de
Recurso: Programa de Trabalho: 15.122.6004.8517.0001 – Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais - Natureza da Despesa 33.90.39 e 44-90-52 - Fonte 100 e Programa de Trabalho:
15.452.6208.8508.0002 – Manutenção de Vias Públicas (F-100) – Natureza da Despesa: 33-9030 – Fonte de Recursos: 100 - Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos e prazo de vigência
do contrato: 120 (cento e vinte) dias corridos. Data final para recebimento das propostas: 17
de setembro de 2013 - às 09h00min. Início da Sessão de disputa: 17 de setembro de 2013 – às
09h15min. O Edital e seus anexos poderão ser encontrados no site www.licitacoes-e.com.br a
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partir do dia 05 de setembro 2013. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio do
telefone (061) 3403-2322 e email pregão.eletronico@novacap.df.gov.br.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA
Assessor
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2013.
A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL torna público que
realizará Pregão Eletrônico nº 72/2013 – ASCAL/PRES – do tipo menor preço – por lote, para
aquisição de caixa d’água tipo taça, conforme especificações e quantitativos constantes do PAM
- Pedido de Aquisição de Material nº 056/2013 da SECOM/DIMAT/DEMAP/DA-NOVACAP
(Anexo I do Edital) - Valor estimado da contratação R$ 51.600,00 – Processo 112.003.135/2013
– Fonte de Recurso: Programa de Trabalho: 15.452.6208.8508.0001 – Manutenção de Áreas
Verdes (F-100) - Natureza da Despesa 33.90.30 – Fonte: 100 - Prazo de entrega: 30 (trinta)
dias corridos e prazo de vigência do contrato: 120 (cento e vinte) dias corridos. Data final para
recebimento das propostas: 17 de setembro de 2013 - às 10h30min. Início da Sessão de disputa:
17 de setembro de 2013 – às 10h45min. O Edital e seus anexos poderão ser encontrados no site
www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 05 de setembro 2013. Contatos e informações poderão
ser obtidos por meio do telefone (061) 3403-2322 e email pregão.eletronico@novacap.df.gov.br.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA
Assessor
AVISO DE RETIFICAÇÃO.
Comunicamos aos interessados que no aviso de licitação, publicado no DODF nº 184 – página 34
de 04 de setembro de 2013, referente à Concorrência de Pré-Qualificação nº 02/2013 – ASCAL/
PRES – Primeira Parte, para considerar a seguinte retificação: ONDE SE LÊ: “...Concorrência
de Pré-Qualificação nº 02/2013 – ASCAL/PRES – Primeira Parte...”; Leia-Se: “...Concorrência
de Pré-Qualificação nº 03/2013 – ASCAL/PRES – Primeira Parte (Pré-Qualificação)...”.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
PAULO JAYME BARBOSA FERREIRA
Assessor

COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 8281/2012, publicado do DODF em 08/10/2012 ASSINATURA:
04/09/2013. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS. PREÇO/VALOR: Fica acrescida ao valor do contrato
a quantia de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial do contrato passando o total contratual de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) para
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). GARANTIA: A Contratada deverá recolher junto à Tesouraria
da CAESB, caução correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor ora aditado. ASSINANTES:
Pela CAESB: Célio Biavati Filho – Presidente e Márcio Campos Luttembarck – Diretor de Gestão.
Pela ELETROPEÇAS PEÇAS ELÉTRICAS E SERVIÇOS LTDA: Duclean Bezerra Aguiar.
AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 153/2013.
(NÚMERO NO SITE LICITAÇÕES-E: 502295)
A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL TORNA PÚBLICO que realizará o Pregão Eletrônico nº 153/2013-CAESB, processo 092.004649/2013. Tipo
de licitação: Menor Preço. Aquisição de equipamento para coleta de dados sedimentométricos, conforme quantidades e especificações técnicas constantes no(s) anexo(s). Valor estimado pela Caesb:
R$ 83.078,62. Data final para recebimento das Propostas: 18 de setembro de 2013, às 08h30min.
Início da sessão de disputa: 18 de setembro de 2013, às 10 horas. O edital e seus anexos poderão ser
encontrados no site www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 05 de setembro 2013. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio do telefone (61) 3213-7429, email pregao@caesb.df.gov.br.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
JULIO CESAR SEGURADO COELHO
Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2013.
(NÚMERO NO LICITAÇÕES-E: 502400)
A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL TORNA
PÚBLICO que realizará o Pregão Eletrônico nº 154/2013-CAESB, processo 092.004984/2013.
Tipo de licitação: Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de peças e
acessórios de reposição genuínos/originais para bombas KSB por preço unitário, por lote cotado.
Os preços unitários serão obtidos aplicando-se um “Percentual de Desconto” sobre a Tabela de
Preços do Termo de Referência. Valor estimado pela Caesb: R$ 350.000,00. Data final para recebimento das Propostas: 20 de setembro de 2013, às 08h30min. Início da sessão de disputa: 20
de setembro de 2013, às 10 horas. O edital e seus anexos poderão ser encontrados no site www.
licitacoes-e.com.br a partir do dia 06 de setembro de 2013. Contatos e informações poderão ser
obtidos por meio do telefone (61) 3213-7130, email pregao@caesb.df.gov.br.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
SILVIO SANTOS GONÇALVES SOARES.
Pregoeiro
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 155/2013.
(NÚMERO NO LICITAÇÕES-E: 502407)
A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL TORNA PÚBLICO que realizará o Pregão Eletrônico PE-155/2013-CAESB, processo nº 092.004096/2013.
Tipo de licitação: Menor Preço. Objeto: Aquisição de eletrodomésticos (geladeira, fogão,
micro-ondas, liquidificador), conforme quantidades e especificações técnicas constantes no(s)
anexo(s). Valor estimado pela Caesb: R$ 16.775,71. Data final para recebimento das Propostas:
19 de setembro de 2013, às 08h30min. Início da sessão de disputa: 19 de setembro de 2013,
às 10 horas. O edital e seus anexos poderão ser encontrados no site www.licitacoes-e.com.br a
partir do dia 06 de setembro de 2013. Contatos e informações poderão ser obtidos por meio do
telefone (61) 3213-7130, email pregao@caesb.df.gov.br.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
SILVIO SANTOS GONÇALVES SOARES.
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
EXTRATOS CONTRATUAIS.
Espécie: Contrato nº 130/2013-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL x JD EQUIPAMENTOS
MÉDICOS LTDA. CNPJ 13.550.569/0001-72. Objeto: Aquisição de equipamentos e materiais
médico-hospitalares para as Unidades Básicas de Saúde do Distrito Federal. Prazo de Vigência: 90
(noventa) dias, a contar de sua assinatura, admitida a prorrogação nos termos do § 1º do Art. 57 da
Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo, persistindo as obrigações, especialmente as decorrentes da
garantia. Valor Total: R$ 367.443,50 (trezentos e sessenta e sete mil quatrocentos e quarenta e três reais
e cinquenta centavos), em procedência ao Orçamento do Distrito Federal para o corrente exercício,
nos termos da correspondente Lei Orçamentária Anual. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10301620242080001. Natureza da Despesa: 449052. Fonte de
Recursos: 138003468. Nota de Empenho: 2013NE07561. Valor de empenho inicial: R$ 367.443,50
(trezentos e sessenta e sete mil quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos). Emitido
em 16/08/2013, sob o evento: 400091. Na modalidade: Ordinário. Despesa de Publicação: SES. Do
Procedimento: do Contrato de Empréstimo nº 7675-BR, firmado entre o Governo do Distrito Federal,
representado pela Secretaria de Estado da Saúde – SES e o Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento - BIRD, conforme faculta o §5º do Art. 42 da Lei nº 8.666, de 21.6.93, com suas
alterações subsequentes, Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 3.555/2000, Decreto nº 5.450/2005, Decreto
nº 5.504/2005, Decreto Distrital nº 26.851/2006, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei
nº 8.666/93, com suas alterações e legislação correlata, sujeitando-se às normas dos supramencionados diplomas legais. Processo: 060.014.645/2010. Data de Assinatura: 30.08.2013. Pela SES/DF:
RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA. Pela Contratada: DIEGO MENDES LUCIANO. Testemunhas:
PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE e JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO.
Espécie: Contrato nº 131/2013-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e MARIO PARREIRA
JUNIOR. CPF 090.603.161-34. Objeto: Locação de imóvel contendo dimensões mínimas de
806m², distribuídos em dois pisos, sendo um térreo composto de 03 banheiros e 01 copa, e o
subsolo totalmente livre com mezanino e rampa de acesso, correspondente às lojas 42, 43 e 46 do
Bloco B do SCRN 708/709 – Brasília/DF, destinado a abrigar o Núcleo de Inspeção da Vigilância
Sanitária de Brasília Norte, órgão ligado à Gerência de Apoio à Fiscalização da Diretoria de Vigilância Sanitária da Subsecretaria de Vigilância à Saúde da SES/DF. Valor Total: R$ 264.000,00
(duzentos e sessenta e quatro mil reais), procedente do Orçamento do Distrito Federal para o
corrente exercício, nos termos da correspondente lei orçamentária anual. Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 23901. Programa de Trabalho: 10304620241450002. Natureza da Despesa: 339036. Fonte de Recursos: 33804213. Nota de Empenho: 2013NE07824. Valor de empenho
inicial: R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais). Emitido em 27/08/2013, sob o evento: 400091. Na
modalidade: Global. Despesa de Publicação: SES. Do Procedimento: do Projeto Básico, às fls.
170/176, da Proposta, a fl. 272, do Autorização da Dispensa de Licitação de fl. 294 e Ratificação a
Dispensa de Licitação, a fl. 295, baseada no inciso X, art. 24, c/c o art. 26 da Lei nº 8.666/93 e ao
disposto na Lei nº 8.245/91. Processo: 060.010.636/2010. Data de Assinatura: 03.09.2013. Pela
SES/DF: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA. Pela Contratada: MARIO PARREIRA JUNIOR.
Testemunhas: LAYANE PEGO DE SOUSA DIB e JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO.
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 094/2013-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL,
por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a
empresa VITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ 10.016.132/0001-65. Objeto: Alterar
a lotação do equipamento de chapa patrimonial nº 912.36, devido transferência patrimonial. Prazo
de Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.016.325/2012.
Data de Assinatura: 02.09.2013. Pela SES/DF: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA. Pela Contratada:
HELIO BRASIL LIMA NETO. Testemunhas: PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE e ANA
PAULA SOUSA P. E SILVA. Publicação do Ajuste Original: 24.06.2013.
Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 115/2011-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
e a empresa BIOENGE ENGENHARIA CLÍNICA LTDA. CNPJ 06.368.257/0001-87. Objeto:
Prorrogar o prazo de vigência do Ajuste por mais 12 (doze) meses, a contar de 10 de outubro de
2013 a 09 de outubro de 2014, com base no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93 e alterações. Prazo
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de Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.014.368/2010.
Data de Assinatura: 30.08.2013. Pela SES/DF: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA. Pela Contratada: DUCILEIDE DE BRITO SILVA DE LIMA. Testemunhas: LAYANE PEGO DE SOUSA
DIB e PATRICIA SILVA ARAUJO RESENDE. Publicação do Ajuste Original: 20.10.2011.
Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2010-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL,
por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e a
empresa SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE LTDA, nome fantasia HOSPITAL SÃO FRANCISCO. CNPJ 72.576.143/0001-57. Objeto: Retificar o disposto no item 2.2 do Quarto Termo Aditivo
ao Contrato nº 026/2010-SES/DF, conforme a seguir: “ONDE SE LÊ: “...2.2. O valor anual do
acréscimo será de R$2.393.157,60 (dois milhões, trezentos e noventa e três mil e cento e cinquenta
e sete reais e sessenta centavos), passando o valor mensal de R$797.719,20 (setecentos e noventa e
sete mil, setecentos e dezenove reais e vinte centavos) para R$ 997.149,00 (novecentos e noventa
e sete mil, cento e quarenta e nove reais), que corresponde a um acréscimo de 25% ao valor total
do Contrato...”, LEIA-SE: “...2.2. A alteração pretendida não acarretará em majoração dos valores
contratuais, tendo em vista o despacho da DIREG/SUPRAC/SES, de 10/06/2013, fl. 789, do Processo 060.010.577/2009. Prazo de Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES.
Processo: 060.010.577/2009. Data de Assinatura: 30.08.2013. Pela SES/DF: RAFAEL DE AGUIAR
BARBOSA. Pela Contratada: FUMIHIKO YUGE. Testemunhas: PATRICIA SILVA ARAUJO
RESENDE e ANA PAULA SOUSA P. E SILVA. Publicação do Ajuste Original: 08.04.2010...”.
Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 058/2008-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL,
por intermédio de sua SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e
a empresa STARTEC CIENTÍFICA LTDA. CNPJ 03.605.417/0001-76. Objeto: Prorrogação do
prazo de vigência do Contrato nº 054/2008 - SES/DF, por mais 12 (doze) meses, a contar de 28 de
agosto de 2013 a 27 de agosto de 2014, com base no inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Prazo de
Vigência: a contar da sua assinatura. Despesa de Publicação: SES. Processo: 060.006.359/2007.
Data de Assinatura: 27/08/2013. Pela SES/DF: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA. Pela Contratada: JOSÉ VITOR DIAS NETO. Testemunhas: ANA PAULA SOUSA P. E SILVA e PATRICIA
SILVA ARAUJO RESENDE. Publicação do Ajuste Original: 05.09.2008.
RATIFICAÇÕES DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Subsecretário de Administração Geral, autorizou a realização de despesa mediante Dispensa
de Licitação nº 167/2013, Processo 060.008.117/2013, cujo objeto é a aquisição do material
PROTESE DE QUADRIL ARTROPLASTIA. (01 UN), no valor de R$ 47.516,00 (quarenta e
sete mil e quinhentos e dezesseis reais) em favor da empresa MEDSINTESE IMPORTAÇAO,
EXPORTAÇAO E COMERCIO EIRELL., 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 02 de setembro 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, 02 de setembro de 2013.
Rafael de Aguiar Barbosa – Secretário de Estado de Saúde.
O Subsecretário de Administração Geral, autorizou a realização de despesa mediante Dispensa
de Licitação nº 168/2013, Processo 060.007.059/2013, cujo objeto é a aquisição do material KIT
NEUROESTIMULADOR. (01 UN), no valor de R$ 108.814,50 (cento e oito mil e oitocentos
e quatorze reais e cinqüenta centavos) em favor da empresa MEDSINTESE IMPORTAÇAO,
EXPORTAÇAO E COMERCIO EIRELL., 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 02 de setembro 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, 02 de setembro de 2013.
Rafael de Aguiar Barbosa – Secretário de Estado de Saúde.
O Subsecretário de Administração Geral, autorizou a realização de despesa mediante Dispensa
de Licitação nº 158/2013, Processo 060.008.823/2013, cujo objeto é a aquisição do material
KIT NEUROESTIMULADOR. (01 UN), no valor de R$ 70.654,08 (setenta mil e seiscentos e
cinquenta e quatro reais e oito centavos) em favor da empresa DABASONS IMPORTAÇAO E
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 02 de setembro 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, 02 de setembro de 2013.
Rafael de Aguiar Barbosa – Secretário de Estado de Saúde.

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo: 060.015.634/2011. Modalidade: Pregão Eletrônico (SRP) nº 00023/2012. ESPÉCIE: Ata
de Registro de Preços nº 023/2012C-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa PATRIMONIAL MÓVEIS LTDA – EPP.,
inscrita no CNPJ 16.993.987/0001-22. Objeto: Aquisição de Equipamento. Item Adjudicado:
03 e 04. Valor Total Registrado: R$ 426.410,00. Data Da Assinatura: 04/09/2013. Vigência: 12
(doze) meses a contar desta publicação. Signatários: Pela Secretaria de Estado de Saúde, RAFAEL
DE AGUIAR BARBOSA; pela Empresa LADY DIANA FELIPE DOS SANTOS THURLER.
Testemunhas: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e BRUNO PAZZINI DUARTE.
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Processo: 060.010.199/2012. Modalidade: Pregão Eletrônico (SRP) nº 00150/2013. ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 150/2013G-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por
intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA - EPP., inscrita no CNPJ 09.258.809/0001-92. Objeto:
Aquisição de Material Médico Hospitalar. Item Adjudicado: 2. Valor Total Registrado: R$
9.408,00. Data Da Assinatura: 04/09/2013. Vigência: 12 (doze) meses a contar da publicação.
Signatários: Pela Secretaria de Estado de Saúde, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA; pela
Empresa LUZIA VIDA SUATTO. Testemunhas: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO
e EDITH AP. BERNARDELLI.
Processo: 060.008.832/2012. Modalidade: Pregão Eletrônico (SRP) nº 00199/2013. ESPÉCIE:
Ata de Registro de Preços nº 199/2013A-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa XWI COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA - ME., inscrita no CNPJ 09.085.070/0001-64. Objeto: Aquisição de Equipamento. Item Adjudicado: 1. Valor Total Registrado: R$ 1.950,00. Data Da Assinatura: 04/09/2013.
Vigência: 12 (doze) meses a contar da publicação. Signatários: Pela Secretaria de Estado de Saúde,
RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA; pela Empresa HENRIQUE PRETTO DE CARVALHO.
Testemunhas: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e BRUNO PAZZINI DUARTE.
Processo: 060.013.442/2012. Modalidade: Pregão Eletrônico (SRP) nº 00200/2013. ESPÉCIE:
Ata de Registro de Preços nº 200/2013A-SES/DF. Partes: DISTRITO FEDERAL, por intermédio
da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, e a empresa METALÚRGICA COMANDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA., inscrita no CNPJ 05.215.858/0001-97. Objeto:
Aquisição de Equipamento. Item Adjudicado: 1. Valor Total Registrado: R$ 176.088,00. Data
Da Assinatura: 04/09/2013. Vigência: 12 (doze) meses a contar da publicação. Signatários: Pela
Secretaria de Estado de Saúde, RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA; pela Empresa LUCIENNE
SILVA FRANÇA. Testemunhas: JULIANA CAVALCANTI DE CARVALHO e BRUNO PAZZINI DUARTE. José de Moraes Falcão. Subsecretário de Administração Geral/SES.
AVISO DE CONVOCAÇÃO.
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o Inciso X, do
Artigo 2º, da PORTARIA nº. 116, de 01 de setembro de 2005, publicada no DODF nº. 169, de
05 de setembro de 2005, CONVOCA as empresas abaixo relacionadas, sob pena de aplicação
das penalidades previstas no artigo 87 da Lei nº 8.666/93 e no Decreto nº 26.851/2006, para
assinatura das Ata de Registro de Preço nº 189/2013 e 215/2013, no prazo de 03 (três) dias a
contar desta publicação, comparecendo no SAIN - Setor de Áreas Isoladas Norte - Parque Rural
s/nº - Prédio da Emater - Asa Norte - Bloco “A”, SUAG, CEP 70.770-200:
1) ATA Nº 189/2013, REFERENTE AO Processo Nº 060.013.443/2012 - CENTER MOVEIS
E DESIGN LTDA - ME.;
2) ATA Nº 215/2013, REFERENTE AO Processo Nº 060.003.992/2013 - ALLIMED COMERCIO
DE MATERIAL MEDICO LTDA.
JOSÉ DE MORAES FALCÃO
CENTRAL DE COMPRAS
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 247/2013
Objeto: Aquisição de medicamentos pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal,
conforme especificações e quantitativos constantes no Termo de Referência, ANEXO I, do Edital. Processo nº: 060.015.649/2012. Total de 23 itens. Valor Total Estimado R$ 16.076.143,48.
Edital: 05/09/2013 de 08h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 05/09/2013
às 08h no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/09/2013 às 09h no site www.
comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio:
www.comprasnet.gov.br e com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque
Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES,
CEP 70770-200, Brasília/DF.
JANET GOMES DOS SANTOS ALENCAR
Pregoeira
AVISO DE REABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 157/2013
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Nutrição Parental total manipulada de
forma complementar, quando esta SES estiver impossibilitada de atender a demanda dos pacientes internados que necessitam de terapia nutricional parental nas unidades hospitalares da
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, com sede em Brasília e Regiões
Administrativas, conforme especificações e quantitativos constantes do Anexo I do Edital. Processo nº: 060.004.674/2013. Total de 10 itens. Valor Total Estimado: R$ 95.809.500,00. Edital:
05/09/2013 de 8h às 12h e de 14h às 17h. Entrega das Propostas: a partir de 05/09/2013 às 8h no
site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/09/2013 às 08h no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital encontra-se disponibilizado sem ônus, no sítio: www.
comprasnet.gov.br ou com ônus no endereço: SAIN – Setor de Áreas Isoladas Norte – Parque
Rural s/nº - Asa Norte – Bloco “A”, 1º andar, sala 83/124, Central de Compras da SUAG/SES,
CEP 70770-200, Brasília/DF.
LARISSA ALVIM DE OLIVEIRA
Pregoeira
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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 148/2013
A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 148/2013, os itens 02, 04 e 06, foram cancelados,
após decisão recursal.
JANET GOMES DOS SANTOS ALENCAR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 222/2013
A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
comunica que, no Pregão Eletrônico nº 222/2013, sagrou-se vencedora do certame a empresa:
MX2 PRODUTORA LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob o nº 15.261.930/0001-76, para o item
1, com valor total global de R$ 1.241.000,00.
SYLVIA HELENA VASCONCELOS MENDES PÊGAS
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 166/2013
A Pregoeira da Central de Compras/SUAG da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal
comunica que, no Pregão Eletrônico por SRP nº 166/2013, sagrou-se vencedora do certame a
empresa: BIOMIG MATERIAIS MEDICO- HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 22.355.622/0001-75, para o item 1, com valor unitário de R$ 285.000,00, perfazendo o valor
total global da licitação de R$ 2.850.000,00.
PRISCILLA MOREIRA FALCÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO POR SRP Nº 102/2013
Comunicamos que a licitação supracitada publicada no dia 09/07/2013 foi revogada pela autoridade competente. Objeto: Registro de Preço para aquisição de Caixa de Fibra (CANASTRA)
para acondicionamento de produtos diversos pertencentes ao SAMU-DF.
PRISCILLA MOREIRA FALCÃO
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2013.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL,
no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 129, inciso V, do Regimento Interno
aprovado pelo Decreto nº 23.557, de 23 de janeiro de 2003, RESOLVE: CONVOCAR, por
intermédio da Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial – SAM Bloco A, 4º andar
– Edifício Sede – Fone: 3441.8769/ 3344.8314, ROSANGELA COUTINHO DE MACEDO,
CPF 100.882.918-80, Processo 050.000.064/2013, ELISVALDO MOREIRA ALVES, CPF
603.569.106-44, Processo 050.000.070/2013, GIVANI GUIMARÃES, CPF 306.256.702-30,
Processo 050.000.920/2012, OZINEIA GOMES SANTOS, CPF 393.466.411-34, Processos
050.000.094/2012 e 050.000.031/2013, para se apresentarem àquela Comissão no prazo de
10(dez) dias úteis da data da publicação deste, para tomar conhecimento do respectivo Processo
referente a pagamento de valores recebidos indevidamente em virtude de exoneração, ou apresentar comprovante de pagamento dos valores recebidos indevidamente, ou ainda, justificar a
impossibilidade de fazê-lo.
SANDRO TORRES AVELAR

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE APOIO LOGÍSTICO E FINANÇAS

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO E FINANÇAS, DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO
FEDERAL, tendo em vista a documentação constante do Processo 054.001.437/2013, firmou
o presente por Inexigibilidade de Licitação de acordo com o disposto no inciso II do artigo 25
da Lei nº 8.666/93, bem como o Parecer nº 726/2008-PROCAD/DF, em favor da empresa Elo
Consultoria Empresarial e Produção de Eventos Ltda, CNPJ: 00.714.403/0001-00, para fazer
face às despesas com o Curso de Capacitação e Aperfeiçoamento: Elaboração de Relatórios e
Pareceres Para Órgãos Públicos, a ser realizado no periodo de 09 e 10 de setembro de 2013, a 08
(oito) policiais-militares, no valor de R$ 15.330,00 (quinze mil e trezentos e trinta reais). Ato que
Ratifico nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 bem como nos termos do § 2º do Artigo 113 do
Decreto Distrital nº 31.793/2010 autorizo o empenho da despesa e determino a sua publicação no
Diário Ofícial do DF, de modo que adquira a necessária eficácia. Brasília/DF, 03 de setembro de
2013. Alexandre Antônio de Oliveira Corrêa – Chefe do Departamento de Logística e Finanças.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL Nº 77, DE 03 DE SETEMBRO 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 trigésima quarta chamada, de candidato deste certame,

PÁGINA 69

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 candidato convocado, sub judice, na seguinte ordem: número de inscrição, nome
do candidato, nota final no concurso e/ ou número da ordem judicial.
10008147, Airton Ribeiro Brito Silva, 36,00, AC 2013.01.1.061294-8.
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 O candidato convocado pelo item 1 deverá 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 10 de setembro de 2013 (terça-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$ 3,20 para agencia nº 100, conta
corrente 013.368-8, Banco de Brasília - BRB (070), referente à expedição da carteira de identidade 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 poste-
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riormente, desqualificará o candidato.
4 DO INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E DA
MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO
4.1 O candidato voluntário convocado terá a matrícula a contar de 7 de junho de 2013, desde que
satisfaça 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.
GILBERTO LOPES DA SILVA

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO CONTRATO Nº 59/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 07/2002 – AQUISIÇÃO DE BENS
PROCESSO: 052.000.057/2013 - PARTES: Distrito Federal/Polícia Civil X Eletrospitalar Comércio e Assistência Técnica Ltda EPP. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital de Pregão Eletrônico
nº 119/2013 – SULIC/SEPLAN, da Proposta da Empresa e das Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
OBJETO: Aquisição 02 (duas) unidades de câmara climática, refrigerada com alternância de
temperatura, fotoperíodo e umidade (UR), marca ELETROSPITALAR. VALOR TOTAL: R$
120.334,00 (cento e vinte mil, trezentos e trinta e quatro reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho: 28.845.0903.0037.0053; Natureza da
Despesa: 449052.08. Fonte de Recursos: 100. NOTA DE EMPENHO: 2013NE001194. Data
de Emissão: 01/08/2013. VALOR: R$ 120.334,00 (cento e vinte mil, trezentos e trinta e quatro
reais). MODALIDADE: Ordinário. PROCEDÊNCIA DOS RECURSOS: Lei Orçamentária da
União nº 12.798, de 04 de abril de 2013. PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência até
29/11/2013. DATA DE ASSINATURA: 02/08/2013. SIGNATÁRIOS PELO DISTRITO FEDERAL: Jorge Luiz Xavier, na qualidade de Diretor-Geral. PELA CONTRATADA: CLÍSTONES
LIVIO PEDREIRA, na qualidade de Representante Legal.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 60/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 07/2002 – AQUISIÇÃO DE BENS
PROCESSO: 052.000.058/2013 - PARTES: Distrito Federal/Polícia Civil X FF Controle e Certificação Ltda. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital de Pregão Eletrônico nº
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119/2013 – SULIC/SEPLAN, da Proposta da Empresa e das Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
OBJETO: Aquisição de 02 (duas) unidades de capela de exaustão com cuba. Características adicionais: estrutura totalmente confeccionada em madeira de lei tipo MDF de
15MM de espessura e revestida com laminado melamínico texturizado. Instalado. Marca
IDEOXIMA. VALOR TOTAL: R$ 74.600,00 (setenta e quatro mil e seiscentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho:
28.845.0903.0037.0053; Natureza da Despesa: 449052.08. Fonte de Recursos: 100. NOTA
DE EMPENHO: 2013NE001200. Data de Emissão: 02/08/2013. VALOR: R$ 74.600,00
(setenta e quatro mil e seiscentos reais). MODALIDADE: Ordinário. PROCEDÊNCIA
DOS RECURSOS: Lei Orçamentária da União nº 12.798, de 04 de abril de 2013. PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência até 02/12/2013. DATA DE ASSINATURA:
05/08/2013. SIGNATÁRIOS PELO DISTRITO FEDERAL: Jorge Luiz Xavier, na qualidade de Diretor-Geral. PELA CONTRATADA: FRANCISCO PEREIRA JARDIM, na
qualidade de Representante Legal.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 61/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 07/2002 – AQUISIÇÃO DE BENS
PROCESSO: 052.000.058/2013 - PARTES: Distrito Federal/Polícia Civil X Oxicamp
Laboratorial Ltda – ME. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital de Pregão Eletrônico
nº 119/2013 – SULIC/SEPLAN, da Proposta da Empresa e das Leis nº 8.666/93 e
10.520/02. OBJETO: Aquisição de 03 (três) unidades de capela de exaustão sem cuba.
Características adicionais: estrutura totalmente confeccionada em madeira de lei tipo
MDF de 15MM de espessura e revestida com laminado melamínico texturizado. Instalado. Marca OXICAMP. VALOR TOTAL: R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho:
28.845.0903.0037.0053; Natureza da Despesa: 449052.08. Fonte de Recursos: 100.
NOTA DE EMPENHO: 2013NE001201. Data de Emissão: 02/08/2013. VALOR: R$
108.000,00 (cento e oito mil reais). MODALIDADE: Ordinário. PROCEDÊNCIA DOS
RECURSOS: Lei Orçamentária da União nº 12.798, de 04 de abril de 2013. PRAZO
DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência até 02/12/2013. DATA DE ASSINATURA:
05/08/2013. SIGNATÁRIOS PELO DISTRITO FEDERAL: Jorge Luiz Xavier, na
qualidade de Diretor-Geral. PELA CONTRATADA: LUIZ ROBERTO MANACERO,
na qualidade de Representante Legal.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 62/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 07/2002 – AQUISIÇÃO DE BENS
PROCESSO: 052.000.055/2013 - PARTES: Distrito Federal/Polícia Civil X Autosis Informática LTDA. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital de Pregão Eletrônico nº 192/2013
– SULIC/SEPLAN, da Proposta da Empresa e das Leis nº 8.666/93 e 10.520/02. OBJETO:
aquisição de 176 (cento e setenta e seis) unidades de rastreador veicular, pessoal portátil.
Características mínimas: dotado de módulo GPS e módulo GSM – Modem. Marca TECNOLOGIA GPS. VALOR TOTAL: R$ 170.720,00 (cento e setenta mil, setecentos e vinte reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho:
28.845.0903.0037.0053; Natureza da Despesa: 449052.06. Fonte de Recursos: 100. NOTA
DE EMPENHO: 2013NE001223. Data de Emissão: 06/08/2013. VALOR: R$ 170.720,00
(cento e setenta mil, setecentos e vinte reais). MODALIDADE: Ordinário. PROCEDÊNCIA
DOS RECURSOS: Lei Orçamentária da União nº 12.798, de 04 de abril de 2013. PRAZO DE
VIGÊNCIA: O contrato terá vigência até 21/10/2013. DATA DE ASSINATURA: 08/08/2013.
SIGNATÁRIOS PELO DISTRITO FEDERAL: Jorge Luiz Xavier, na qualidade de Diretor-Geral. PELA CONTRATADA: RICARDO JOAQUIM GONÇALVES BUENO, na qualidade
de Representante Legal.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 64/2013,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 07/2002 – AQUISIÇÃO DE BENS
PROCESSO: 052.000.113/2012 - PARTES: Distrito Federal/Polícia Civil X e Tecam Caminhões e Serviços S.A.. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Edital de Pregão Eletrônico nº
113/2012 – SULIC/SEPLAN, da Proposta da Empresa e das Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
OBJETO: Aquisição de 02 (duas) unidades de veículo caminhão, tipo guincho, zero quilômetro,
para a Divisão de Transportes/PCDF. Marca IVECO/VERTIS HD 90. VALOR TOTAL: R$
367.000,00 (trezentos e sessenta e sete mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade
Orçamentária: 73901. Programa de Trabalho: 28.845.0903.0037.0053; Natureza da Despesa:
449052.52. Fonte de Recursos: 100. NOTA DE EMPENHO: 2013NE001311. Data de Emissão:
23/08/2013. VALOR: R$ 367.000,00 (trezentos e sessenta e sete mil reais). MODALIDADE:
Ordinário. PROCEDÊNCIA DOS RECURSOS: Lei Orçamentária da União nº 12.798, de 04
de abril de 2013. PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato terá vigência até 31/12/2013. DATA
DE ASSINATURA: 26/08/2013. SIGNATÁRIOS PELO DISTRITO FEDERAL: Jorge Luiz
Xavier, na qualidade de Diretor-Geral. PELA CONTRATADA: JULIO CÉSAR ARAÚJO
LOPES, na qualidade de Representante Legal.
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 91/2009, NOS TERMOS DO PADRÃO N.º 14/2002.
PROCESSO: 052.002.624/2008 - PARTES: Distrito Federal/Polícia Civil X Connect Consultoria
e Assessoria Ltda. OBJETO: prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze)
meses, com base no art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. DA VIGÊNCIA: a partir da data de sua
assinatura. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que
se refere o presente Termo Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 07/08/2013. SIGNATÁRIOS:
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Pelo Distrito Federal: Jorge Luiz Xavier, na qualidade de Diretor-Geral. Pela Contratada: Juares
Antonio Koppe, na qualidade de Representante Legal.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CESSÃO
DE USO N.º 003/2008, NOS TERMOS DO PADRÃO N.º 14/2002.
PROCESSO: 052.001.336/2008 - PARTES: Distrito Federal/Polícia Civil X Banco de
Brasília S.A - BRB. OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo
de vigência do Termo de Cessão de Uso por mais 60 (sessenta) meses. DA VIGÊNCIA:
O presente Termo Aditivo terá vigência de 1º de setembro de 2013 a 1º de setembro de
2018. DA RATIFICAÇÃO: permanecem inalteradas as demais cláusulas do Termo de
Cessão a que se refere o presente Termo Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 12/08/2013.
SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Jorge Luiz Xavier, na qualidade de Diretor-Geral.
PELA CESSIONÁRIA: ALAIR JOSÉ MARTINS VARGAS, na qualidade de Diretor de
Atendimento e Distribuição.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS N.º 29/2011, NOS TERMOS DO PADRÃO N.º 14/2002.
PROCESSO: 052.000.716/2011 - PARTES: Distrito Federal/Polícia Civil x Hepta Tecnologia e
Informática Ltda. OBJETO: prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93. DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo
entra em vigência a partir da data de sua assinatura. DA RATIFICAÇÃO: permanecem inalteradas
as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 23/08/2012. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Jorge Luiz Xavier, na qualidade de
Diretor-Geral. Pela Contratada: Roberto De Oliveira Villares, na qualidade de Representante Legal.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE
BENS N.º 14/2013, NOS TERMOS DO PADRÃO N.º 13/2002.
PROCESSO: 052.000.693/2013- PARTES: Distrito Federal/Polícia Civil X Lotus Autopeças
Ltda - ME. OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a alteração contratual com vistas ao
acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto do contrato, no valor de R$ 112.500,00
(cento e doze mil e quinhentos reais), nos termos do parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei nº
8.666/93, passando o contrato a ter o valor total de R$ 574.500,00 (quinhentos e setenta e quatro
mil e quinhentos reais). DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a contar
da data de sua assinatura. DA RATIFICAÇÃO: permanecem inalteradas as demais cláusulas
do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. DATA DE ASSINATURA: 28/08/2013.
SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: Jorge Luiz Xavier, na qualidade de Diretor-Geral.
PELA CONTRATADA: Mauro Lúcio da Silva Campos, na qualidade de Representante Legal.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 53-2012, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002.
PROCESSO: 052.000.113/2012. PARTES: Distrito Federal/Polícia Civil X Turbomeca do Brasil
Indústria e Comércio Ltda. OBJETO: prorrogação do prazo de vigência do contrato, por mais de
12 (doze) meses, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93. DA VIGÊNCIA: O presente
Termo Aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.
DATA DE ASSINATURA: 29/08/2013. SIGNATÁRIOS: PELO DISTRITO FEDERAL: Jorge
Luiz Xavier, na qualidade de Diretor-Geral. PELA CONTRATADA: François Haas, na qualidade
de Representante Legal.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATOS DE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
Partes: DETRAN-DF x LIDER SIGNATURE S/A – Processo 055.011.533/2011 – Aditamento nº
63/2013. Objeto: Acrescentar ao Contrato 46/2011, que tem por objeto a prestação de serviços de
manutenção de aeronave modelo Esquilo AS 350B2, prefixo PR-EBQ, S/N 3973, de propriedade
do DETRAN/DF, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento),em relação ao item correção
de discrepância, passando o valor total atualizado do contrato de R$ 871.574,20 (oitocentos e
setenta e um mil quinhentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), para o montante de R$
906.700,69 (novecentos e seis mil setecentos reais e sessenta e nove centavos). Dotação Orçamentária: fonte 437, função 06, Subfunção 181, Programa 6215, Meta 2541, SubTítulo 0022 e
Elemento de Despesa 339039. Data da assinatura: 08 de agosto de 2013 – Assinam: Albano de
Oliveira Lima e Junia Hermont Correa.
GERÊNCIA DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 33/2013.
Processo: 055.009.794/2013. A pregoeira e sua equipe de apoio tornam público o resultado
de julgamento do pregão supracitado. Empresas vencedoras: Item 1 – PAULO CÉSAR
GALDINO FÉLIX-ME, CNPJ 17.974.912/0001-67, valor global de R$ 238.290,00; Item
2 – NADIA CORREIA DE ALMEIDA-ME, CNPJ 10.275.216/0001-13, valor global de
R$ 14.880,00.
Brasília/DF, 29 de agosto de 2013.
MARGARIDA MARIA VITORIANO PINHEIRO
Pregoeira
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES
EXTRATO DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS
Processo: 090.000.075/2013 – Espécie: Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel nº 003/2013 –
ST/DF. Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL E
SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB. Objeto: 2.1. O Termo
de por objeto a cessão de uso de espaço, com as dimensões de 3,64m (três metros e sessenta e
quatro centímetros) por 4,05 (quatro metros e cinco centímetros), no Terminal Rodoviário do
Cruzeiro, que perfaz um total de 14,74m² (quatorze vírgula setenta e quatro metros quadrados);
2.2. A Cessionária foi dispensada do pagamento do preço de ocupação, por meio da Portaria
nº 36 de 03 de junho de 2013, publicada no DODF nº 113, de 04 de junho de 2013, página 13,
conforme previsão do art. 12, Decreto nº 17.079 de 28/12/1995, alterado pelos Decretos nº
25.900 de 03/06/2005 e nº 30.634, de 30/07/2009; 2.2.1. A dispensa não exclui a Cessionária
das suas cotas de rateio de despesas. Prazo de Vigência: O Termo terá vigência de 36 (trinta e
seis) meses, a contar da data de sua assinatura, facultada sua prorrogação mediante manifestação
escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, observando o interesse da Administração.
Data de Assinatura: 21 de agosto de 2013. SIGNATÁRIOS: Pela Cedente – Paulo Victor Rada
de Rezende e pela Cessionária – Carlos Alberto Koch Ribeiro.
Processo: 090.002.671/2012 – Espécie: Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel nº 004/2013 –
ST/DF. Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL
E SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB. Objeto: 2.1. O
Termo de por objeto a cessão de uso do espaço nº 12, no Mezanino da Rodoviária de Brasília,
que perfaz um total de 144,17m² (cento e quarenta e quatro vírgula dezessete metros quadrados);
2.2. A Cessionária foi dispensada do pagamento do preço de ocupação, por meio da Portaria
nº 37 de 03 de junho de 2013, publicada no DODF nº 113, de 04 de junho de 2013, página 13,
conforme previsão do art. 12, Decreto nº 17.079 de 28/12/1995, alterado pelos Decretos nº
25.900 de 03/06/2005 e nº 30.634, de 30/07/2009; 2.2.1. A dispensa não exclui a Cessionária
das suas cotas de rateio de despesas. Prazo de Vigência: O Termo terá vigência de 36 (trinta e
seis) meses, a contar da data de sua assinatura, facultada sua prorrogação mediante manifestação
escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, observando o interesse da Administração.
Data de Assinatura: 21 de agosto de 2013. SIGNATÁRIOS: Pela Cedente – Paulo Victor Rada
de Rezende e pela Cessionária – Carlos Alberto Koch Ribeiro.
Processo: 090.001.085/2011– Espécie: Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel nº 005/2013 –
ST/DF. Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL
E AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. Objeto: 2.1. O Termo
tem por objeto a cessão de uso dos espaços abaixo discriminados:
Terminal
Local
Área ocupada
Rodoviária do Plano Piloto Plataforma Térreo Oeste, bloco C/D, loja 05
32,52 m²
Rodoviária de Taguatinga
Loja 08
22,62 m²
Rodoviária de Taguatinga
Loja 10
22,62 m²
2.2. A Cessionária foi dispensada do pagamento do preço de ocupação, por meio da Portaria
nº 39 de 03 de junho de 2013, publicada no DODF nº 113, de 04 de junho de 2013, página 14,
conforme previsão do art. 12, Decreto nº 17.079 de 28/12/1995, alterado pelos Decretos nº
25.900 de 03/06/2005 e nº 30.634, de 30/07/2009; 2.2.1. A dispensa não exclui a Cessionária
das suas cotas de rateio de despesas. Prazo de Vigência: O Termo terá vigência de 36 (trinta e
seis) meses, a contar da data de sua assinatura, facultada sua prorrogação mediante manifestação
escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, observando o interesse da Administração.
Data de Assinatura: 21 de agosto de 2013. SIGNATÁRIOS: Pela Cedente – Paulo Victor Rada
de Rezende e pela Cessionária – Jorge Luiz Macedo Bastos.
Processo: 090.002.882/2012 – Espécie: Termo de Cessão de Uso de Bem Imóvel nº 006/2013 –
ST/DF. Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL E
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE
RENDA – SEDEST/DF. Objeto: 2.1. O Termo tem por objeto a cessão de uso do espaço nº 08, no
Subsolo da Plataforma “D” da Rodoviária de Brasília, que perfaz um total de 53,20m² (cinquenta
e três vírgula vinte metros quadrados); 2.2. A Cessionária foi dispensada do pagamento do preço
de ocupação, por meio da Portaria nº 38 de 03 de junho de 2013, publicada no DODF nº 113, de
04 de junho de 2013, página 13, conforme previsão do art. 12, Decreto nº 17.079 de 28/12/1995,
alterado pelos Decretos nº 25.900 de 03/06/2005 e nº 30.634, de 30/07/2009; 2.2.1. A dispensa
não exclui a Cessionária das suas cotas de rateio de despesas. Prazo de Vigência: O Termo terá
vigência de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de sua assinatura, facultada sua prorrogação mediante manifestação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, observando o
interesse da Administração. Data de Assinatura: 21 de agosto de 2013. SIGNATÁRIOS: Pela
Cedente – Paulo Victor Rada de Rezende e pela Cessionária – Carlos Daniel Dell Santo Seidel.
EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2008.
Processo: 410.005.869/2007 - Espécie: 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº
019/2008-ST, Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL E A OI S/A. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato, por mais 12 (doze) meses,
a contar de 30/08/2013 a 30/08/2014, com base no art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666/93 e inclusão
da Cláusula Resolutiva. Nota de Empenho: 2013NE00535 - Emissão: 30/08/2013 - Valor: R$
53.818,54 (cinqüenta e três mil oitocentos e dezoito reais e cinqüenta e quatro centavos) - Dota-
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ção Orçamentária: 26101 - Programa de Trabalho: 2626122601085170009 - Fonte de Recurso:
100 - Elemento de Despesa: 339039. Prazo de Vigência: O presente termo Aditivo entra em
vigência a partir da data de sua assinatura. Data de assinatura: 30/08/2013. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. Signatários:
Pelo Distrito Federal - José Walter Vazquez Filho e pela Contratada – Luiz Henrique de Faria
Lucena Dantas e Roberto Teles de Sousa.

SUBSECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO Nº 74/2013.
O SUBSECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições estabelecidas no Decreto nº
34.255, de 02 de abril de 2013, e atendendo ao solicitado por VIAÇÃO PIRACICABANA
LTDA, considerando que
- A interessada sagrou-se vencedora do Lote nº 1 da Concorrência nº 01/2011-ST, que originou
o Contrato de Concessão nº 11/2013;
- Para iniciar a operação da região contratada é necessário que a contratada utilize área para
administração da sua operação na Rodoviária de Brasília;
- O uso do espaço público para o cumprimento do Contrato de Concessão torna inexigível a
licitação para a Outorga de Permissão de Uso do espaço público;
- A contratada necessitará realizar adequações no espaço público enquanto tramita a Outorga da
Permissão de Uso do Espaço Público, objeto do Processo nº 0090-002263/2013.
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA, CNPJ 54.360.623/0043-53, a utilizar a
loja 23A da Plataforma F da Rodoviária de Brasília, medindo 22,40m², destinado exclusivamente ao controle e fiscalização da sua operação no Sistema de Transporte Público Coletivo do
Distrito Federal.
Art. 2º A Autorizatária providenciará às suas expensas a contratação dos serviços de energia
elétrica, água e esgoto para a sua unidade individualizada e arcará com as respectivas despesas
mensais.
Art. 3º A Autorizatária recolherá o preço público de ocupação e a cota de rateio em conformidade
com o Decreto nº 17.079/1995 e demais normas vigentes.
Art. 4º Sem prejuízo da natureza precária da presente, esta AUTORIZAÇÃO poderá ser revogada
a qualquer tempo desde que estejam presentes razões de interesse público, ou por superveniência de norma legal obstativa, bem como na hipótese de descumprimento pela Autorizatária de
qualquer uma das disposições desta AUTORIZAÇÃO e, ainda, de qualquer de suas obrigações
ou se ocorrer qualquer uma das seguintes hipóteses:
a. Dissolução, falência ou concordata da Autorizatária;
b. Utilização, pelo Autorizatária, do espaço para atividade diversa daquela estabelecida na
Autorização;
c. Se a Autorizatária incorrer em atraso no pagamento da contrapartida, estabelecida, por tempo
igual ou superior a 60 (sessenta) dias corridos;
d. Se, após 30 (trinta) dias corridos contados da publicação da Autorização, a Autorizatária não
iniciar as atividades referentes à instalação da loja;
e. Se a Autorizatária fechar ou abandonar o espaço objeto desta AUTORIZAÇÃO por prazo
superior a 30 (trinta) dias corridos, contados do início do funcionamento da loja;
f. Se não for respeitado algum item desta Outorga;
g. Deixar de operar no Sistema de Transporte Público Coletivo e ou na Rodoviária de Brasília.
Art. 5º A Autorizatária é responsável pela limpeza, conservação, manutenção e segurança do
espaço utilizado.
Art. 6º As benfeitorias necessárias, úteis e voluptuárias, realizadas pela Autorizatária, serão
incorporadas ao imóvel sem direito a qualquer indenização, seja a que título for.
Art. 7º A Coordenação de Administração da Rodoviária de Brasília - COARB deverá supervisionar
o uso do espaço e, havendo qualquer irregularidade, informar à SUINFRA, inclusive adotando
medidas necessárias ao saneamento das irregularidades.
Art. 8º A COARB cientificará a VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA dessa autorização e colherá
o de acordo de seu representante legal, quando então fará a entrega das chaves, mediante vistoria
da área com registro fotográfico.
Art. 9º Em caso de revogação da presente autorização ou da desistência por parte da Autorizatária o
espaço deverá ser entregue à Secretaria de Transportes nas mesmas condições registradas no artigo 8º.
Art. 10º Os casos omissos deverão ser apresentados pela COARB a esta SUINFRA para deliberação.
Brasília/DF, 29 de agosto de 2013.
GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA
Subsecretário

TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
CONTRATO Nº 28/2013.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 02/2002.
Processo 0098.0003.135/2013. Partes: DFTRANS X ALGAR TECNOLOGIA. Valor Total do
Contrato: R$ 316.800,00 (trezentos e dezesseis mil e oitocentos reais). Dotação Orçamentária:
Unidade Orçamentária: 26.204; Programa de Trabalho: 26.782.6216.4082.0001; Natureza da
Despesa: 33.90.39; Fonte de Recursos: 220, conforme Nota de Empenho nº. 2013NE00337,
emitida em 22/07/2013, sob o Evento nº. 400091 na Modalidade Caráter Emergencial – 3 Global.
Da Vigência: o contrato terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias, a partir do aceite dos equi-
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pamentos, conforme previsto no Art. 24, IV da Lei 8.666/93. Data da Assinatura: 31/07/2013.
Signatários: Pela contratante, na qualidade de Diretor Geral MARCO ANTONIO CAMPANELLA
e pela Contratada, MATHEUS PEDROSA DOS REIS na qualidade de Gerente de Negócios.
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 0098.002985/2013. Interessado: DFTRANS Assunto: confecção de carimbos para
atender à demanda da DFTRANS. RATIFICO, nos termos do Artigo 24, inciso, II, da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, para assegurar a eficácia da contratação direta por DISPENSA de
licitação que trata o presente processo, conforme justificativa constante nos autos em epígrafe,
fl. 53, no valor de R$ 3.644,80(três mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos).
Marco Antonio Campanella - Diretor Geral.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 32/2013.
Processo 113.005.703/2011 - Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
DISTRITO FEDERAL x CCL CONSTRUTORA LTDA. - OBJETO: Construção de Obra de Arte
Especial do tipo passarela em trecho da DF-001 (EPCT). - FUNDAMENTO LEGAL: Tomada
de Preços nº 004/2011. - EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias. - VALOR: R$1.148.241,80
(hum milhão e cento e quarenta e oito mil e duzentos e quarenta e um reais e oitenta centavos).
– DATA DA ASSINATURA: 03/09/2013. - ASSINANTES: Pelo DER/DF: FAUZI NACFUR
JÚNIOR; Pela Contratada: LUCIO ABREU ROSA MIARI.
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Processo:
Modalidade/Número:
Tipo:
Objeto:
Valor Estimado (R$):
Prazo Execução:
Data/Hora de Recebimento
e Abertura:
Contatos:
Local de Realização:
Retirada do
Edital e Anexos:

AVISO DE LICITAÇÃO
PRÉ-QUALIFICAÇÃO 001/2013.
113.010915/2013
Pré-Qualificação 001/2013
Menor Preço
Pré-qualificação para seleção de empresas com vistas à participação da futura licitação da obra de implantação do sistema de
transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Planaltina,
Sobradinho e o Plano Piloto – corredor Eixo Norte.
R$ 1.033.602.076,90.
36 meses
21/10/2013 ás 10h00min
Fone (61)3342-2083
SAM, Lote "C", Edifício Sede do DER/DF, 2º andar, sala 208,
Comissão Julgadora de Permanente - CJP
Gerência de Licitações/GELIC, Edifício Sede do DER/DF, 1º
andar, sala 102, localizado no SAM, Lote "C", Brasília/DF – DF,
mediante pagamento de taxa, ou no endereço eletrônico www.
der.df.gov.br, gratuitamente.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL
Diretora de Materiais e Serviços

RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2013.
A Pregoeira torna público, a quem possa interessar, o resultado da licitação modalidade Pregão
Eletrônico nº 051/2013, do Tipo Menor Preço, para a aquisição de material de consumo – roçadeira/ perfurador de solo, conforme especificado no anexo I do edital. LOTE 1: Roçadeira
- Fracassado; EMPRESA: SIMONY PROTTA ESTEVES ME - LOTE 2: Perfurador de solo,
demais especificações conforme edital. Valor total da empresa: R$ 4.010,00 (quatro mil e dez
reais). TOTAL GERAL DO PROCESSO PE 051/2013 = R$ 4.010,00 (quatro mil e dez reais).
Maiores informações podem ser encontradas no sistema eletrônico, no site www.licitacões-e.
com.br, sob o número de pesquisa 490252.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
FLÁVIA MACHADO DE MELO
Pregoeira
RESULTADO FINAL DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2013.
A Pregoeira torna público, a quem possa interessar, o resultado da licitação modalidade Pregão Eletrônico nº 054/2013, do Tipo Menor Preço, para a aquisição de material de consumo – telefone sem
fio/ GPS/ aparelho fac-simile/ chave de impacto/ rádio portátil, conforme especificado no anexo I do
edital. EMPRESA: INTEGRA BR COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – EPP - LOTE 1: Rádio transceptor portátil, demais especificações conforme edital.
Valor total da empresa: R$ 4.999,96 (quatro mil e novecentos e noventa e um reais e noventa e seis
centavos). LOTE 2: Chave de impacto – Fracassado. LOTE 3: Aparelho de sistema de posicionamen-
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to global (GPS) – Fracassado. EMPRESA: OFFICE SERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
PARA ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - LOTE 4: Aparelho transceptor de
fac-simile, demais especificações conforme edital. Valor total da empresa: R$ 868,00 (oitocentos e
sessenta e oito reais). EMPRESA: JW EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS LTDA-ME - LOTE 5:
Para sol de topografica, demais especificações conforme edital. Valor: R$ 1.149,00 (um mil e cento e
quarenta e nove reais) e LOTE 8 - GPS. Valor: R$ 22.588,96 (vinte e dois reais, quinhentos e oitenta e
oito reais e noventa e seis centavos), valor total da empresa: R$ 23.737,96 (vinte e três mil setecentos
e trinta e sete reais e noventa e seis centavos). EMPRESA: LOCOMOTIVA COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA – EPP - LOTE 6: Telefone sem fio com ramal, demais especificações conforme
edital. Valor total da empresa: R$ 8.605,00 (oito mil seiscentos e cinco reais). EMPRESA: OFFICE
DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – EPP - LOTE 7: Aparelho telefônico com
fio, demais especificações conforme edital. Valor total da empresa: R$ 10.197,00 (dez mil cento e
noventa e sete reais). TOTAL GERAL DO PROCESSO PE 054/2013 = R$ 48.407,92 (quarenta e oito
mil quatrocentos e sete reais e noventa e dois centavos). Maiores informações podem ser encontradas
no sistema eletrônico, no site www.licitacões-e.com.br, sob o número de pesquisa 492645.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL
Pregoeira
AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2013
PROCESSO: 113.007.365/2013.
O Pregoeiro torna público, a quem interessar possa o resultado da licitação modalidade Pregão
Eletrônico nº 068/2013, do Tipo Menor Preço, para a aquisição de elevadores de veículos, conforme
especificado no anexo I do edital. EMPRESA: COUTIN Escritório, Distribuição e Comércio Ltda.
Valor total: R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais). TOTAL GERAL DO PE 068/2013
= R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais). Maiores informações podem ser encontradas
no sistema eletrônico, no site www.licitacões-e.com.br, sob o número de pesquisa 497.557.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
ANTÔNIO MARCOS RAMOS DE MORAIS
Pregoeiro
RESULTADO HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 6/2013.
Tornamos público o resultado da Fase de Habilitação, referente à CONCORRÊNCIA supracitada.
A Comissão declara habilitadas todas as empresas participantes do certame. Fica marcada para
o dia 12/09/2013 às 10h00 a abertura das propostas de preços, caso não seja interposto recurso.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
CRISTIANO ALVES CAVALCANTE
Presidente

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2013.
A Pregoeira comunica que o resultado de julgamento do Pregão acima citado, para aquisição
de materiais de expediente, processo nº 097.000.904/2013, empresa vencedora: LOBUSS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME, no valor de R$ 31.344,00, encontra-se afixado no
quadro de avisos do METRÔ-DF, no Térreo do Complexo Administrativo e Operacional, sito à
Avenida Jequitibá, lote 155, Águas Claras-DF, e no endereço eletrônico www.licitacoes-e.com.br.
ISANA BORGES LEAL TEIXEIRA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2013.
O METRÔ-DF, através da Pregoeira, torna pública a licitação para prestação de serviço de
pesquisa, através de avaliação individual junto aos usuários do METRÔ-DF, processo n.º
97.001.327/2013, no valor estimado de R$ 80.713,33. PT 26.453.6216.2756.6136 ND 33.90.39,
Fonte 220. Data e horário para recebimento das propostas: até 09h00 do dia 18 de setembro de
2013. O respectivo Edital poderá ser retirado nos endereços eletrônicos www.metro.df.gov.br
e www.licitacoes-e.com.br, mediante pré-cadastro realizado neste último para participação da
licitação. Os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto
às agências do Banco do Brasil S.A., sediadas no país.
CLEONICE PEREIRA DA SILVA

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO,
REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO
Processo: 390.000.416/2013. Espécie: Contrato de Prestação de Serviços, nº 28/2013. PARTES:
Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal – SEDHAB/DF e Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios - FESMPDFT. Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados para inscrição e
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participação do servidor Wilton da Conceição Guimarães no curso de pós-graduação lato sensu
A Ordem Jurídica e Ministério Público, conforme instruções contidas nos autos do processo supramencionado. Do Valor: O valor do Contrato é de R$ 21.420,00 (vinte e um mil, quatrocentos
e vinte reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 28.901; Programa de Trabalho:
15.128.6004.4088.0002; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recursos: 168; Nota de empenho nº 2013NE00092 emitida em 05/08/2013, sob o evento nº 400091, Modalidade: Global.
Vigência: Até 30/03/2015 a contar da data de sua assinatura. Data de Assinatura: 05 de agosto de
2013. Signatários: Pelo Distrito Federal: Geraldo Magela Pereira, na qualidade de Secretário de
Estado. Pela Contratada: Promotor de Justiça Roberto Carlos Silva, na qualidade de Diretor Geral.
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DO PLANO
DE PRESERVAÇÃO DO CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA.
O Governo do Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado de Habitação, Regularização
e Desenvolvimento Urbano, convoca a população para a AUDIÊNCIA PÚBLICA de apresentação
do Anteprojeto de Lei Complementar do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, a
realizar-se às 9h30min, do dia 17 de outubro de 2013, no Auditório da Câmara Legislativa do Distrito
Federal, localizada na Praça Municipal, Plano Piloto. O Poder Executivo retirou de tramitação na
CLDF, em fevereiro de 2013, o PLC nº 52/2012-PPCUB, a partir de novos de diálogos, o Governo
procedeu algumas alterações ao Projeto anteriormente encaminhado ao Poder Legislativo. Nesta
audiência pública serão apresentadas à população as alterações realizadas e a nova minuta de PLC do
PPCUB. O Processo Administrativo 390.000.129/2012, onde se encontra consubstanciada a matéria
alusiva ao Anteprojeto de Lei Complementar, 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 no link PPCUB.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
GERALDO MAGELA
Secretário de Estado
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 390.000.416/2013. À vista das instruções contidas nos autos deste processo, na manifestação favorável da assessoria Jurídico-Legislativo por meio da Nota Técnica nº 530.000.291/2013,
de (fls. 33 a 35), e em cumprimento ao disposto no art. 26, Lei 8.666/93, RATIFICO a inexigibilidade de Licitação com fulcro no art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93, para contratação da Fundação
de Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a realização do
Curso de Pós-Graduação latu sensu “A Ordem Jurídica e o Ministério Público, para o servidor
Wilton da Conceição Guimarães, no valor total de R$ 21.420,00 (vinte e um mil, quatrocentos
e vinte reais). Em 05 de agosto de 2013. Geraldo Magela Pereira - Secretário de Estado.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL
ERRATA Nº 01 AO EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 12/2013 – RIACHO FUNDO II
O Diretor-Presidente da CODHAB/DF, no uso de suas atribuições estatutárias, TORNA PÚBLICA
a presente errata, em virtude de erro material contido no Edital de Chamamento nº12/2013–
Riacho Fundo II, Processo nº 392.033.758/2013, passando os itens a ser indicados a vigorarem
conforme abaixo descritos:
Mantidos os demais serviços originalmente previstos pelo Edital de Chamamento 12/2013, o
item 1.2.2 passa a ter a seguinte redação:
1.2.2– Os equipamentos públicos de que trata o item 1.2.1, estão listados abaixo:
EQUIPAMENTO
PÚBLICO

Preço de execução do
equipamento por unidade habitacional em R$
R$ 3.093,04

FONTE DE
RECURSOS

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
FAR
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
CRAS
R$ 4.289,94
Contrapartida GDF
CREAS
O item 1.3.1.2 passa a ter a seguinte redação:
1.3.1.2 – Preços de Construção das Unidades e Perfil Socioeconômico do Público-Alvo:
Preço máximo de
Perfil sócioeconômico
TIPOLOGIA
construção em R$
(renda familiar em R$)
B
83.382,98
Até R$ 1.600,00
O item 1.3.1.4 passa a ter a seguinte redação:
1.3.1.4 – Além dos itens acima especificados, também estão incluídos no Preço Máximo das
Unidades os valores subsidiados referentes ao terreno, da seguinte forma:
a) Unidades da Faixa 1 (Tipologia B): Cálculo de acordo com a seguinte fórmula:
[VT = (Vmáx – VP) * N] ou [VT = R$ 6.865,43* N] (o que for maior)
Legenda:
VT = Valor subsidiado do terreno
Vmáx = Valor Máximo da Unidade Habitacional da faixa 1, para o Distrito Federal, no caso,
R$ 76.000,00;
VP = Valor da Proposta por Unidade Habitacional da faixa 1;
N = Número de Unidades Habitacionais da proposta, no caso sendo o mínimo de 1.720 (tipo B)
O item 1.3.2.1 passa a ter a seguinte redação:
1.3.2.1 – As áreas destinadas à construção das unidades habitacionais, na Região Administrativa
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do Riacho Fundo II, estão divididas conforme os GRUPOS a seguir:
Grupo

Endereço
QS 25 Conj. 01 Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

RFUNDOII-01 QS 25 CONJ. 02 Lotes 1, 2

Nº Mínimo
Tipologia
Subtotal
de unidades
B
340
B

160

QS 27 CONJ. 01 Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

B

416

QS 27 CONJ. 02 Lotes 1, 2, 3, 4

B

196

B

256

RFUNDOII-02 QS 29 CONJ. 01 Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

916

804

QS 29 CONJ. 02 Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
B
352
TOTAL
1.720
O Item 5.5 passa a ter a seguinte redação:
5.5 – Os ENVELOPES a que se refere o item 5.1 deste Edital, contendo respectivamente os
documentos de habilitação e os da proposta de projeto e preço, deverão ser entregues direta e
pessoalmente por representante credenciado do proponente à Comissão Especial de Chamamento,
exclusivamente na data, no local e no horário abaixo determinado, sendo vedada a remessa dos
documentos por via postal ou qualquer outra forma de entrega que não a prevista neste edital:
DATA DE ABERTURA: 19/10/2013
HORÁRIO: 9:30 HORAS
LOCAL DA REUNIÃO: SCS QD 06 BLOCO A Nº 50, 5º ANDAR ED. SOFIA.
14.1.3 – Anexo III: Considerar as alterações na planilha de orçamento Base Edificação, EPC-FAR, EPC-GDF.
a) As empresas interessadas poderão obter as planilhas de orçamento estimativo, no sítio www.
codhab.df.gov.br, ícone “Programas Habitacionais”, link “Edital de Chamamento de Empresas”,
ou na sede da CODHAB/DF.
b) Ficam mantidas as demais cláusulas do Edital.
Brasília/DF, 04 de Setembro de 2013.
RAFAEL OLIVEIRA
Diretor Presidente
CONVOCAÇÃO
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal convoca a Empresa abaixo
para comparecer na Sede desta Companhia, localizada no SCS, Quadra 6, Bloco A, Lotes 13/14,
Edifício Sofia, 5º andar, na Diretoria Financeira, para tratar de assunto afeto aos processos relacionados, no prazo de 10(dez) dias úteis.
NÚMERO DO PROCESSO

NOME

112.004.457/2011
ÁVILA CONSULTORIA, ENGENHARIA
392.001.718/2011
E INCORPORAÇÃO LTDA
Brasília/DF, 04 de Setembro de 2013.
RAFAEL OLIVEIRA
Diretor Presidente
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO PÚBLICA
O DISTRITO FEDERAL, representado pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominada CODHAB/DF, convoca
a todos os ocupantes do setor Vargem da Benção, para reunião de apresentação do Plano de
Remoção que será executado pela CODHAB/DF no âmbito da Política Habitacional do Distrito
Federal, para implantação do Setor Habitacional Parque das Bênçãos no âmbito do Programa
Morar Bem. A reunião será realizada na Região Administrativa do Recanto das Emas (Vargem
da Benção). Data de Realização: 12/09/2013, Horário: 19:30 horas, Local: Centro de Convivência do Idoso – CCI. ENDEREÇO: Quadra 206, Área Especial, Lote 05. Avenida Recanto das
Emas – Recanto das Emas/DF.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
RAFAEL OLIVEIRA
Diretor-Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO
AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS

EXTRATO DE OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS
Processo: 197.000.452/2013. Outorgado: YUKIO YAMAGATA, CPF: 589.006.408-87. Objeto: Outorga de uso de 14, 0 L/s (quatorze litros por segundo) de água superficial captada por
bombeamento, durante o período máximo de 12 (doze) horas por dia, perfazendo um total de
600.000 L/dia, em um tributário do córrego Guariroba, na Bacia do rio Descoberto, para atender
a finalidade de irrigação. Localização: PICAG - GLEBA 01, CHÁCARA 85, NÚCLEO RURAL
ALEXANDRE GUSMÃO - BRAZLÂNDIA/DF. Prazo: 05 (cinco) anos. Ato de outorga: Despacho/SRH nº 259 de 17 de julho de 2013, assinado pelo Superintendente de Recursos Hídricos
da ADASA, Rafael Machado Mello.
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SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Processo: 094.000.569/2013; Interessado: Serviço de Limpeza Urbana – SLU/DF; Assunto:
aplicação de penalidade. À vista das instruções contidas nos autos e de conformidade com o
disposto no inciso III, do subitem 8.4,1, do item 8.4, do Capitulo 8, do Edital do Pregão Eletrônico
nº 415/2012 – SULIC/SEPLAN, e com o previsto no Decreto nº 26.851, de 30 de maio de 2006,
aplico à empresa OFFICE PEN COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E PAPELARIA
LTDA, CNPJ nº 13.042.317/0001-32, a pena de suspensão temporária de participação em licitação
e impedimento de contratar com a Administração, pelo período de 12 (doze) meses. À Diretoria
Geral para Publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. Brasília/DF, 03 de setembro de
2013. Ronoilton Gonçalves - Diretor de Administração e Finanças.

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 025/2013 - SEPLAN
Processo 410.000.743/2013 – PARTES: SEPLAN x REAL DP SERVIÇOS GERAIS LTDA.
PROCEDIMENTO: O presente Contrato obedece aos termos do EDITAL DE LICITAÇÃO DE
PREGÃO ELETRONICO Nº 151/2012 – SULIC/SEPLAN (fls. 3 a 137), oriundo do processo
licitatório autuado sob nº 411.000.023/2012; da Proposta de fls. 243 a 247; da ata de registro de
preços no 023/2013 às fls. 144 a 162; da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações; dos Decretos
Federais no 3.931/2001 e no 2.271/1997; da Lei Distrital no 4.636/2011; dos Decretos Distritais
no 25.937/2005, no 26.376/2005, no 26.851/2006, 26.993/2006 e no 27.069/2006 e suas alterações
e; por analogia, da Instrução Normativa no 02/2008, alterada pelas INs nos 03, 04 e 05/2009MPOG e pela Portaria no 07, de 09 de março de 2011 e demais normas pertinentes. OBJETO:
O Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para realizar a prestação de
serviços continuados, de limpeza, asseio e conservação, nos próprios do Governo do Distrito
Federal, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, conforme especificações e
condições estabelecidas no Anexo I do Edital, LOTE 09. VALOR: 5.1 - O valor total do Contrato
é de R$ 5.147.340,96 (cinco milhões cento e quarenta e sete mil, trezentos e quarenta reais e
noventa e seis centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias
consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária. 5.2 – Os Contratos celebrados com
prazo de vigência superior a doze meses, terão seus valores, anualmente, repactuados. Para efeito
de reajuste anual, deverão contemplar todos os componentes de custo do contrato que tenham
sofrido variação, devidamente demonstrada analiticamente e justificada tal variação, nos termos
da Decisão nº 325/2007, do TCDF. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6.1 – A despesa correrá à
conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 32.101; II – Programa de
Trabalho: 04.122.6003.2990.0006; III – Natureza da Despesa: 3.3.90.37; IV – Fonte de Recursos:
100; 6.2 – O empenho inicial é de R$ 2.001.743,71 (dois milhões, um mil, setecentos e quarenta
e três reais e setenta e um centavos), conforme Nota de Empenho nº 2013NE00751, emitida em
05/08/2013, sob o evento nº 400091, na modalidade ESTIMATIVO. PRAZO DE VIGÊNCIA: O
contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, sendo seu extrato publicado
no DODF a expensas do Contratante, podendo, ainda, ser prorrogado nos termos do art. 57, II,
da Lei nº 8.666/1993. ASSINATURA: 03/09/2013. DOS SIGNATÁRIOS: Pela SEPLAN: Luiz
Paulo Barreto, na qualidade de Secretário de Estado e pela CONTRATADA: José Gomes Ferreira
Filho, na qualidade de Sócio Administrador da Empresa.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2013.
Processo 410.000.742/2013 – PARTES: SEPLAN x REAL DP SERVIÇOS GERAIS LTDA.
PROCEDIMENTO: O presente Contrato obedece aos termos do EDITAL DE LICITAÇÃO DE
PREGÃO ELETRONICO Nº 151/2012 – SULIC/SEPLAN (fls. 3 a 137), oriundo do processo
licitatório autuado sob nº 411.000.023/2012; da Proposta de fls. 256 a 264; ata de registro de preço
às fls. 144 a 162; da Lei Federal no 8.666/1993 e alterações; dos Decretos Federais no 3.931/2001
e no 2.271/1997; da Lei Distrital no 4.636/2011; dos Decretos Distritais no 25.937/2005, no
26.376/2005, no 26.851/2006, nº 26.993/2006 e no 27.069/2006 e suas alterações e; por analogia, da Instrução Normativa no 02/2008, alterada pelas INs nos 03, 04 e 05/2009-MPOG e pela
Portaria no 07, de 09 de março de 2011 e demais normas pertinentes. OBJETO: O Contrato
tem por objeto a Contratação de empresa especializada para realizar a prestação de serviços
continuados, de limpeza, asseio e conservação, nos próprios do Governo do Distrito Federal,
com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, conforme especificações e condições estabelecidas no Anexo I do Edital, LOTE 10. VALOR: 5.1 - O valor total do Contrato é
de R$ 4.823.357,16 (quatro milhões oitocentos e vinte e três, trezentos e cinquenta e sete reais
e dezesseis centavos), devendo a importância ser atendida à conta de dotações orçamentárias
consignadas no orçamento corrente – Lei Orçamentária. 5.2 – Os Contratos celebrados com
prazo de vigência superior a doze meses, terão seus valores, anualmente, repactuados. Para efeito
de reajuste anual, deverão contemplar todos os componentes de custo do contrato que tenham
sofrido variação, devidamente demonstrada analiticamente e justificada tal variação, nos termos
da Decisão nº 325/2007, do TCDF. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 6.1 – A despesa correrá à
conta da seguinte Dotação Orçamentária: I – Unidade Orçamentária: 32.101; II – Programa de
Trabalho: 04.122.6003.2990.0006; III – Natureza da Despesa: 3.3.90.37; IV – Fonte de Recursos:
100. 6.2 – O empenho inicial é de R$ 1.875.750,01 (um milhão, oitocentos e setenta e cinco
mil, setecentos e cinquenta reais e um centavo), conforme Nota de Empenho nº 2013NE00752,
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emitida em 05/08/2013, sob o evento nº 400091, na modalidade ESTIMATIVO. PRAZO DE
VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, sendo seu
extrato publicado no DODF a expensas do Contratante, podendo, ainda, ser prorrogado nos
termos do art. 57, II, da Lei nº 8.666/1993. DA ASSINATURA: 03/09/2013. SIGNATÁRIOS:
Pela SEPLAN: Luiz Paulo Barreto, na qualidade de Secretário de Estado e pela CONTRATADA:
José Gomes Ferreira Filho, na qualidade de Sócio Administrador da Empresa.

SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 291/2013
Objeto: Aquisição de material educativo e esportivo (bola futebol, bomba encher bola, faixa de
capitão, redes futebol, colete treino, conjunto uniformes), conforme especificações e condições
estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. Processo 070.000.853/2013
– SEAGRI. Data e horário para recebimento das propostas: Até 09h00min do dia 18 de setembro
de 2013. Valor estimado: R$ 16.877,40. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente
no endereço eletrônico www.compras.df.gov.br. Informações referentes ao cadastro ou ao site
através do telefone 061 3312.5325.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
CARLOS ALEXANDRE GOMES DE MEDEIROS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 318/2013.
Objeto: Registro de Preços de material de consumo – gênero alimentício (café), 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 17 de setembro de 2013.
O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.
df.gov.br. Processo. 411.000.035/2013 - SULIC. Valor estimado da licitação: R$ 1.612.412,10.
Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 0xx(61) 3312.5325.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
VERÔNICA DE FRANÇA BAHIA
ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 286/2013.
A Pregoeira comunica aos interessados que o aviso de licitação do pregão supra publicado no
DODF nº 184, de 04/09/13, saiu com incorreção. ONDE LÊ-SE: “...Valor estimado da licitação:
R$ 434.605,30...”, LEIA-SE: “...Valor estimado da licitação: R$ 512.763,60...”. Mantendo-se
inalterado as demais condições.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
GERARDA DA SILVA CARVALHO
AVISOS DOS RESULTADOS DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 276/2013
A Pregoeira comunica que o Resultado de Julgamento do Pregão acima citado, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento. Processo.
411.000.004/2013 - SULIC.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
GERARDA DA SILVA CARVALHO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2013
O Pregoeiro comunica aos interessados que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado,
processo nº 070.000.315/2013 - SEAGRI, encontra-se disponível no sistema eletrônico, no site:
www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA
AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 271/2013.
O Pregoeiro comunica a desclassificação da empresa 04. Comercial Progresso Material de Construção Ltda, para o item 14 pois não atendeu ao subitem 5.5 alínea “c” (apresentou produto com
características divergentes do material solicitado). Sendo assim ficam convocadas as empresas
remanescentes: 03.LICIT DISTRIBUIDORA EIRELI LTDA, 18.GRANDES MARCAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, 05.J.ALESSANDRO DE S. BALONI ME,
14.HILGERT & CIA LTDA, 13.CONSTRUTECH PROJETOS REFORMAS E COMERCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, 11.ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS
LTDA-ME para o item 14 para apresentarem proposta e documentação de habilitação, caso não
estejam habilitadas nos autos, no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos dos subitens 5.5 6.22
c/c 7.1.1 do Edital. Esclarecemos que por uma economia processual, foram convocadas todas as
remanescentes dos referidos itens, sendo que os documentos de habilitação e as propostas que
vierem a ser apresentadas serão analisados na ordem de classificação e só serão classificadas as
empresas que apresentarem preços compatíveis ao estimado. Os envelopes das empresas que não
se sagrarem vencedoras, ficarão á disposição pelo prazo de cinco (05) dias úteis a partir da data da
homologação do procedimento licitatório e após este prazo sem a devida retirada serão incinerados.
Desde já fica estabelecido o prazo para o contraditório e a ampla defesa. Processo: 411.000.009/2013.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
CARLOS ALEXANDRE GOMES DE MEDEIROS
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AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 288/2013.
A Pregoeira comunica que o Pregão acima citado, cujo objeto é aquisição de material de consumo, material de proteção e segurança (cadeados, lacre de segurança, lona, tela cobertura), para
inclusão no Sistema de Registro de Preços, fica adiado sine die por solicitação da Coordenação de
Registro e Pesquisa de Preços/SULIC, tendo em vista a necessidade de revisão da especificação
dos itens constantes do Anexo I do edital. Processo 411.000.018/2013-SEPLAN. Informações
referentes ao cadastro ou ao site, pelo telefone 0xx(61) 3312.5325.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
RITA DE CÁSSIA GODINHO DE CAMPOS
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 994/2009.
O Pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados, que o pregão em epígrafe cujo
objeto é Serviços de Fornecimento de Software de Aplicação - Sistema de Controle e Análise de
Performance, será revogado conforme despacho da Sra. Subsecretária de Licitações e Compras,
doc. fls. 522 do Processo 052.001438/2009, estando o processo a disposição dos interessados
nesta Subsecretaria. Fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do
§ 3º, art. 49 c/c a alínea “c”, inciso I do art. 109, da Lei nº 8.666/93. Não havendo manifestação
no prazo estabelecido, o ato de revogação restará consumado.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013.
AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA
COORDENAÇÃO DE REGISTRO E PESQUISA DE PREÇOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2013.
Processo 411.000.010/2013, Pregão Eletrônico nº 239/2013, objeto: material elétrico e
eletrônico; assinatura da Ata: 30/08/2013, vigência: 12 meses a contar da publicação no
DODF, itens fracassados: 03, 04, 05, 07, 11, 12, 13, 19, 20, 23 e 24; itens adjudicados e
empresas adjudicatárias: 06, 09, 10, 14, 15, 16, 18 e 25 – ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA-ME; 01, 02, 17 e 22 – PLANALTO COMERCIAL DE ARTIGOS
ESPORTIVOS LTDA-ME; 08 e 21 – MARIA DE LOURDES CROTTI BUCIOLI-EPP.
A Ata, na íntegra, encontrar-se-á disponibilizada no endereço eletrônico www.compras.
df.gov.br. Mauricio Shoji Hataka.
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/2013.
Processo 4 11 . 0 0 0 . 0 2 3 / 2 0 1 3 , Pregão Eletrônico nº 237/2013, objeto: aquisição de uniformes
esportivos e acessórios; assinatura da Ata: 26/08/2013, vigência: 12 meses a contar da publicação
no DODF, lotes adjudicados e empresas adjudicatárias: 01 – R.A.S. INDÚSTRIA DE BRINDES
LTDA; 02 – CAPRICÓRNIO S/A; 03 e 05 – RL UTILIDADES DO LAR LTDA; 04 – PONTO
DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. A Ata, na íntegra, encontrar-se-á disponibilizada no endereço eletrônico www.compras.df.gov.br. Mauricio Shoji Hataka.

COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (*)
Processo: 121.000.207/2013. Interessado: CODEPLAN; Assunto: Contratação de empresa
para prestação de serviços de acompanhamento/leitura de publicações oficiais de interesse
da Codeplan. Ratifico nos termos do Artigo 24, § 1º da Lei nº 8.666/93, de 21.06.1993 a
Dispensa de Licitação de que trata o presente processo, conforme a justificativa constante
dos autos em epígrafe, referente à Nota de Empenho nº 2013NE00444, UO 32201; Programa
de Trabalho 04122600385179646; Fonte 100; Natureza da Despesa 339039, no valor de R$
3.192, 00 (três mil cento e noventa e dois reais), em favor da Empresa OMNIWARE SOLUÇÕES LTDA - ME, CNPJ nº 05.056.633/0001-35. Publique-se para os fins pertinentes.
Brasília, 04 de setembro de 2013. Júlio Flávio Gameiro Miragaya, Presidente da Companhia
de Planejamento do Distrito Federal.
____________
(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº
181, de 30 de agosto de 2013, pag. 52.
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2013.
Processo 121.000.043/2013. Objeto: Aquisição de impressoras laser multifuncionais monocromáticas e impressoras laser multifuncionais policromáticas (novas – primeiro uso) e respectivos
suprimentos, para uso na Companhia de Planejamento do Distrito Federal, conforme especificações, quantidades e demais elementos pertinentes encontram-se estabelecidos nos Anexos I a IV,
que integram o Edital. Tipo: menor preço por lote. Valor estimado: R$ 61.737, 97 (sessenta e um
mil setecentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos). Projeto: 1471 – Modernização de
Sistemas de Informação da Codeplan – Subprojeto: 2515 – Fonte: 100 – Elemento de Despesas:
449052 – Material Permanente e Projeto: 8517 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
da Codeplan – Subprojeto: 9646 – Fonte: 100 – Elemento de Despesas: 339030 – Material de
Consumo. Abertura, credenciamento e recebimento dos envelopes: 19 de setembro de 2013 às
10h00min. Endereço: SAM Projeção H 2º andar sala nº 209 – Ed. da Codeplan – Brasília/DF.
Cópias do Edital encontram-se à disposição, no endereço SAM Projeção H 3º andar sala nº 304
– Ed. da Codeplan, no horário de 08h00min as 12h00min e de 14h00min as 18h00min, Telefone:

PÁGINA 76

Diário Oficial do Distrito Federal

(61) 3342-1633, mediante o recolhimento de taxa no valor de R$ 10, 00 (dez reais) diretamente
na Tesouraria da Codeplan, sala nº 303 e no site www.codeplan.df.gov.br.
Brasília/DF, 03 de setembro de 2013.
SEBASTIÃO PACHECO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO
DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
EDITAL Nº 01, DE 04 DE SETEMBRO DE 2013.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL,
no uso de suas atribuições legais, o disposto na Lei nº 4.949, de 15 de outubro de 2012, na Lei
Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, na Lei nº 5.105, de 03 de maio de 2013, bem
como a autorização do Conselho de Política de Recursos Humanos publicada no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 45, de 04 de março de 2013, torna pública a realização de concurso público
para provimento de vagas no cargo de Professor de Educação Básica, da Carreira Magistério Público do Quadro de Pessoal do Distrito Federal mediante as condições estabelecidas neste Edital.
1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1.O concurso público será regulado pelas normas contidas no presente Edital e seus anexos e
será executado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC.
1.2.O concurso destina-se ao provimento de 804 (oitocentas e quatro) vagas de Professor de Educação Básica da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, conforme Anexo I deste Edital.
1.2.1.Os cargos estão listados no Anexo I, juntamente com as informações de quantidade de
vagas por carga horária disponíveis.
1.2.2.O Anexo II contém as informações sobre os requisitos e atribuições dos cargos.
1.3.Os vencimentos, para a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais é de R$ 4.343,18
(quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), e para uma jornada de trabalho
de 20 (vinte) horas semanais é de R$ 1.764,42 (um mil setecentos, sessenta e quatro reais e
quarenta e dois centavos).
1.4.Os candidatos nomeados estarão sujeitos ao regime jurídico dos servidores públicos civis do
Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, instituído pela Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011 e as normas internas do órgão de lotação.
1.5.O concurso público consistirá de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório,
e de avaliação curricular de títulos e de experiência profissional, de caráter exclusivamente
classificatório.
1.6.As provas referentes ao concurso público serão aplicadas na cidade de Brasília/DF.
1.7.Os horários mencionados no presente Edital e nos demais editais a serem publicados para o
certame obedecerão ao horário de Brasília.
2.DOS REQUISITOS PARA POSSE
2.1.O candidato aprovado no concurso público de que trata esse Edital será investido no cargo,
se atendidas todas as exigências a seguir discriminadas:
2.1.1.Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de
direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Decreto n.º 70.436, de 18/04/72, Constituição Federal, § 1º do Art. 12 de 05/10/1988 e Emenda Constitucional nº 19 de 04/06/98, Art. 3º);
2.1.2.Ter, na data da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
2.1.3.No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;
2.1.4.Estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos;
2.1.5.Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nomeação
de cargo público;
2.1.6.Apresentar declaração de bens que constituem o seu patrimônio, declaração de que não
acumula cargo ou função pública;
2.1.7.Apresentar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por
qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal e outras que se
fizerem necessárias;
2.1.8.Possuir capacidade física e mental para o exercício do cargo;
2.1.9.Obter aprovação e classificação no certame, dentro do número de vagas;
2.1.10.Possuir os requisitos indicados no Anexo II para o cargo ao qual se candidatou.
3.DAS INSCRIÇÕES
3.1.Antes de efetuar o pagamento do valor da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que
preenche todos os requisitos estabelecidos neste Edital. Poderá ser cancelada a inscrição do candidato se for verificado, a qualquer tempo, o não cumprimento das obrigações fixadas neste Edital.
3.2.Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no requerimento de inscrição determinará
o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época,
sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
3.3.O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar abreviaturas quanto ao nome, data
de nascimento e localidades de nascimento e residência.
3.4.As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato,
podendo o GDF e o IBFC excluir do Concurso Público o candidato que preencher dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado
posteriormente.
3.5.Não será aceita solicitação de inscrição encaminhada por fax, por via postal, via correio
eletrônico ou qualquer outro meio não previsto neste Edital.
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3.6.Não haverá, sob qualquer pretexto, inscrição provisória, condicional e extemporânea.
3.7.No ato da inscrição, o candidato deverá optar por um dos cargos conforme Anexo I. Não será
admitida ao candidato a alteração de cargo após efetivação da inscrição.
3.8.As inscrições para este Concurso Público serão realizadas exclusivamente pela Internet, no
endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br), no período das 8h do dia 25 de setembro às
23h59min do dia 24 de outubro de 2013, observado o horário de Brasília.
3.9.Para efetuar a inscrição é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física - CPF do
candidato.
3.10.Após a confirmação da inscrição, que ocorrerá ao término da operação, o candidato deverá
imprimir o boleto bancário para efetuar o pagamento da taxa de inscrição, até o dia do vencimento
impresso no boleto, em qualquer agência bancária.
3.11.O recibo de pagamento será o único comprovante válido que o candidato realizou sua
inscrição nesse concurso público.
3.12.A inscrição do candidato somente será concretizada após a confirmação do pagamento da
taxa de inscrição.
3.13.Não será válida a inscrição cujo pagamento seja realizado por depósito em caixa eletrônico,
pelo correio, fac-símile (fax), transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito em
conta corrente, agendamento eletrônico, cheque ou fora do período de inscrição ou por qualquer
outro meio que não o especificado neste Edital.
3.14.
Não será considerado o pedido de inscrição não efetivado por motivo de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação ou congestionamento de linhas, bem como outros
fatores que impossibilitem a transferência dos dados.
3.15.
O candidato inscrito por terceiro assume total responsabilidade pelas informações
prestadas por seu representante, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento do requerimento de inscrição disponível pela via eletrônica.
3.16.
O valor da taxa de inscrição será de:
Cargo
Valor da taxa de inscrição
Professor de Educação Básica – 20 horas
R$ 40,00
Professor de Educação Básica – 40 horas
R$ 55,00
3.17.
Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada em valor superior ao
fixado ou em duplicidade, seja qual for o motivo. A devolução da importância paga somente
ocorrerá em caso de anulação ou revogação do Concurso Público.
3.18.
O candidato que não efetuar o pagamento de sua inscrição, até a data de vencimento
constante do seu boleto, poderá utilizar a opção de imprimir a 2ª via do boleto até o dia subsequente ao término da inscrição. O candidato que não efetuar o pagamento da inscrição até o
dia imediatamente subsequente ao término da inscrição, ficará impossibilitado de participar do
concurso.
3.18.1. Encerrado o prazo de inscrição e esgotados todos os prazos permitidos para pagamento,
impressos nos boletos, mesmo tendo o candidato realizado o pagamento da inscrição, este ficará
impossibilitado de participar do concurso.
3.19.Da Isenção de pagamento da taxa de inscrição:
3.19.1. Os candidatos amparados pela Lei nº 4.949/2012, poderão requerer isenção do pagamento do valor de inscrição, exclusivamente, no período das 8h do dia 13 de setembro às
23h59min do dia 16 de setembro de 2013, observado o horário de Brasília.
3.19.2. O requerimento de isenção do pagamento do valor de inscrição estará disponível para
preenchimento no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br) no período constante do item
3.19.1 deste Edital.
3.19.3. Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição o candidato deverá comprovar uma das condições:
3.19.3.1.Para comprovação de pelo menos três doações de sangue realizadas no período de um
ano antes da data final de inscrição neste concurso:
a)original ou cópia simples de certificado emitido por instituição pública de saúde devendo
constar todas as respectivas datas de doação.
3.19.3.2.Para comprovação de recebimento de benefício de programa social de complementação
ou suplementação de renda instituída pelo Governo do Distrito Federal (GDF):
a)original ou cópia simples 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.
3.19.4. Para requerer a isenção do pagamento do valor de inscrição prevista nos itens 3.19.3.1
e 3.19.3.2, o candidato deverá obedecer aos seguintes procedimentos:
a)Encaminhar o comprovante de solicitação de isenção realizado através do endereço eletrônico
do IBFC (www.ibfc.org.br) e umas das documentações citadas nos itens 3.19.3.1 e 3.19.3.2, deste
Edital, via SEDEX ou correspondência com registro de Aviso de Recebimento (AR), ao Instituto
Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC, Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara
Agrindus - Taboão da Serra – SP – CEP: 06763-020.
b)O envelope deverá conter a referência “Concurso Professor de Educação Básica/GDF – Solicitação de Isenção” e ser encaminhado até o dia 17 de setembro de 2013.
3.19.5. A relação dos pedidos de isenção será divulgada até o dia 25 de setembro 2013, no
site (www.ibfc.org.br).
3.19.6. Cada candidato deverá encaminhar individualmente sua documentação, sendo vedado
o envio de documentos de mais de um candidato no mesmo envelope.
3.19.7. Encerrado o prazo de postagem de documentos, não será permitida a complementação
da documentação.
3.19.8. A comprovação da tempestividade do requerimento de isenção do pagamento do valor
de inscrição será feita pelo registro da data de postagem.
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3.19.9. O candidato que tiver sua solicitação de isenção deferida terá sua inscrição efetivada
automaticamente no Concurso Público.
3.19.10.Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção do pagamento do valor da taxa de
inscrição indeferidos e que mantiverem interesse em participar do certame deverão efetuar sua
inscrição, observando os procedimentos previstos no item 3 deste Edital.
3.19.11.A declaração falsa de dados para fins de isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição determinará o cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes,
em qualquer época, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis pelo teor das afirmativas,
assegurado o contraditório e ampla defesa.
3.19.12.Não será aceita solicitação de isenção do pagamento do valor da taxa de inscrição via
fac-símile (fax), via correio eletrônico ou qualquer outra forma que não seja prevista neste Edital.
3.19.13.Não será concedida isenção do pagamento do valor de inscrição ao candidato que:
a)deixar de efetuar o requerimento de inscrição pela Internet;
b)omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
c)fraudar e/ou falsificar documento;
d)pleitear a isenção, sem apresentar cópia dos documentos previstos;
e)não observar prazos para postagem dos documentos.
3.20.O IBFC disponibilizará posto de inscrição, no período das inscrições e para solicitação de
isenção, nos horários das 13 às 17 horas, exceto sábados, domingos e feriados, no seguinte local:
a) MR2 INKJET - W3 ASA NORTE SCLRN, 708 - BL E - LOJA 15 – Asa Norte.
3.21.Constatada a irregularidade na inscrição do candidato esta será automaticamente cancelada,
considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
3.22.A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
4.DAS CONDIÇÕES GERAIS PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
4.1.Do total de vagas para cada cargo/componente curricular e das que vierem a ser criadas
durante o prazo de validade do concurso, 20% (vinte por cento) serão providas na forma da
Lei nº 4.949, de 15 de outubro de 2012, publicado no DODF nº 209, de 16 de outubro de 2012.
4.1.1.Na hipótese da aplicação do disposto no subitem 4.1 deste Edital resultar em fração inferior a 1 (um), será desconsiderada a reserva em questão, conforme art. 8º, parágrafo 5º, da Lei
4.949/2012 e Decisão nº 156/2005 do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).
4.2.Às pessoas com deficiência, que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas
pela legislação, é assegurado o direito de inscrição para a reserva de vagas em Concurso Público,
devendo ser observada a compatibilidade das atribuições com a deficiência de que são portadoras.
4.3.No ato da inscrição, o candidato com deficiência deverá declarar que está apto a exercer o
cargo para o qual se inscreverá.
4.4.Durante o preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, o candidato portador de
deficiência, além de observar os procedimentos descritos no item 3 deste Edital, deverá informar
que possui deficiência e a forma de adaptação de sua prova, quando necessário.
4.5.O candidato que, no ato do preenchimento do Formulário Eletrônico de Inscrição, não indicar
sua condição de pessoa com deficiência e não cumprir o determinado neste Edital terá a sua
inscrição processada como candidato de ampla concorrência e não poderá alegar posteriormente
essa condição para reivindicar a prerrogativa legal.
4.6.Para assegurar a concorrência às vagas reservadas, bem como o atendimento diferenciado
durante a prova, o candidato com deficiência deverá encaminhar, até o dia 25 de outubro de
2013, via SEDEX ou correspondência com Aviso de Recebimento (AR) ao IBFC, Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus - Taboão da Serra – SP – CEP: 06763-020, os
documentos a seguir:
a)Laudo médico original ou cópia autenticada expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses
até a data do término das inscrições, atestando a espécie e o grau de deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como
a provável causa da deficiência;
b)Requerimento de condições especiais (Anexo III) devidamente preenchido e assinado, para
assegurar previsão de adaptação da sua prova.
4.7.O GDF e o IBFC não se responsabilizam pelo extravio ou atraso dos documentos encaminhados via SEDEX ou AR, sendo considerada para todos os efeitos a data de postagem.
4.8.O candidato com deficiência, além do envio do laudo médico e do Requerimento de Prova
Especial ou de Condições Especiais (Anexo III) indicado nas alíneas “a” e “b” do subitem 4.6
deste Edital, deverá assinalar, no Formulário Eletrônico de Inscrição ou no Requerimento de
Isenção de Pagamento do Valor da Taxa de Inscrição, nos respectivos prazos, a condição especial
de que necessitar para a realização da prova, quando houver.
4.9.Os documentos indicados no subitem 4.6 deste Edital terão validade somente para este
Concurso Público e não serão devolvidos em hipótese alguma.
4.10.Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não atenderem aos dispositivos mencionados no subitem 4.6 deste Edital, não concorrerão às vagas reservadas para pessoa com
deficiência e não terão a prova e/ou condições especiais atendidas.
4.11.A realização de provas nas condições especiais solicitadas pelo candidato com deficiência
atenderá a legislação específica.
4.12.Os candidatos às vagas de pessoas com deficiência que não realizarem a inscrição, conforme
as instruções constantes deste Edital, não poderão impetrar recursos em favor da sua inscrição.
4.13.Os candidatos às vagas de pessoas com deficiência participarão do Concurso Público em
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo da prova, à
avaliação, aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação da prova.
4.14.O candidato às vagas de pessoas com deficiência, se aprovado e classificado, além de
figurar na lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de pessoas
com deficiência.
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4.15.Os candidatos inscritos como pessoas com deficiência e aprovados nas etapas do Concurso
Público, serão convocados para perícia médica, com a finalidade de avaliação quanto à configuração da deficiência e a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência declarada.
4.15.1. O não comparecimento ou a reprovação na perícia médica acarretará a perda do direito
às vagas reservadas às pessoas com deficiência.
4.16.Será excluído da Lista Especial (pessoas com deficiência) o candidato que não tiver
configurada a deficiência declarada (declarado não portador de deficiência pela junta médica
encarregada da realização da perícia), passando a figurar somente na lista geral e será excluído
do Concurso Público o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com o cargo.
4.17.Após a contratação do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a
concessão de aposentadoria.
4.18.As vagas definidas no presente Edital que não forem providas por falta de candidatos
aprovados com deficiência, serão preenchidas pelos demais candidatos de ampla concorrência,
observada a ordem de classificação por cargo.
5.DA EFETIVAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
5.1.A partir de 04 de novembro de 2013 o candidato deverá conferir, no endereço eletrônico
do IBFC (www.ibfc.org.br), na opção inscrições homologadas (efetivadas), se os dados da sua
inscrição foram recebidos e o pagamento processado. Em caso negativo, o candidato deverá
entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC do IBFC, pelo telefone
(11) 4788.1430, de segunda a sexta-feira (úteis), das 9 às 17 horas (horário de Brasília), para
verificar o ocorrido.
6.DAS SOLICITAÇÕES PARA ATENDIMENTO ESPECIAL NO DIA DE APLICAÇÃO DAS
PROVAS
6.1.O candidato que necessitar de condição especial para a realização da prova objetiva, deverá
encaminhar, até o dia 25 de outubro de 2013, via SEDEX ou correspondência com Aviso de
Recebimento (AR) ao IBFC, Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus - Taboão
da Serra – SP – Cep: 06763.020, requerimento de condições especiais (Anexo III) devidamente
preenchido e assinado, para assegurar atendimento especial.
6.2.A candidata lactante deverá preencher, no próprio formulário de inscrição, requerimento
especificando esta condição para a adoção das providências necessárias.
6.2.1.Nos horários destinados à amamentação, a mãe poderá retirar-se, temporariamente, da sala/
local em que estarão sendo realizadas as provas, para atendimento ao seu bebê, em sala especial
a ser reservada pela coordenação do Concurso Público.
6.2.2.Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
6.2.3.Para a amamentação, o bebê deverá permanecer no ambiente a ser determinado pela Coordenação do Concurso Público.
6.2.4.O bebê deverá estar acompanhado somente de um adulto responsável por sua guarda (familiar ou terceiro indicado pela candidata), e a permanência temporária desse adulto, em local
apropriado, será indicada pela Coordenação do Concurso Público.
6.2.5.Durante o período de amamentação, a candidata será acompanhada de uma “fiscal” do
IBFC que garantirá que sua conduta esteja de acordo com os termos e condições deste Edital,
sem a presença do responsável pela guarda da criança.
6.2.6.A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará as provas.
6.3.Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no item 6 deste Edital, não
terão a prova e/ou condições especiais atendidas.
6.4.A solicitação de atendimento especial será acatada segundo os critérios de viabilidade e
razoabilidade.
7.DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
7.1.A aplicação das provas está prevista para o dia 08 de dezembro de 2013, e será realizada na
cidade de Brasília/DF conforme períodos e horários a seguir:
MANHÃ
TARDE
DESCRIÇÃO
Demais Componentes
Atividades
Curriculares/Cargos
Horário de Abertura dos Portões
8h
13h30min
Horário de Fechamento dos Portões
8h45min
14h15min
Início das Provas
9h
14h30min
7.1.1.Em caso de indisponibilidade de locais adequados ou suficientes na localidade de realização
das provas (Brasília/DF), estas poderão ser realizadas em outras localidades no Distrito Federal.
7.2.A duração das Provas será de 3h30min, incluído o tempo para leitura das instruções e preenchimento das folhas de respostas, sendo de responsabilidade do candidato a observância dos
horários estabelecidos.
7.3.O local, a sala e o horário de realização das provas serão disponibilizados no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br), a partir de 02 de dezembro de 2013.
7.4.Não será enviado, via correio, cartão de convocação para as provas. A data, o horário e o local
da realização das Provas Objetivas serão disponibilizados conforme o subitem 7.3.
7.5.Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, domingos e
feriados.
7.6.O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, horário e local de realização
da prova, para fins de justificativa de sua ausência.
7.7.É de exclusiva responsabilidade do candidato, tomar ciência do trajeto até o local de realização
das provas, a fim de evitar eventuais atrasos, sendo aconselhável ao candidato visitar o local de
realização da prova com antecedência.
7.8.Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a
ausência do candidato.
7.9.O não comparecimento às provas, por qualquer motivo, caracterizará a desistência do can-
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didato e resultará em sua eliminação deste Concurso Público.
7.10.Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo e data
de nascimento, deverão ser corrigidos pelos candidatos somente no dia das respectivas provas,
com o fiscal de sala.
7.11.O candidato que não solicitar a correção dos dados deverá arcar exclusivamente com as
consequências advindas de sua omissão.
7.12.O candidato que, por qualquer motivo, não tiver seu nome constando na Convocação para
as Provas Objetivas, mas que apresente o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos
moldes previstos neste Edital, poderá participar do Concurso Público, devendo preencher e
assinar, no dia da prova, formulário específico.
7.13.A inclusão de que trata o subitem 7.12 será realizada de forma condicional, sujeita a posterior
verificação quanto à regularidade da referida inscrição.
7.14.Constatada a irregularidade da inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente
cancelada, considerados nulos todos os atos dela decorrentes.
7.15.O candidato deverá apor sua assinatura na lista de presença, de acordo com aquela constante
do seu documento de identidade, vedada a aposição de rubrica.
7.16.Depois de identificado e acomodado na sala de prova, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de estudo ou de leitura enquanto aguarda o horário de
início da prova.
7.17.O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
7.18.É vedado o ingresso de candidato em local de prova portando qualquer tipo de arma.
7.19.O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Ato de Convocação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) minutos do fechamento dos portões, munido de:
a)comprovante de inscrição;
b)original de um dos documentos de identidade a seguir: carteira e/ou cédula de identidade
expedida por Secretaria de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo
Ministério das Relações Exteriores, Cédula de Identidade para Estrangeiros, Cédula de Identidade fornecida por Órgãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal valem como
documento de identidade, como, por exemplo, OAB, CRM, CREA, CRC, Passaporte, Carteira
de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional de Habilitação (com fotografia
na forma da Lei Federal nº. 9.503/1997);
c)caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
7.20.Somente será admitido na sala de prova o candidato que apresentar um dos documentos
discriminados no subitem anterior em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a
identificação do candidato. Documentos violados e rasurados não serão aceitos.
7.21.Identificação especial será exigida, também, do candidato cujo documento de identificação
gere dúvidas quanto à fisionomia e à assinatura.
7.22.O comprovante de inscrição não terá validade como documento de identidade.
7.23.Não serão aceitos, por serem documentos destinados a outros fins, Protocolos, Boletim de
Ocorrência, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação emitida
anteriormente à Lei Federal nº 9.503/97, Carteira de Estudante, Crachás, Identidade Funcional
de natureza pública ou privada, cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas, ou
quaisquer outros documentos não constantes deste Edital.
7.24.Durante a prova, não será permitido ao candidato realizar anotação de informações
relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos, consultas bibliográficas de qualquer espécie, bem como usar no local de exame: armas, quaisquer aparelhos
eletrônicos (agenda eletrônica, bip, gravador, notebook, pager, palmtop, receptor, telefone
celular, walkman, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio, etc.), boné,
gorro, chapéu e óculos de sol, bolsas ou sacolas. O descumprimento desta instrução implicará
na eliminação do candidato.
7.25.Telefone celular, rádio comunicador e aparelhos eletrônicos dos candidatos, enquanto na
sala de prova, deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada, sendo acomodados em
local a ser indicado pelos fiscais de sala de prova.
7.25.1. O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado portando qualquer um
dos objetos especificados no subitem 7.24, incluindo os aparelhos eletrônicos citados, mesmo
que desligados, será automaticamente eliminado do Concurso Público.
7.25.2. No caso dos telefones celulares, do tipo smartphone, em que não é possível a retirada
da bateria, os mesmos deverão ser desligados sendo acomodados em local a ser indicado pelos
fiscais de sala de prova. Caso tais aparelhos emitam qualquer som, o candidato será eliminado
do concurso.
7.26.O IBFC recomenda que o candidato leve apenas o documento original de identidade, caneta
azul ou preta, para a realização da prova e não leve nenhum dos objetos citados nos itens anteriores.
7.27.O GDF e o IBFC não se responsabilizarão por perda ou extravio de documentos, objetos
ou equipamentos eletrônicos ocorridos no local de realização de prova, nem por danos a eles
causados.
7.28.Por medida de segurança os candidatos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas,
à observação dos fiscais de sala, durante todo o período de realização das provas.
7.29.No ato da realização das provas serão fornecidos aos candidatos os Cadernos de Questões
e as Folhas de Respostas personalizadas com os dados do candidato, para aposição da assinatura
no campo próprio e transcrição das respostas.
7.30.O candidato deverá conferir os seus dados pessoais impressos na Folha de Respostas, em
especial seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.
7.31.Nas provas, o candidato deverá assinalar as respostas das questões na Folha de Respostas
personalizada com caneta de tinta azul ou preta, que será o único documento válido para a
correção de sua prova.
7.32.Não serão computadas questões não respondidas e/ou questões que contenham mais de
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uma resposta (mesmo que uma delas esteja correta), emendas ou rasuras, ainda que legíveis.
7.33.O candidato não deverá fazer nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pelas leitoras óticas, prejudicando o seu desempenho.
7.34.Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato,
devendo este arcar com os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente.
7.35.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 capa
do Caderno de Questões.
7.36.Objetivando garantir a lisura e a idoneidade do Concurso Público, no dia de realização das
provas o candidato será submetido ao sistema de detecção de metal.
7.37.Em nenhuma hipótese será admitida troca de cargo e local de realização das provas.
7.38.Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo de 1 (uma) hora de seu início, mediante a entrega obrigatória da sua Folha de
Respostas e do seu Caderno de Questões, ao fiscal de sala.
7.38.1. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o
período mínimo estabelecido no subitem 7.38, terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
7.38.2. O candidato somente levará o Caderno de Questões depois de transcorridas 2h35min
do início da prova.
7.39.Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a)apresentar-se após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
b)não apresentar o documento de identidade exigido no subitem 7.19, alínea “b” deste Edital;
c)não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
d)ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, ou antes do tempo mínimo de
permanência estabelecido no subitem 7.38 deste Edital;
e)for surpreendido em comunicação com outro candidato, ou terceiros, verbalmente, por escrito
ou por qualquer outro meio de comunicação, ou utilizando-se de livros, notas, impressos ou
calculadoras;
f) for surpreendido usando boné, gorro, chapéu, óculos de sol ou fazendo uso de telefone celular,
gravador, receptor, pager, bip, notebook e/ou equipamento similar;
g)lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h)não devolver o Caderno de Questões e a Folha de Respostas conforme o subitem 7.38 deste
Edital;
i)perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a
qualquer dos examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
j)fizer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios
permitidos;
k)ausentar-se da sala de provas, portando a Folha de Respostas;
l)ausentar-se da sala de provas, portando o Caderno de Questões fora do tempo permitido;
m)não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas;
n)utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de
terceiros, em qualquer fase do Concurso Público;
o)não permitir a coleta de sua assinatura;
p)não se submeter ao sistema de detecção de metal como previsto no subitem 7.36;
q)que se negar ao cumprimento das normas previstas no Edital do concurso público;
r)descumprir as normas e os regulamentos durante a realização das provas.
7.40.Com exceção da situação prevista no subitem 6.2, não será permitida a permanência de
qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo
ocasionar inclusive a não participação do candidato no Concurso Público.
7.41.Solicitação de condições especiais será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e
de razoabilidade.
7.42.No dia da realização das provas, não serão fornecidas por qualquer membro da equipe de
aplicação das provas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das
provas e/ou critérios de avaliação/classificação.
7.43.Constatado, após as provas, por meio eletrônico, estatístico, visual, ou por investigação
policial, ter o candidato utilizado processos ilícitos, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público.
7.44.Por motivos de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, não serão
fornecidos exemplares do caderno de questões aos candidatos ou as instituições de direito público
ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso Público.
7.45.Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas
em razão de afastamento do candidato da sala de provas.
7.46.O Gabarito das Provas Objetivas será divulgado no endereço eletrônico do IBFC (www.
ibfc.org.br), em até 24 horas após sua aplicação.
7.47.O Caderno de Questões da prova será divulgado no endereço eletrônico do IBFC (www.
ibfc.org.br), na mesma data da divulgação dos gabaritos e apenas durante o prazo recursal.
7.48.O espelho da Folha de Respostas do candidato será divulgado no endereço eletrônico
do IBFC (www.ibfc.org.br), na mesma data da divulgação das notas, e apenas durante o
prazo recursal.
7.49.No caso de o candidato não conseguir visualizar o seu local de prova no endereço eletrônico
do IBFC (www.ibfc.org.br), dentro do período fixado, deverá entrar em contato com o Serviço
de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira
(úteis), das 9 às 17 horas (horário de Brasília), até o 3º (terceiro) dia que antecede a aplicação
das provas para as devidas orientações.
8.CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS
8.1.As provas terão caráter eliminatório e classificatório sendo constituídas conforme os
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quadros a seguir:
PROVAS

Conhecimentos
Gerais

Conhecimentos
Específicos

CONHECIMENTOS

Nº DE
QUESTÕES

VALOR
DAS
QUESTÕES

Língua Portuguesa

5

1,2

Conhecimentos
Pedagógicos

10

1,5

Atualidades

5

1,0

5

1,0

5

1,0

20

2,5

Noções de Direito
Administrativo
Lei Orgânica do
Distrito Federal
Específicos

TOTAL
DE
PONTOS

PONTUAÇÃO
MÍNIMA PARA
APROVAÇÃO

36

18 pontos (50%)

50

25 pontos (50%)

8.2.Os conteúdos programáticos referentes às Provas Objetivas de Múltipla Escolha são os
constantes do Anexo IV deste Edital.
8.3.A Prova Objetiva de Múltipla Escolha será composta de 50 (cinquenta) questões distribuídas
pelos conhecimentos, sendo que cada questão conterá 4 (quatro) alternativas, com uma única
resposta correta, pontuadas conforme o quadro constante do subitem 8.1.
8.4.A Prova Objetiva de Múltipla Escolha de todos os candidatos será corrigida por meio de
leitura ótica.
8.5.A pontuação de cada prova se constituirá da soma dos pontos obtidos pelos acertos em cada
item de conhecimentos, ponderados pelos respectivos valores das questões.
8.6.Estará eliminado deste concurso o candidato que não perfizer o mínimo de 50% (cinquenta
por cento) do total de pontos atribuídos em conhecimentos gerais e 50% (cinquenta por cento)
do total de pontos atribuídos em conhecimentos específicos.
9.DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
9.1.Somente os candidatos considerados aprovados e classificados na Prova Objetiva de Múltipla
Escolha, até a classificação correspondente a 5 (cinco) vezes o número de vagas ofertadas neste
Edital, incluindo os empatados na última posição e a reserva de vagas para os candidatos com
deficiência, serão convocados para a Avaliação de “Títulos” e “Experiência Profissional”, ficando
os demais candidatos não convocados, reprovados e eliminados do concurso para todos os efeitos.
9.2.Os candidatos convocados deverão, durante o período divulgado no Edital de Convocação,
acessar o endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br), localizar o link denominado Avaliação
de “Títulos” e “Experiência Profissional”, inserir seu número de inscrição e data de nascimento,
selecionar os campos correspondentes aos títulos e experiência que possuem, preencher corretamente o formulário conforme instrução, enviar os dados e imprimir o formulário.
9.3.O formulário de Avaliação de “Títulos” e “Experiência Profissional”, devidamente assinado,
e os “Documentos“ que foram informados através do site, deverão ser encaminhados via correio,
na modalidade SEDEX, ao IBFC, Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara Agrindus Taboão da Serra – SP – CEP: 06763-020, indicando como referência no envelope “TÍTULOS/
EXPERIÊNCIA – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA/GDF”.
9.4.Caso o candidato não tenha qualquer título ou experiência válida para o cargo em que se
inscreveu, terá atribuída nota (zero) nesta etapa, que não possui caráter eliminatório, mas somente classificatório.
9.5.Para fins de avaliação de títulos, não será considerado diploma, certidão de conclusão de
curso ou declaração que seja requisito para ingresso no cargo concorrido pelo candidato.
9.6.Todos os documentos referentes à avaliação de títulos e experiência deverão ser apresentados
em CÓPIAS frente e verso, AUTENTICADAS em cartório, cuja autenticidade será objeto de
comprovação mediante apresentação de original e outros procedimentos julgados necessários,
caso o candidato venha a ser aprovado.
9.6.1. 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.
9.7.Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a avaliação
com clareza.
9.8.Os documentos de certificação que forem representados por diplomas ou certificados/
certidões de conclusão de curso deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar,
mencionando a data da colação de grau, bem como deverão ser expedidos por instituição oficial
ou reconhecidos, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e
do responsável pela expedição do documento.
9.9.Os documentos comprobatórios de cursos realizados no exterior somente serão considerados
quando traduzidos para a língua portuguesa por tradutor juramentado e devidamente revalidado
por Universidades Oficiais credenciadas pelo Ministério da Educação – MEC.
9.10.Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes e credenciado pelo MEC.
9.11.Apenas os cursos já concluídos até a data final estabelecida em convocação para apresentação
dos títulos serão passíveis de pontuação na avaliação.
9.12.Os pontos decorrentes da mesma titulação acadêmica não serão cumulativos, ou seja, será
considerado apenas o título referente à sua faixa de pontuação.
9.13.O Certificado de curso de pós-graduação lato-sensu, em nível de especialização, que não
apresentar a carga horária mínima de 360h/aula não será pontuado.
9.14.Para receber a pontuação relativa à Experiência Profissional, o candidato deverá comprovar
o efetivo exercício de atividades correspondentes ao cargo profissional para o qual se inscreveu,
mediante apresentação de uma das seguintes opções:
a)cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - constando obriga-
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toriamente a folha de identificação com número e série, a folha com a foto do portador, a folha
com a qualificação civil, a folha de contrato de trabalho e as folhas de alterações de salário que
constem mudança de função - acrescida de declaração do empregador que informe o período
(com início e fim) e a discriminação do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, se realizado na área privada;
b)cópia autenticada do estatuto social da cooperativa acrescida de declaração informando sua
condição de cooperado, período (com início e fim) e a discriminação do serviço realizado, com
a descrição das atividades desenvolvidas;
c)cópia autenticada de declaração ou certificado original, que informe o período (com início e
fim) e a discriminação do serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas, se
realizado na área pública;
d)cópia autenticada de contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento de autônomo
(RPA) acrescido de declaração, que informe o período (com início e fim) e a discriminação do
serviço realizado, no caso de serviço prestado como autônomo; e
e)cópia autenticada de declaração do órgão ou empresa ou de certidão de Tempo de Serviço
efetivamente exercido no exterior, traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado.
9.15.A declaração a que diz respeito o subitem 9.14, alínea “a” deverá apresentar, no mínimo,
as seguintes informações: nome empresarial ou denominação social do emitente; endereço e
telefones válidos, CNPJ e inscrição estadual, identificação completa do profissional beneficiado;
descrição do cargo exercido e principais atividades desenvolvidas; local e período (início e fim)
de realização das atividades; assinatura e identificação do emitente (nome completo legível e
função), com reconhecimento de firma.
9.16.A certidão a que diz respeito o subitem 9.14, alínea “c” deverá apresentar, no mínimo, as
seguintes informações: designação do Órgão/Entidade da Administração Pública Direta, Autárquica ou Fundacional; endereço e telefones válidos, CNPJ, identificação completa do profissional;
descrição do cargo público ou função exercida e principais atividades desenvolvidas; local e
período (início e fim) de realização das atividades; assinatura e identificação do emitente (nome
completo legível / cargo público ou função).
9.17.Em caso de impossibilidade de emissão da documentação prevista no subitem 9.14, “a” e
“b”, exclusivamente por motivo de extinção da sociedade empresária e/ou da cooperativa, será
admitida, para fins de pontuação:
9.17.1. Para empregados celetistas de sociedade empresária e/ou de cooperativa, somente cópia
autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) constando obrigatoriamente
a folha de identificação com número e série, a folha com a foto do portador, a folha com a qualificação civil, a folha de contrato de trabalho e as folhas de alterações de salário que constem
mudança de função; e
9.17.2. Para cooperados, cópia autenticada do estatuto social e do termo de extinção da cooperativa, expedido pelo Cartório de Registro Civil.
9.18.Quando o nome do candidato for diferente do constante dos documentos apresentados,
deverá ser anexado comprovante de alteração do nome (por exemplo: certidão de casamento).
9.19.O comprovante referente ao tempo de serviço exercido no exterior, somente será considerado
se o documento estiver traduzido para o português, por tradutor juramentado e em conformidade
com as normas estabelecidas neste Edital.
9.20.Para efeito de cômputo de pontuação relativa ao tempo de experiência, somente será considerado tempo de experiência no exercício da profissão/cargo em anos completos, não sendo
considerada mais de uma pontuação concomitante no mesmo período.
9.21.Não será aceito qualquer tipo de estágio, bolsa de estudo ou monitoria para pontuação dos
títulos e experiência profissional.
9.22.Para efeito de cômputo de pontuação relativa a tempo de experiência, não será considerada
mais de uma pontuação concomitante no mesmo período.
9.23.É de exclusiva responsabilidade do candidato o envio e a comprovação dos documentos
de títulos e experiência profissional.
9.24.Os títulos e experiência profissional que não preencherem devidamente as exigências de
comprovação, contidas neste Edital, não serão considerados.
9.25.Em nenhuma hipótese haverá devolução aos candidatos de documentos referentes aos
títulos e a experiência profissional.
9.26.Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos e
experiência profissional apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação e, comprovada a culpa, o candidato será excluído deste Concurso Público, sem prejuízo das medidas
penais cabíveis.
9.27.Não serão aceitos documentos que não atenderem aos prazos e às exigências deste Edital
e/ou suas complementações.
9.28.A pontuação relativa aos títulos e às experiências profissionais se limitará ao valor máximo
de acordo com as tabela de pontuação.
TABELA DE
VALOR
VALOR
COMPROVANTE/DESCRIÇÃO
TÍTULOS
UNITÁRIO MÁXIMO
Certificado ou Declaração do curso de pós-graduaEspecialização ção latu sensu no mínimo de 360 horas concluído, na
0,35
0,35
área da educação, até a data de entrega dos títulos.
Diploma ou Declaração do curso de mestrado conMestrado cluído, na área da educação, até a data de entrega
0,65
0,65
dos títulos.
Diploma ou Declaração do curso de doutorado conDoutorado cluído, na área da educação, até a data de entrega
1,0
1,0
dos títulos.
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Tempo de efetivo exercício por ano completo em
Tempo de atividades de magistério, exercidas no cargo de
0,50
2,0
experiência professor sem sobreposição de tempo, até a data de
entrega dos títulos.
TOTAL DE PONTOS
4
10.DO PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO FINAL E DESEMPATE DOS CANDIDATOS
10.1.Será considerado aprovado no Concurso Público o candidato que obtiver a pontuação e a
classificação mínimas exigidas para aprovação, nos termos deste Edital.
10.2.O Resultado Final deste Concurso Público será aferido pelo somatório dos pontos obtidos
em todas as fases.
10.3.Havendo empate na totalização dos pontos, terá preferência o candidato com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece o parágrafo único do art. 27 da Lei Federal
nº. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
10.4.Persistindo o empate, serão aplicados os seguintes critérios:
a)maior pontuação de conhecimentos específicos;
b)maior pontuação de língua portuguesa;
c)maior pontuação de conhecimentos pedagógicos;
d)maior pontuação da prova de títulos;
e)idade mais avançada.
10.5.Os candidatos aprovados neste Concurso Público serão classificados em ordem decrescente
de nota final, observado o cargo em que concorrem.
10.6.A classificação dos candidatos aprovados será feita em duas listas, a saber:
10.6.1. A primeira lista conterá a classificação de todos os candidatos (ampla concorrência), respeitado o cargo em que se inscreveram, incluindo aqueles inscritos como pessoas com deficiência;
10.6.2. A segunda lista conterá especificamente a classificação dos candidatos inscritos como
pessoas com deficiência, respeitado o cargo em que se inscreveram.
10.7.O resultado final deste Concurso Público será publicado na íntegra no site do IBFC (www.
ibfc.org.br) e no Diário Oficial do Distrito Federal.
10.8.O candidato não aprovado será excluído do Concurso Público e não constará da lista de
classificação final.
11.DOS RECURSOS
11.1.Será admitido recurso quanto:
a)ao indeferimento do pedido de isenção do pagamento da inscrição;
b)questões das provas objetivas e aos gabaritos preliminares;
c)resultado preliminar da prova objetiva, desde que se refira a erro de cálculo da nota;
d)pontuação atribuída na avaliação de títulos/experiência profissional, ao somatório das notas
e classificação.
11.2.O prazo para interposição dos recursos será de 10 (dez) dias úteis, no horário das 9
horas do primeiro dia às 16 horas do último dia, contados do primeiro dia útil posterior
à data de divulgação do ato ou do fato que lhe deu origem, devendo, para tanto, o candidato utilizar o endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br) e seguir as instruções
nele contidas.
11.3.O candidato deverá acessar o endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br) e preencher
o formulário próprio disponibilizado para recurso, imprimir e enviar, conforme consta no subitem 11.4.
11.4.Os recursos deverão ser encaminhados ao IBFC diretamente, via SEDEX ou correspondência com registro de aviso de recebimento (AR) Rua Waldomiro Gabriel de Mello, 86 - Chácara
Agrindus - Taboão da Serra – SP – 06763.020, com o título de “RECURSO – PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA/GDF” (especificar a fase).
11.5.Apenas serão analisados os recursos recebidos de acordo com os itens 11.3 e 11.4.
11.6.O candidato que desejar interpor recurso, relativamente ao subitem 11.1, deverá fazê-lo
individualmente, por fase do concurso público, em formulário único com a devida fundamentação,
não sendo aceito recurso coletivo.
11.7.A comprovação do encaminhamento tempestivo do recurso será feita mediante registro pelo
Correio da data de envio, sendo rejeitado liminarmente recurso enviado fora do prazo.
11.8.Se, por força de decisão favorável a impugnações, houver modificação do gabarito divulgado antes dos recursos, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito definitivo, não se
admitindo recurso dessa modificação decorrente das impugnações.
11.9.Quanto ao gabarito, o candidato que se sentir prejudicado deverá apresentar individualmente
o seu recurso, devidamente fundamentado e com citação da bibliografia.
11.10.O ponto correspondente à anulação de questão da Prova Objetiva de Múltipla Escolha,
em razão do julgamento de recurso será atribuído a todos os candidatos.
11.11.Quando resultar alteração do gabarito, a resposta correta será corrigida de acordo com o
gabarito oficial definitivo.
11.12.Em caso de deferimento de recurso interposto, poderá eventualmente ocorrer alteração da
classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior ou ainda
poderá ocorrer desclassificação do candidato que não obtiver nota mínima exigida para aprovação.
11.13. Não serão apreciados os recursos que forem apresentados:
a) em desacordo com as especificações contidas neste Edital;
b) fora do prazo estabelecido;
c) fora da fase estabelecida;
d) sem fundamentação lógica e consistente;
e) contra terceiros;
f) em coletivo;
g) cujo teor desrespeite a banca examinadora.
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h) com identificação idêntica à argumentação constante de outro(s) recurso(s).
11.14. Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso, de recurso do recurso ou de recurso
de gabarito final definitivo.
11.15.A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
11.16.O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
11.17.Após análise dos recursos, será publicado no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.
org.br), o resultado dos recursos deferidos procedendo-se, caso necessário, à reclassificação dos
candidatos e à divulgação de nova lista de aprovados.
11.18.Após análise de todos os recursos interpostos de acordo com este capítulo, será publicado
o resultado final deste Concurso Público.
12.DA NOMEAÇÃO
12.1.A aprovação e a classificação de candidatos em número excedente ao número de vagas
estabelecido neste Edital geram para o candidato apenas a expectativa de direito à nomeação,
limitada ao prazo de validade do presente concurso público e observada rigorosamente a ordem
de classificação dos candidatos.
12.2.O prazo de validade do presente concurso público é de 2 (dois) anos, contados a partir da data
de publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial do Distrito Federal,
podendo ser prorrogado, 1 (uma) única vez, por igual período, por conveniência administrativa.
12.3. O candidato aprovado no presente concurso público, quando nomeado, além da publicação
no Diário Oficial do Distrito Federal, será comunicado por meio de telegrama, enviado para o
endereço constante na sua ficha de inscrição.
12.4.O envio de telegramas tem caráter meramente supletivo, independendo de publicação no
Diário Oficial do Distrito Federal, e o não recebimento da correspondência não invalida, em
hipótese alguma, o concurso público ou qualquer de suas etapas.
12.5.O candidato aprovado no presente concurso público, quando nomeado, deverá submeter-se
à avaliação médica pré-admissional e apresentar-se munido dos documentos exigidos em Edital
a ser oportunamente publicado. A posse do candidato dependerá de prévia inspeção médica, e
a inobservância do disposto neste subitem implicará impedimento ao ato de posse, nos termos
da legislação vigente.
12.6.A avaliação médica pré-admissional citada no subitem 12.5 deste Edital é obrigatória, nos
termos da legislação vigente.
12.7.Os candidatos empossados estarão sujeitos ao regime jurídico dos servidores
públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais,
instituído pela Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e às normas
internas do órgão de lotação.
12.8.O candidato aprovado no presente concurso público, quando convocado para a posse, deverá
apresentar-se munido dos documentos relacionados no item 2 deste Edital.
12.9.O cronograma de nomeações dos candidatos aprovados no certame, objeto deste Edital,
prevê as nomeações de 201 candidatos por semestre, a partir do primeiro de 2014, até o total
de 804 candidatos.
13.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1.Eventual impugnação do Edital do concurso público ou de sua alteração deve ser feita no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação deste Edital, no endereço eletrônico do
IBFC (www.ibfc.org.br).
13.2.É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos,
editais e comunicados referentes a este concurso público no Diário Oficial do Distrito Federal
e no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br).
13.3.O resultado final do concurso público será homologado pelo Secretário de Estado de Administração Pública do Distrito Federal, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado
na Internet, no endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br).
13.4.O candidato deverá consultar o endereço eletrônico do IBFC (www.ibfc.org.br) frequentemente para verificar as informações que lhe são pertinentes referentes à execução do Concurso
Público, até a data de homologação.
13.5.Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de documentos
após as datas estabelecidas.
13.6.Não serão fornecidos exemplares de provas relativas a Concursos Públicos anteriores.
13.7.O GDF e o IBFC não se responsabilizam por quaisquer cursos, textos, apostilas e outros
materiais impressos ou digitais referentes às matérias deste Concurso Público, ou por quaisquer
informações que estejam em desacordo com o disposto neste Edital.
13.8.Qualquer informação relativa ao Concurso Público poderá ser obtida no serviço de atendimento do IBFC, telefone: (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 9 às 17 horas
(horário de Brasília) ou através do site (www.ibfc.org.br) no fale conosco.
13.9.O GDF e o IBFC não se responsabilizam por despesas com viagens e estadia dos candidatos
para prestarem as provas deste Concurso Público.
13.10.O GDF e o IBFC não se responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a)endereço eletrônico incorreto e/ou desatualizado;
b)endereço residencial desatualizado;
c)endereço residencial de difícil acesso;
d)correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) por razões diversas;
e)correspondência recebida por terceiros; e
f)dentre outras informações divergentes e/ou errôneas, tais como: dados pessoais, telefones e
documentos.
13.11.A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova e/ou tornar sem efeito a nomeação
do candidato, em todos os atos relacionados a este Concurso Público, quando constatada a
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omissão ou declaração falsa de dados ou condições, irregularidade de documentos, ou ainda,
irregularidade na realização das provas, com finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
13.12. Correrão por conta exclusiva do candidato quaisquer despesas com documentação,
interposição de recurso, material, exames laboratoriais, laudos médicos ou técnicos, atestados,
deslocamentos, viagem, alimentação, estada, apresentação para a posse e outras decorrentes de
sua participação no Concurso Público.
13.13. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que
será comunicada em ato complementar ao Edital.
13.14. Incorporar-se-ão a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer atos complementares, avisos,
comunicados e convocações, relativos a este Concurso Público, que vierem a ser publicados.
13.15. As ocorrências não previstas neste Edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão
resolvidos pelo IBFC, consultada a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão
do Distrito Federal.
WILMAR LACERDA

CÓDIGO

COMPONENTE
CURRICULAR / CARGO

101

ATIVIDADES

202

ARTES CÊNICAS/
TEATRO

203

ARTES DANÇA

204

ARTES MÚSICA

205

ARTES PLÁSTICAS

206

ARTES VISUAIS

207

BIOLOGIA

208

EDUCAÇÃO FÍSICA

209

ELETRÔNICA

210

ELETROTÉCNICA

ANEXO I – QUADRO DE VAGAS
CÓDIGO

COMPONENTE CURRICULAR

101
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

Atividades
Artes Cênicas /Teatro
Artes Dança
Artes Música
Artes Plásticas
Artes Visuais
Biologia
Educação Física
Eletrônica
Eletrotécnica
Enfermagem
Filosofia
Física
Geografia
História
Informática
LEM/Espanhol
LEM/Francês
LEM/Inglês
Língua Portuguesa
Letras/ Libras
Matemática
Música/Acordeom
Música/Bandolim
Música/Bateria
Música/Cavaquinho
Música/Contrabaixo Acústico
Música/Flauta Travesso Barroca
Música/Gaita Cromática
Música/Percussão
Música/Piano Erudito
Música/Regência Coral
Música/Saxofone
Música/Trombone
Música/Trompa
Música/Trompete
Música/Viola Caipira
Música/Viola Clássica
Música/Violão 7 Cordas
Nutrição
Química
Sociologia
Telecomunicações

VAGAS/CARGA HORÁRIA
20horas
5
2
2
2
15
2
8
30
1
1
5
1
2
10
15
1
1
0
10
9
0
8
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
4
1
3
1

40horas
200
8
8
10
9
9
16
199
1
1
1
3
6
43
43
3
2
1
26
19
15
14
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
5
3
2

ANEXO II – ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS
ATRIBUIÇÕES BÁSICAS: professor de educação básica: habilitação específica, obtida em curso
superior com licenciatura plena ou bacharelado com complementação pedagógica, nas seguintes
áreas de atuação: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, Educação Infantil,
1º, 2º e 3º segmentos da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação Profissional.
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LICENCIATURA /HABILITAÇÃO/REGISTRO
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em Pedagogia com habilitação em
Magistério para séries iniciais e/ou para Educação
Infantil, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação, ou diploma
devidamente registrado de licenciatura plena em
Pedagogia que atenda o inteiro teor do contido na
Resolução n.º 01, de 15/05/2006 – CNE/CP; fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação ou diploma, devidamente
registrado, de conclusão de curso de licenciatura plena
em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Licenciatura plena diversa ou bacharelado acompanhado
da complementação pedagógica com habilitação em
séries iniciais do Ensino Fundamental, conforme
Resolução nº 02, de 26/06/1997 – CNE/CP.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em Educação Artística com
habilitação em Artes Cênicas, ou licenciatura plena em
Artes Cênicas, ou licenciatura plena em Teatro ou
bacharelado em Teatro com complementação
pedagógica em Programa Especial de Licenciatura
(PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em Educação Artística com
habilitação em Dança, ou licenciatura plena em Dança,
ou bacharelado em Dança com complementação
pedagógica em Programa Especial de Licenciatura
(PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em Educação Artística com
habilitação em Música, ou Licenciatura plena em
Música ou Bacharelado em Música com
complementação pedagógica em Programa Especial de
Licenciatura (PEL) em área afim.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em Educação Artística com
habilitação em Artes Plásticas, ou Licenciatura plena em
Artes Plásticas ou Bacharelado em Artes Plásticas com
complementação pedagógica em Programa Especial de
Licenciatura (PEL) em área afim.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em Educação Artística com
habilitação em Artes Visuais, ou Licenciatura plena em
Artes Visuais, ou Bacharelado em Artes Visuais com
complementação pedagógica em Programa Especial de
Licenciatura (PEL) em área afim.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em Biologia ou em Ciências
Físicas e Biológicas, ou em Ciências com habilitação
em Biologia fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação ou
Bacharelado em Biologia com complementação
pedagógica em Programa Especial de Licenciatura
(PEL) em área afim.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em Educação Física, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação ou Bacharelado em Educação
Física com complementação pedagógica em Programa
Especial de Licenciatura (PEL) em área afim.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de bacharelado em Engenharia Elétrica ou de
Engenharia
Eletrônica,
com
complementação
pedagógica em Programa Especial de Licenciatura
(PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de bacharelado em Engenharia Elétrica ou de
bacharelado em Engenharia Eletrônica, com
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211

212

ENFERMAGEM

FILOSOFIA

213

FÍSICA

214

GEOGRAFIA

215

HISTÓRIA

216

217

218

219

INFORMÁTICA

LEM/ESPANHOL

LEM/FRANCÊS

LEM/INGLÊS

complementação pedagógica em Programa Especial de
Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em Enfermagem, ou bacharelado
em Enfermagem com complementação pedagógica em
Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em Filosofia, ou bacharelado em
Filosofia com complementação pedagógica em
Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em Física, ou licenciatura plena em
Ciências Físicas e Biológicas com habilitação em Física,
ou licenciatura plena em Matemática com habilitação
em Física fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação ou
bacharelado em Física com complementação
pedagógica em Programa Especial de Licenciatura
(PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em Geografia, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação ou bacharelado em Geografia
com complementação pedagógica em Programa
Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em História, ou bacharelado em
História com complementação pedagógica em Programa
Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em Informática, ou bacharelado ou
tecnológico em Informática com complementação
pedagógica em Programa Especial de Licenciatura
(PEL) em área afim ou licenciatura plena ou
bacharelado em Ciências da Computação com
complementação pedagógica em Programa Especial de
Licenciatura (PEL) em área afim ou bacharelado em
Sistemas de Informação com complementação
pedagógica em Programa Especial de Licenciatura
(PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação, ou
bacharelado em Análise de Sistemas de Informação com
complementação pedagógica em Programa Especial de
Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em Letras, com habilitação em
Espanhol, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação ou
bacharelado em Espanhol com complementação
pedagógica em Programa Especial de Licenciatura
(PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em Letras, com habilitação em
Francês, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação ou
bacharelado em Francês com complementação
pedagógica em Programa Especial de Licenciatura
(PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em Letras, com habilitação em
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LÍNGUA PORTUGUESA

221

LETRAS /LIBRAS

222

MATEMÁTICA

223

MÚSICA ACORDEOM

224

MÚSICA BANDOLIM

225

MÚSICA BATERIA

226

MÚSICA CAVAQUINHO

227

MÚSICA
CONTRABAIXO
ACÚSTICO

228

MÚSICA FLAUTA
TRAVESSO
BARROCA

Inglês, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação ou
bacharelado em Inglês com complementação
pedagógica em Programa Especial de Licenciatura
(PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em Letras, com habilitação em
Língua Portuguesa, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação ou
bacharelado
em
Língua
Portuguesa
com
complementação pedagógica em Programa Especial de
Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em Letras, com habilitação em
Libras, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação ou
bacharelado em Letras/Libras com complementação
pedagógica em Programa Especial de Licenciatura
(PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em Matemática, ou licenciatura
plena em Física com habilitação em Matemática, ou
licenciatura plena em Ciências Físicas e Biológicas com
habilitação em Matemática ou licenciatura plena em
Química com habilitação em Matemática, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação ou bacharelado em Matemática
com complementação pedagógica em Programa
Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
licenciatura plena em Música com habilitação em
Acordeom ou bacharelado no instrumento Acordeom,
com complementação pedagógica em Programa
Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
licenciatura plena em Música com habilitação em
Bandolim ou bacharelado no instrumento Bandolim,
com complementação pedagógica em Programa
Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
licenciatura plena em Música com habilitação em
Bateria ou bacharelado no instrumento Bateria, com
complementação pedagógica em Programa Especial de
Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
licenciatura plena em Música com habilitação em
Cavaquinho, ou bacharelado no instrumento
Cavaquinho, com complementação pedagógica em
Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
licenciatura plena em Música com habilitação em
Contrabaixo Acústico ou bacharelado no instrumento
Contrabaixo
Acústico,
com
complementação
pedagógica em Programa Especial de Licenciatura
(PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
licenciatura plena em Música com habilitação em Flauta
Travesso Barroca ou bacharelado no instrumento Flauta
Travesso Barroca, com complementação pedagógica em
Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim,
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MÚSICA – GAITA
CROMÁTICA

230

MÚSICA - PERCUSSÃO

231

MÚSICA - PIANO
ERUDITO

232
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MÚSICA – REGÊNCIA
CORAL

MÚSICA - SAXOFONE
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MÚSICA - TROMBONE
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MÚSICA - TROMPA
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MÚSICA - TROMPETE
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MÚSICA – VIOLA
CAIPIRA
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MÚSICA – VIOLA
CLÁSSICA
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MÚSICA – VIOLÃO 7
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fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
licenciatura plena em Música com habilitação em Gaita
Cromática ou bacharelado no instrumento Gaita
Cromática, com complementação pedagógica em
Programa Especial de Licenciatura (PEL) área afim,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
licenciatura plena em Música com habilitação em
Percussão ou bacharelado no instrumento Percussão,
com complementação pedagógica em Programa
Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
licenciatura plena em Música com habilitação em Piano
Erudito, ou bacharelado no instrumento Piano Erudito,
com complementação pedagógica em Programa
Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
licenciatura plena em Música com habilitação em
Regência ou bacharelado em Regência com
complementação pedagógica em Programa Especial de
Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
licenciatura plena em Música com habilitação em
Saxofone ou bacharelado no instrumento Saxofone, com
complementação pedagógica em Programa Especial de
Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
licenciatura plena em Música com habilitação em
Trombone ou bacharelado no instrumento Trombone,
com complementação pedagógica em Programa
Especial de Licenciatura (PEL) em área fim, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
licenciatura plena em Música com habilitação em
Trompa ou bacharelado no instrumento Trompa, com
complementação pedagógica em Programa Especial de
Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
licenciatura plena em Música com habilitação em
Trompete ou bacharelado no instrumento Trompete,
com complementação pedagógica em Programa
Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
licenciatura plena em Música com habilitação em Viola
Caipira ou bacharelado no instrumento Viola Caipira,
com complementação pedagógica em Programa
Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
licenciatura plena em Música com habilitação em Viola
Clássica ou bacharelado no instrumento Viola Clássica,
com complementação pedagógica em Programa
Especial de Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido
por instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de
licenciatura plena em Música com habilitação em
Violão 7 Cordas ou bacharelado no instrumento Violão
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7 cordas, com complementação pedagógica em
Programa Especial de Licenciatura (PEL) em área afim,
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de bacharelado em Nutrição com complementação
NUTRIÇÃO
pedagógica em Programa Especial de Licenciatura
(PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em Química; ou licenciatura plena
em Ciências Físicas e Biológicas, com habilitação em
Química fornecido por instituição de ensino superior
QUÍMICA
reconhecida pelo Ministério da Educação, ou
bacharelado em Química com complementação
pedagógica em Programa Especial de Licenciatura
(PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de licenciatura plena em Sociologia; ou de licenciatura
plena em Ciências Sociais com habilitação em
Sociologia, fornecido por instituição de ensino superior
SOCIOLOGIA
reconhecida pelo Ministério da Educação ou
bacharelado em Ciências Sociais com complementação
pedagógica em Programa Especial de Licenciatura
(PEL) em área afim, fornecido por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso
de bacharelado em Engenharia Elétrica; ou de
bacharelado em Engenharia Eletrônica; ou de
bacharelado
em
Telecomunicações,
com
TELECOMUNICAÇÕES
complementação pedagógica em Programa Especial de
Licenciatura (PEL) em área afim, fornecido por
instituição de ensino superior reconhecida pelo
Ministério da Educação.

ANEXO III – MODELO DE REQUERIMENTO
DEFICIÊNCIA E ATENDIMENTO ESPECIAL
I – Modelo de requerimento de condições especiais, conforme solicitado no subitem 4.6, alínea
“b” e 6.1 deste Edital.
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
NO CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA
EDITAL Nº 01-SEAP/SEE, DE 04 DE SETEMBRO DE 2013
Eu,________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
Inscrição nº __________________________, CPF. nº _______________________________,
venho requerer para o concurso público do GDF para o cargo de: ______________________
__________________________________________________________________________.
( ) – Prova em Braile
( ) – Prova Ampliada
( ) – Prova com Ledor
( ) – Prova com Intérprete de Libras
( ) – Outros:________________________________________________________________
Em ______/_______ / 2013
________________________________________
Assinatura do candidato (a)
Obs.: O laudo médico e a solicitação de condição especial (se for o caso) deverão ser postados
até o dia 25 de outubro de 2013.
ANEXO IV – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CONHECIMENTOS GERAIS
LÍNGUA PORTUGUESA
1. Compreensão e intelecção de textos; 2. Tipologia textual; 3. Figuras de linguagem; 4. Ortografia;
5. Acentuação gráfica; 6. Emprego do sinal indicativo de crase; 7. Formação, classe e emprego
de palavras; 8. Sintaxe da oração e do período; 9. Pontuação; 10. Concordância nominal e verbal;
11. Colocação pronominal; 12. Regência nominal e verbal; 13. Equivalência e transformação de
estruturas; 14. Paralelismo sintático; 15. Relações de sinonímia e antonímia.
ATUALIDADES
1. Domínio de tópicos atuais e relevantes de diversas áreas, tais como: desenvolvimento sustentável, ecologia, tecnologia, energia, política, economia, sociedade, relações internacionais, educação, saúde, segurança, artes e literatura com suas vinculações históricas; 2. Noções de cidadania.
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LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL
1. Dos Fundamentos da Organização dos Poderes e do Distrito Federal. 2. Da organização
do Distrito Federal. 3. Da Organização Administrativa do Distrito Federal. 4. Dos Servidores
Públicos.
NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO
1. Estado, governo e administração pública: conceitos, elementos, poderes e organização;
natureza, fins e princípios. 2. Organização administrativa do Estado. 3. Administração direta e
indireta. 4. Agentes públicos: espécies e classificação, poderes, deveres e prerrogativas, cargo,
emprego e função públicos. 5. Poderes administrativos. 6. Atos administrativos: conceitos,
requisitos, atributos, classificação, espécies e invalidação. 7. Controle e responsabilização da
administração: controle administrativo, controle judicial, controle legislativo, responsabilidade
civil do Estado. 8. Lei Complementar nº 840 de 23 de Dezembro de 2011.
CONHECIMENTOS PEDAGÓGICOS
1. Educação/sociedade e prática escolar. 2. Didática e prática histórico-social. 3. A didática
na formação do professor. 4. Aspectos pedagógicos e sociais da prática educativa, segundo as
tendências pedagógicas. 5. Dimensões do processo didático na educação básica: ensinar, aprender e avaliar. 6. Relações presentes na prática pedagógica: ensino-aprendizagem, professor-aluno, teoria-prática, conteúdo-método, objetivo-avaliação. 7. Compromisso social e ético do
professor. 8. Componentes do processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos, técnicas e
meios. 9. Avaliação Educacional: aprendizagem, larga escala e institucional. 10. Planejamento
e organização do trabalho pedagógico. 11. Avaliação formativa. 12. Fundamentos legais da
Educação Inclusiva e o papel do professor 13. Legislação Educacional: Lei de Diretrizes e
Bases da Educação – Lei nº 9.394/1996, Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação
Básica – Resolução nº 04/2010. 14. Base teórica e metodológica do Projeto Político Pedagógico
Professor Carlos Mota - SEDF. 15. Pedagogia histórico-crítica e psicologia histórico-cultural.
16. Eixos Estruturantes do Currículo da Educação Básica da SEDF (cidadania, sustentabilidade
humana, aprendizagens, diversidade, direitos humanos). 17. Perspectivas de Integração dos
conteúdos (Princípios epistemológicos do Currículo). 18. Planejamento e organização. 19. Lei
de Gestão Democrática (Lei nº 4.751, de 7 de fevereiro de 2012).
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
101 - ATIVIDADES
1. Fundamentos da educação. 1.1. Relação educação e sociedade: dimensões filosófica, sociocultural e pedagógica. 1.2. Bases legais da educação nacional: Constituição da República,
LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais
para o ensino fundamental de 9 anos. 1.3. Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. 2. Organização do trabalho na escola pública: articulação das diferentes instâncias
e agentes educativos na construção da cidadania e na melhoria da qualidade do ensino. 2.1.
Pesquisa participante como instrumento de inovação e de avaliação do ensinar e aprender. 3.
Papel político pedagógico e organicidade do ensinar, aprender e pesquisar. 3.1. Função sociocultural da escola 3.2. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e sociocultural.
3.3. Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. 3.4. Projeto
político-pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional
decorrente da concepção do projeto político-pedagógico. 3.5. Planejamento participativo:
concepção, construção, acompanhamento e avaliação. 3.6. Comunicação e interação grupal
no processo de planejamento: constituição de equipes, encontros e avaliações sistemáticas,
capacitação de pessoal para o planejamento, constituição de grupos de estudo, aplicação de
critérios na distribuição de tarefas, articulação com outros grupos sociais. 4. Currículo e construção do conhecimento. 5. Processo de ensino-aprendizagem. 5.1. Relação professor/aluno.
5.2. Bases psicológicas da aprendizagem. 5.3. Planejamento de ensino em seus elementos
constitutivos: objetivos e conteúdos de ensino; métodos e técnicas; multimídia educativa e
avaliação educacional. 5.4. Metodologia de projetos: um caminho entre a teoria e a prática.
Interdisciplinaridade e globalização do conhecimento. 5.5. Análise de dificuldades, problemas
e potencialidades no cotidiano escolar em sua relação com a sociedade concreta. 5.6. Educação
continuada dos profissionais da escola.
202 - ARTES CÊNICAS/ TEATRO
1. História das Artes no Brasil e seus determinantes socioculturais. 2. O ensino das Artes Cênicas
no Ensino. 2.1. As Artes Cênicas como um modo de conhecimento e interpretação do mundo.
2.2. Artes Cênicas e transversalidade. 2.3. A construção das linguagens cênicas da criança e
do adolescente. 2.4. Abordagens teórico-metodológicas para o ensino das Artes Cênicas. 3.
Teatro. 3.1. Constituição dos elementos teatrais. 3.2. Composição: fundamentos sintáticos do
alfabetismo da linguagem teatral. 3.3. Leitura da mensagem teatral. 3.4. Teatro Moderno e
Contemporâneo. 3.5. Teatro, criatividade e imaginação. 3.6. Percepção, sensibilidade, intuição
e cognição na criação artísticoestética. 3.7. O exercício da improvisação teatral; processos de
sensorialização e fiscalização. 3.8. Teatro, cultura e sociedade. 3.9. Teatro e multiculturalidade (identidade e diversidade). 3.10. Teatro e cultura local, regional, nacional e internacional.
3.11. Teatro e preservação do patrimônio histórico. 3.12.Teatro e meio ambiente. 4. Questões
relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem de Artes Cênicas/Teatro.
203 - ARTES DANÇA
1. Abordagens pedagógicas da Dança na escola e em espaços não escolares. 2. O ensino da
Dança a partir da perspectiva dos temas transversais em diversos contextos educacionais. 3.
O ensino da Dança e Atividades Rítmicas e Expressivas segundo os referenciais curriculares
nacionais e estaduais. 4. Planejamento, execução e avaliação do processo de ensino e aprendizagem da Dança. 5. Dança, inclusão, saúde e qualidade de vida;
6. O ensino de diferentes formas de Dança na Educação básica. 7. A Dança e o desenvolvimen-
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to de habilidades motoras básicas. 8. Diferenças e semelhanças entre as tendências teóricas,
técnicas e métodos de pesquisa em Dança. 9. Fases e Planejamento de pesquisas em Dança.
10. Desenvolvimento de estudos e de pesquisas interdisciplinares que envolvam o contexto
educacional. 11. Diretrizes para compreensão de leitura, análise e interpretação de textos na
pesquisa em Dança. 12. História das Artes no Brasil e seus determinantes socioculturais. 13.
Questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem de Artes Dança.
204 - ARTES MÚSICA
1. História das Artes no Brasil e seus determinantes socioculturais. 2. O ensino da Música no
Ensino. 3. Influências socioculturais na formação da música brasileira. 4. Música e cultura
popular. 5. A Música como um modo de conhecimento e interpretação do mundo. 6. Música
e transversalidade. 7. A construção das linguagens musicais da criança e do adolescente. 8.
Abordagens teórico-metodológicas para o ensino da Música. 9. Questões relacionadas ao
processo de ensino-aprendizagem de Artes Música.
205 - ARTES PLÁSTICAS
1. História das Artes no Brasil e seus determinantes socioculturais. 2. O ensino das Artes
Plásticas no Ensino. 3. As Artes Plásticas como um modo de conhecimento e interpretação do
mundo. 4. Artes Plásticas e transversalidade. 5. A construção da linguagem gráfico-plástica
da criança e do adolescente. 6. Abordagens teórico-metodológicas para o ensino das Artes
Plásticas. 7. Questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem de Artes Plásticas.
206 - ARTES VISUAIS
1. História das Artes no Brasil e seus determinantes socioculturais. 2. Arte, expressão, comunicação e tecnologia. 3. Constituição dos elementos visuais. 4. Composição: fundamentos
sintáticos do alfabetismo visual. 5. Anatomia da mensagem visual. 6. Forma e conteúdo: tipos
de conteúdo (objetivo, subjetivo e formal). 7. Leitura, interpretação e crítica: tipos de leitura
e análise (objetivo, subjetivo e formal). 8. Arte Moderna e Pós-Moderna (contemporânea). 9.
Arte, criatividade e imaginação. 10. Percepção, sensibilidade, intuição e cognição na criação
artístico-estética. 11. A representação gráfica no desenvolvimento da criança e do adolescente.
12. Arte, cultura e sociedade. 13. Artes visuais e a multiculturalidade (identidade e diversidade).
14. Artes visuais e cultura local, regional, nacional e internacional. 15. Artes visuais e preservação do patrimônio histórico. 16. Artes visuais e meio ambiente. 17. Questões relacionadas
ao processo de ensino-aprendizagem de Artes Visuais.
207 - BIOLOGIA
1. Origem da vida. 1.1. História e filosofia da Biologia. 1.2. Teoria da origem da vida.
1.3. Divisões da Biologia. 2. Citologia. 2.1. Componentes minerais e orgânicos (água,
sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas e vitaminas, enzimas, ácidos nucléicos).
2.2. Membrana celular e parede celular. 2.2.1. Estrutura. 2.2.2. Composição química.
2.2.3. Funções: transporte através da membrana plasmática - osmose, difusão simples,
difusão facilitada, bomba de sódio e potássio, fagocitose, pinocitose e exocitose. 2.2.4.
Diferenciações da membrana. 2.2.5. Reforços externos da membrana. 2.3. Citoplasma.
2.3.1. Fundamental ou hialoplasma. 2.3.2. Elementos figurados (organóides). 2.3.3. Forma,
estrutura e função: retículo endoplasmático, ribossomos, complexo de Golgi, vacúolos,
centríolos, lisossomos, perixossomos, plastos e fotossíntese, mitocôndrias e respiração
celular. 2.4. Núcleo. 2.4.1. Forma, número e função. 2.4.2. Elementos nucleares: envoltório
nuclear, nucleoplasma, nucléolos, cromatina e cromossomos (estrutura e classificação). 3.
Gametas e gametogênese. 3.1. Morfologia dos gametas humanos. 3.2. Espermatogênese.
3.3. Ovulogênese. 4. Embriologia. 4.1. Tipos de ovos animais e clivagem. 4.2. Folhetos
embrionários. 4.3. Embriogênese humana. 4.4. Anexos embrionários humanos. 5. Genética. 5.1. Conceitos básicos. 5.2. Leis de Mendel (mono e poliibridismo). 5.3. Noções de
probabilidades. 5.4. Genealogia. 5.5. Polialelia. 5.6. Em coelhos. 5.7. Grupos sangüíneos:
sistema ABO; fator RH. Interação gênica e pleiotropia. 5.8. Herança ligada ao sexo. 5.9.
Hemofilia. 5.10. Daltonismo. 5.11. Heranças influenciadas pelo sexo. 5.12. Calvície. 5.13.
Herança parcialmente ligada ao sexo. 5.14. Leituras complementares: projeto Genoma;
clonagem. 5.15. Determinação de paternidade através da análise de DNA. 5.16. Atuação
da engenharia genética: na cura de doenças, no combate a pragas na lavoura e na criação
de espécies transgênicas. 6. Evolução. 6.1. Criacionismo ou fixismo. 6.2. Evolucionismo. 6.2.1. Teoria de Lamarck. 6.2.2. Teoria de Darwin. 6.2.3. Teoria Neodarwinista ou
Neodarwinismo. 6.2.4. Mutações cromossômicas: numéricas e estruturais. 6.2.5. Mutações gênicas. 6.2.6. Principais síndromes humanas: Down, Turner e Klinefelter. 6.2.7.
Recombinação gênica. 7. Classificação dos seres vivos. 7.1. Sistemas de classificação.
7.2. Regras de nomenclatura. 7.3. As categorias taxonômicas. 7.4. Classificação dos
grandes grupos de organismos: Vírus, Monera; Protista; Fungi; Plantae; Animália; Vírus.
8. Anatomia e fisiologia comparada dos seres vivos (zoologia). 8.1. Reprodução humana.
8.2. Aspectos anatomo-fisiológicos dos sistemas reprodutores masculino e feminino. 8.3.
Ciclo menstrual e controle hormonal no processo. 8.4. Ciclos biológicos das principais
espécies de invertebrados causadores de doenças. 9. Anatomia e fisiologia comparada
dos seres vivos – demais sistemas. 9.1. Sistema de nutrição e digestão. 9.1.1. Nutrição e
etapas. 9.1.2. Tipos de digestão intracelular, extracelular e extracorpórea. 9.1.3. Digestão
humana, sistema de trocas gasosas, respiração celular: respiração humana. 9.2. Sistema
cardiovascular - circulação humana. 9.2.1. Coração. 9.2.2. Vasos sangüíneos. 9.2.3. Plasma
sangüíneo. 9.2.4. Células e fragmentos de células sangüíneas. 9.2.5. Grande e pequena
circulação. 9.2.6. Linfa. 9.2.7. Vasos linfáticos. 9.3. Sistema excretor - excreção humana.
9.4. Órgãos constituintes. 9.4.1. Estrutura e fisiologia do néfron. 9.4.2. Sensibilidade,
coordenação nervosa e hormonal. 9.5. Sistema nervoso humano. 9.5.1. S.N.C. 9.5.2. S.N.P.
9.6. Sistema endócrino humano. 9.6.1. Glândulas endócrinas. 9.6.2. Glândulas exócrinas.
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9.6.3. Órgãos dos sentidos do homem. 9.7. Sistema locomotor humano. 9.8. Sistema de
revestimento humano - revestimento e anexos. 10. Anatomia e fisiologia comparada de
vegetais. 10.1. Estrutura geral de talófitas, briófitas e traqueófitas. 10.1.1. Sistema de
nutrição: fotossíntese. 10.1.2. Sistema de trocas gasosas: respiração; transpiração. 10.1.3.
Sistema de transporte: xilema; floema. Sistema de revestimento: epiderme; periderme.
10.1.4. Sistema reprodutor: Briófitas; Pteridófitas; Fanerógamas. 11. Ecologia: conceitos
básicos. 11.1. Cadeias e teias alimentares. 11.2. Fluxo de energia. 11.3. Biomas aquáticos.
11.4. Mangues. Biomas terrestres. 11.5. Floresta
trópico-equatorial. 11.6. Impacto ambiental. 11.6.1. Zona urbana: poluição do ar; poluição
do solo. 11.6.2. Zona rural. 12. Questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem
de Biologia.
208 - EDUCAÇÃO FÍSICA
1. A Educação Física no Brasil – sua história. 2. A importância social da Educação Física:
na escola, no lazer, na formação do indivíduo e na transformação social; desenvolvimento
psicomotor. 3. A Educação Física no desenvolvimento infantil, no Ensino Fundamental. 4.
As relações entre a Educação Física e as outras disciplinas. 5. Lúdico, o jogo, criatividade e a
cultura popular. 6. O lazer enquanto elemento pedagógico. 7. Avaliação em Educação Física.
8. Organização e legislação do ensino da Educação Física. 9. Conhecimento das regras dos
esportes em geral e treinamentos esportivos. 10. Questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem de Educação Física.
209 – ELETRÔNICA e 210 – ELETROTÉCNICA
1. Eletrônica analógica. 2. Eletrônica digital. 3. Circuitos elétricos e de potência. 4. Conversão
eletromecânica de energia. 5. Máquinas elétricas: transformadores e máquinas rotativas, máquina síncrona, motor de indução e máquina de corrente contínua. 6. Transmissão e distribuição
de energia elétrica. 7. Análise de sistemas elétricos. 8. Acionamentos e controles elétricos.
9. Equipamentos elétricos. 10. Eletrônica analógica e digital. 11. Eletrônica de potência. 12.
Controle linear, não linear e digital. 13. Sistemas lineares, não-lineares e digitais. 14. Instrumentação e técnicas de medidas. 15. Microprocessadores e microcomputadores. 16. Comunicação
analógica e digital. 17. Software. 18. Redação normatizada de documentação técnica, avaliação
suporte técnico a projetos industriais (plantas). 19. Uso de EPI’s e noções de primeiros socorros,
interpretação de simbologia, normatização, sistemas de unidades de medidas. 20. Questões
relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem de Eletrônica e Eletrotécnica.
211 – ENFERMAGEM
1 Lei do exercício profissional: análise crítica. 2 Código de Ética: análise crítica. 3 Epidemiologia e enfermagem. 4 Estatística e enfermagem. 5 Teorias em enfermagem. 6 Enfermeiro
como líder e agente de mudança. 7 Concepções teórico-práticas da assistência de enfermagem.
8 Administração dos serviços de enfermagem. 9 Políticas públicas em saúde e sua evolução
histórica. 10 Lei orgânica de saúde a partir da Constituição de 1988. 11 Processo social de
mudança das práticas sanitárias no SUS e na enfermagem. 12 Administração de materiais
e enfermagem. 13 Teorias administrativas e enfermagem. 14 Organização dos serviços de
enfermagem. 15 Estrutura e funcionamento dos serviços de enfermagem. 16 Planejamento na
administração e na assistência de enfermagem em nível ambulatorial. 17 Enfermagem e
recursos humanos: recrutamento e seleção. 18 Enfermagem em equipe – dimensionamento
dos recursos humanos. 19 Enfermagem, enfermeiro, tomada de decisão na administração da
assistência e do serviço. 20 Enfermagem na auditoria dos serviços e da assistência. 21 Administração do processo de cuidar em enfermagem. Normas do Ministério da Saúde para atuação:
programa nacional de imunizações, programa da mulher, programa da criança, programa do
adolescente, programa do idoso, programa DST e AIDS, programa de hanseníase, programa
de pneumologia sanitária, programa de hipertensão, programa de diabético. 22 Planejamento
da assistência de enfermagem. Processo de enfermagem: teoria e prática. 23 Consulta de
enfermagem. 24 Medidas de higiene e de segurança nos serviços de enfermagem e para o
trabalhador. 25 Participação do
enfermeiro na CIPA. 26 Emergências clínico-cirúrgicas e a assistência de enfermagem. 27
Primeiros socorros. 28 Assistência integral por meio do trabalho em equipes: de enfermagem,
multiprofissional e interdisciplinar. 29 Planejamento do ensino ao cliente com vistas ao autocuidado: promoção e prevenção da saúde. 30 Questões relacionadas ao processo de ensino
aprendizagem de enfermagem.
212 - FILOSOFIA
1. Filosofia: mito e filosofia. 2. Filosofia na antiga Grécia. 3. O pensamento filosófico: suas
características.
4. Ceticismo e dogmatismo em Filosofia e ideologia. 5. Filosofia e educação. 6. O conhecimento: lógica formal e lógica dialética. 7. Teoria de conhecimento: da Antiguidade aos tempos
atuais. 8. Conhecimento filosófico e conhecimento científico-tecnológico. 9. O homem: visões
e teorias - racionalismo e empirismo. 10. Idealismo e materialismo dialético. 11. Positivismo.
12. Existencialismo. 13. Fenomenologia. 14. Ética e política: concepções, liberalismo e neoliberalismo. 15. Estado, socialismo, democracia, autoritarismo e cidadania, moral, liberdade
e determinismo. 16. Estética: concepções. 17. Arte e pensamento. 18. Funções da arte. 19.
Arte de elite e arte popular. 20. Arte e educação. 21. Questões relacionadas ao processo de
ensino-aprendizagem de Filosofia.
213 - FÍSICA
1. Mecânica: dinâmica da partícula; dinâmica do corpo rígido; leis de conservação; momento
linear, momento angular e energia; trabalho e energia; oscilações: movimento harmônico
simples e amortecido; oscilações forçadas e ressonância; ondas: princípio de superposição;
ondas estacionárias; ressonância; estática e dinâmica dos fluidos; gravitação. 2. Termodinâmica:
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calor, trabalho, teoria cinética dos gases, entropia, Leis da Termodinâmica; transformações
reversíveis e irreversíveis; máquinas térmicas; o ciclo de Carnot. 3. Eletromagnetismo: campo
elétrico; lei de Gauss; potencial elétrico; corrente elétrica; campo magnético; fluxo de campo
magnético; campo magnético produzido por correntes; força de Lorentz; a lei de Biot-Savart; lei
de Ampère; lei de Faraday; ondas eletromagnéticas. 4. Óptica – a natureza da luz: modelo
corpuscular e ondulatório; a luz e as demais radiações; processos luminosos de interação
luz-matéria: reflexão, refração, absorção, difração, interferência e polarização da luz; óptica
da visão. 5. Física moderna – o nascimento da teoria quântica: quantização e constante de
Planck; dualidade ondapartícula; a natureza ondulatória da matéria. 6. Questões relacionadas
ao processo de ensino-aprendizagem de Física.
214 - GEOGRAFIA
1. Fundamentos teóricos do pensamento geográfico e sua história. 2. As categorias de análise
atuais do pensamento geográfico. 3. A regionalização do Brasil. Sociedade, Industrialização e
Regionalização do Brasil. 4. A regionalização do mundo. 5. A mundialização do capitalismo
e a geopolítica mundial no final do século XX e nos dias de hoje. 6. A geopolítica e as redefinições do território: os conflitos políticos, étnicos religiosos e a nova organização econômica
mundial. 7. Interação sociedade-natureza: os impactos ambientais, o uso e a conservação do
solo, da água e da cobertura vegetal. 8. As mudanças climáticas. 9. Geoecologia: o clima, os
solos e a biota. 10. Sociedade industrial e o ambiente. 11. O atual período técnico-científico
informacional na agricultura e na indústria: inovações tecnológicas, fluxos de capital e de informações. 12. População e industrialização e urbanização brasileira. 13. Agricultura brasileira:
transformações recentes. Representações cartográficas: conceitos e linguagens. 14. Questões
relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem de Geografia.
215 - HISTÓRIA
1. Ensino de História: saber histórico escolar; seleção e organização de conteúdos históricos;
metodologias do ensino de História; trabalho com documentos e diferentes linguagens no ensino
de História. 2. Conhecimento histórico contemporâneo: saber histórico e historiografia; história
e temporalidade. 3. História do Brasil e a construção de identidades: historiografia brasileira
e a história do Brasil; história brasileira: da ocupação indígena ao mundo contemporâneo. 4.
História da América e suas identidades: lutas sociais e identidades sociais, culturais e nacionais.
5. História do mundo Ocidental: legados culturais da Antiguidade Clássica, convívios e confrontos entre povos e culturas na Europa medieval. 6. História africana e suas relações com a
Europa e a América. 7. Questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem de História.
216 - INFORMÁTICA
1. Fundamentos de computação. 1.1. Organização e arquitetura de computadores. 1.2.
Componentes de um computador (hardware e software). 1.3. Sistemas de entrada, saída e
armazenamento. 1.4. Princípios de sistemas operacionais. 1.5. Características dos principais processadores do mercado. 1.6. Aplicações de informática e microinformática. 1.7.
Ambiente Windows. 2. Desenvolvimento de sistemas. 2.1. Ferramentas de desenvolvimento
de software e ferramentas CASE (engenharia de software apoiada por computador). 2.2.
Aspectos de linguagens de programação, algoritmos e estruturas de dados e objetos. 2.3.
Programação orientada a objetos. 2.4. Padrões de projeto. 2.5. Arquitetura MVC. 3. Bancos
de dados. 3.1. Organização de arquivos e métodos de acesso. 3.2. Abstração e modelo
de dados. 3.3. Sistemas gerenciadores de banco de dados (SGBD). 3.4. Linguagens de
definição e manipulação de dados. 3.5. Linguagens de consulta (query language) – SQL;
conceitos e comandos SQL SERVER e DB2. 3.6 Bancos de dados textuais. 4. Linguagens
de programação. 4.1. Tipos de dados elementares e estruturados. 4.2. Funções e procedimentos. 4.3. Estruturas de controle de fluxo. 4.4. Caracterização das linguagens de
programação Java e Delphi. 4.5. Ambientes de desenvolvimento visual (Delphi e Java).
4.6. Linguagens de programação orientada a objetos (Delphi e Java). 4.7. Programação
Java: arquitetura J2EE. 4.8. Portais corporativos: conceitos básicos e aplicações, portlets,
RSS. 5. Redes de computadores. 5.1. Fundamentos de comunicação de dados. 5.2. Meios
físicos de transmissão. 5.3. Elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, switches, roteadores). 5.4. Estações e servidores. 5.5. Tecnologias de redes locais
e de longa distância. 5.6. Arquitetura, protocolos e serviços de redes de comunicação.
5.7. Arquitetura TCP/IP. 5.8. Arquitetura cliente-servidor. 5.9. Conceitos de Internet e
Intranet. 6. Questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem de Informática.
217 - LEM/ESPANHOL
1. Morfologia: el artículo; el nombre: género, heterogenéricos en relación al portugués, número;
El adjetivo: género, número, formas apocopadas, grados de comparación; el pronombre: personal, demostrativo, posesivo, indefinido, relativo; el verbo: conjugación (verbos regulares e
irregulares), formas no personales, formas personales (uso de los diferentes tiempos y modos),
perífrasis verbales, forma pasiva; el adverbio: formas apocopadas; la preposición; La conjunción. 2. Silabeo. 3. Acentuación. 4. Heterotónicos y heterosemánticos en relación al portugués.
5. Sintaxis: oraciones compuestas: cordinadas, subordinadas; el estilo indirecto. Interpretación
de textos. 6. Questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem de espanhol
218 - LEM/FRANCÊS
1. Compréhension de texte. 2. Les éléments du discours. 3. La phrase simple: structures de
la phrase simple affirmative, fonctions essentielles et accessoires; structures de la phrase
négative, exclamative et interrogative. 4. La phrase complexe: la juxtaposition, la coordination et la subordination. 5. Les parties du discours. 6. Le nom: genre, nombre et fonctions.
L’adjectif qualificatif: genre, nombre, accord, degré, fonctions et place. 7. La détermination:
l’article, formes et emplois; les pronoms personnels: formes, emplois et place; les adjectifs
et les pronoms démonstratifs, possessifs et indéfinis: fonctions et emplois; les pronoms et les
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adjectifs interrogatifs et relatifs: fonctions et emplois; les adjectives numéraux. 8. Le système
verbal: les conjugaisons; les constructions: les verbes transitifs et intransitifs, actifs et passifs,
pronominaux et non-pronominaux, impersonnels; les modes et les temps: valeurs et emplois;
l’accord du verbe; la concordance des temps. 9. Les mots invariables: les prépositions et les
conjonctions, emplois; les adverbes, emplois, fonctions et place. 10. Questões relacionadas
ao processo de ensino-aprendizagem de francês.
219 - LEM/INGLÊS
1. Semantic aspects of the language. 2. Syntactic aspects of the language concerning the following items: the simple sentence; adjuncts; disjuncts, conjuncts; coordination and apposition;
sentence connection; the complex sentence; the verb and its complementation; the complex
noun phrase; word formation. 3. Morphological aspects of the language concerning the following items: verbs and the verb phrase; nouns, pronouns, articles and determiners; adjectives
and adverbs; prepositions and prepositional phrases. 4. Phonetic/phonological aspects of the
language concerning: segmental features: English vocalic and consonantal systems. 5. Reading Comprehension. 6. Questões relacionadas ao processo de ensino aprendizagem de inglês
220 - LÍNGUA PORTUGUESA
1. Fonologia: relação letra e fonema. Separação de sílaba e translineação. Acentuação
gráfica e tônica. Ortografia e pontuação. 2. Morfologia: estrutura de palavras. Processo
de formação de palavras. Classes gramaticais de palavras. 3. Sintaxe: frase, oração e
período. Tipos de períodos: simples e composto. 3.1. Análise morfossintática de período
simples. Análise de período composto por coordenação. Análise de período composto
por subordinação (orações substantivas, adjetivas e adverbiais). Sintaxe de concordância verbal e nominal. Sintaxe de regência verbal e nominal. Colocação pronominal. 4.
Semântica. Sinonímia. Antonímia. Homonímia. Paronímia. Polissemia. Ambiguidade.
5. Linguagem. Funções da linguagem. Denotação e conotação. Figuras de linguagem.
Níveis de linguagem. 6. Coesão e coerência. Tipologia textual e gênero textual: narração,
descrição, dissertação, carta (argumentativa, familiar, comercial, convite etc.). 7. Noções
de estilística. 8. Teoria literária: conceito de literatura; teoria dos gêneros literários;
estilos de época; movimentos literários. 9. Literatura brasileira: a literatura colonial e o
Barroco; Arcadismo; Romantismo; Realismo; Naturalismo e Parnasianismo; Simbolismo
e pré-Modernismo; Modernismo e tendências contemporâneas.
10. Questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa.
221 - LETRAS /LIBRAS
1. Fundamentos e princípios da Educação Inclusiva. 2. O Atendimento Educacional para pessoas
com surdez. 3. Legislação Educacional. 4. A caminhada legislativa na educação especial e a
legislação vigente. 5. Inclusão escolar de alunos surdos. 6. A Política Nacional de Educação
Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. 7. Língua Brasileira de Sinais. 8. Os fundamentos históricos, legais e teórico-metodológicos da educação dos surdos. 9. Conhecimento
do Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos. 10. Questões relacionadas ao processo
de ensino-aprendizagem de Letras/Libras.
222 - MATEMÁTICA
1. Conjuntos: noções de conjunto; operações; subconjuntos; conjunto das partes de um
conjunto; relação. 2. Números naturais e inteiros: divisibilidade, fatoração, MDC, MMC e
congruências. 3. Números racionais: razões e proporções. 4. Números reais: representação de
números por pontos na reta, representação decimal, potenciação e radiciação, percentagens,
regras de três simples e composta. 5. Números complexos: conceituação, operações, forma
trigonométrica, potências e raízes. 6. Álgebra. 6.1. Equações algébricas: equações de 1º e
de 2º graus e equações redutíveis ao 2º grau. 6.2. Matrizes: tipos de matrizes, operações,
determinantes, matriz inversa. 6.3. Sistemas de equações lineares: resolução de sistemas
lineares por escalonamento, regra de Cramer e teorema de Rouché-Capelli. 6.4. Polinômios:
propriedades, operações, fatoração, raízes, teorema fundamental da álgebra; inequações de
1º e de 2º graus. 7. Combinatória e probabilidade. 7.1. Cálculo combinatório: arranjo, permutação e combinações. 7.2. Números binomiais, binômio de Newton e suas propriedades.
7.3. Probabilidade de um evento. 7.4. Interseção e união de eventos. 7.5. Probabilidade condicional. 7.6. Lei binomial da probabilidade. 8. Geometria. 8.1. Geometria plana: elementos
primitivos, semi-retas, semiplanos, segmentos e ângulo. 8.1.1. Retas perpendiculares e retas
paralelas. 8.1.2. Triângulos. 8.1.3. Quadriláteros. 8.1.4. Circunferência. 8.1.5. Segmentos
proporcionais. 8.1.6. Semelhança de polígonos. 8.1.7. Relações métricas em triângulos,
círculos e polígonos regulares. 8.1.8. Áreas de polígonos, de círculos e de figuras circulares.
8.2. Geometria no espaço. 8.2.1. Perpendicularidade e paralelismo de retas e planos. 8.2.2.
Noções sobre triedros. 8.2.3. Poliedros. 8.2.4. Área e volume dos prismas, cones, pirâmides
e respectivos troncos. 8.2.5. Esferas e cilindros: áreas e volumes. 8.3. Geometria analítica.
8.3.1. Coordenadas cartesianas no plano. 8.3.2. Distância entre dois pontos. 8.3.3. Estudo
analítico da reta, da circunferência, da elipse, da parábola e da hipérbole, translação e rotação de eixos. 8.4. Trigonometria. 8.4.1. Ângulos e arcos trigonométricos. 8.4.2. Identidades
trigonométricas para adição, subtração, multiplicação e divisão de arcos. 8.4.3. Fórmulas
trigonométricas para a transformação de somas em produtos. 8.4.4. Equações trigonométricas.
8.4.5. Aplicações da trigonometria ao cálculo de elementos de um triângulo. 9. Funções.
9.1. Conceito de função: domínio, imagem e gráficos. 9.2. Composição de funções, funções
inversas, funções polinomiais, função modular, função exponencial, função logarítmica,
funções trigonométricas e suas inversas. 10. Limites: propriedades, limites laterais, limites
infinitos e no infinito. 11. Continuidade: funções contínuas e suas propriedades, teoremas
do valor intermediário e dos valores extremos. 12. Derivada: conceito, reta tangente e reta
normal ao gráfico de uma função, funções deriváveis,
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regras de derivação, regra da cadeia, derivada da função inversa, teoremas de Rolle e do valor
médio, derivadas de ordem superior, valores de máximo e mínimo relativos e absolutos de
funções, comportamento
das funções, testes das derivadas primeira e segunda, aplicações da derivada. 13. Integral:
definida e indefinida, teorema fundamental do cálculo, técnicas de integração, áreas de regiões planas, comprimento de arco, áreas de superfícies de revolução, volumes de sólidos de
revolução. 14. Questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem de Matemática.
223 - MÚSICA ACORDEOM, 224 - MÚSICA BANDOLIM, 225 - MÚSICA BATERIA, 226
- MÚSICA CAVAQUINHO, 227 - MÚSICA CONTRABAIXO ACÚSTICO, 228 - MÚSICA
FLAUTA TRAVESSO BARROCA, 229 - MÚSICA – GAITA CROMÁTICA, 230 - MÚSICA
– PERCUSSÃO, 231 - MÚSICA - PIANO ERUDITO, 232 - MÚSICA – REGÊNCIA CORAL,
233 - MÚSICA – SAXOFONE, 234 - MÚSICA – TROMBONE, 235 - MÚSICA – TROMPA,
236 - MÚSICA – TROMPETE, 237 - MÚSICA – VIOLA CAIPIRA, 238 - MÚSICA – VIOLA
CLÁSSICA e 239 - MÚSICA – VIOLÃO 7 CORDAS.
1. Acústica musical e organologia: geração e propriedades do som; série harmônica; propagação
do som, velocidade do som; cordas, tubos e lâminas sonoros; classificação dos instrumentos
musicais. 2. Teoria da música: compasso: definição, classificação; regras de grafia; articulação e sinais de repetição; intervalos, elementos de harmonia, escalas – modos eclesiásticos;
tonalidade; ornamentos, graus tonais e modais; acordes de 3, 4 e 5 sons; cadências; funções
tonais e modais; sistema anglo-americano de representação gráfica utilizado na música popular (cifras). 3. Estética, história da música e análise musical: características estético-musicais
dos diferentes períodos da história da música, por meio da análise musical: antiga, medieval,
renascentista, do século XVII ao século XX, Contemporânea; fraseologia musical. 4. Músicas popular e folclórica: correntes da produção musical popular brasileira; cultura popular
e contextos sócio-antropológicos que a geraram. 5. Educação musical: escolas e tendências
surgidas neste século; atividades musicais na escola de ensino fundamental e ensino médio;
fisiologia da voz. 6. Questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem de Música.
240 - NUTRIÇÃO
1. Nutrição Básica: carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais. 2. Digestão,
absorção, transporte, metabolismo, excreção, classificação, função e recomendações. 3.
Dietoterapia nas diversas patologias: cardiovasculares, renais, sistema digestório, diabetes
mellitus, obesidade, desnutrição energética proteica. 4. Nutrição em obstetrícia e pediatria. 5. Aleitamento materno e alimentação complementar. 6. Técnica dietética: conceito,
classificação e características; pré-preparo e preparo dos alimentos. 7. Administração em
Serviços de Alimentação: planejamento, organização, coordenação e controle de Unidades
de Alimentação e Nutrição. 8. Contaminação de alimentos: veículos de contaminação;
micro-organismos contaminantes de alimentos e produtores de toxi-infecções. 9. Alteração de alimentos: causas de alterações de alimentos por agentes físicos, químicos e por
micro-organismos. 10. Legislações pertinentes a alimentos e serviços de nutrição. 11.
Boas Práticas e Avaliação da Qualidade. 12. Epidemiologia Nutricional: determinantes
da desnutrição, obesidade, anemia e hipovitaminose A. 13. Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). 14. Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
15. Promoção da Alimentação Saudável nas escolas. 16. Código de Ética. 17. Higiene:
alimentos, manipuladores, ambiente, equipamentos e utensílios. 18. Avaliação nutricional.
19. Testes de aceitabilidade nas escolas. 20. Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE). 21. Conselhos de Alimentação Escolar (CAE). 22. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA). 23. Questões relacionadas ao processo de
ensino-aprendizagem de Nutrição.
241 - QUÍMICA
1. A Química e sua importância social. 2. Substâncias, materiais, propriedades das substâncias. 3. Misturas: métodos de separação e composição. 4. Estrutura atômica da matéria:
estruturas de átomos, moléculas e fórmulas unitárias. 5. Modelo atômico de Rutherford-Bohr. 6. Funções inorgânicas mais comuns: óxidos, ácidos, bases, sais e hidretos;
conceito, nomenclatura e propriedades químicas mais importantes. 7. Funções orgânicas
mais comuns hidrocarbonetos, alcoóis, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e aminas;
conceitos, nomenclatura e propriedades químicas mais importantes. 8. Classificação periódica dos elementos: estrutura da classificação periódica, relações com a configuração
eletrônica, principais propriedades periódicas. 9. Substâncias simples dos elementos químicos mais comuns: formas de ocorrência, métodos de obtenção e propriedades químicas
mais importantes. 10. Ligações químicas: ligações iônicas, covalentes, metálicas e pontes
de hidrogênio. 11. Geometria molecular: teoria da repulsão entre os pares de elétrons da
camada de valência. 12. Sólidos e líquidos: propriedades gerais. 13.Soluções: conceito e
classificação; concentração em massa e em quantidade de matéria; titulações ácido-base.
14. Grandezas e unidades de medida: sistema SI, quantidade de matéria, constante de
Avogadro, massa molar, massa molecular e unidade de massa atômica. 15. Gases: teoria
cinética, leis dos gases, densidade, misturas gasosas, difusão e efusão. 16. Termoquímica:
reações exotérmicas e endotérmicas, leis de Hess. 17. Entalpia, entropia, energia livre.
18. Espontaneidade de uma reação. 19. Cinética química: teoria das colisões, fatores
determinantes da velocidade de reação; energia de ativação, catalisadores, expressão da
velocidade de uma reação. 20. Equilíbrio químico: determinação da constante, princípio
de Chatelier, produto de solubilidade, Ka, Kb, pH e pOH; soluções-tampão. 21. Eletroquímica: potencial do eletrodo, espontaneidade de uma reação de oxirredução, pilhas,
eletrólise. 22. Radioquímica: natureza das radiações, cinética da desintegração radioativa,
leis da desintegração radioativa, fissão e fusão nucleares; aplicações da radioatividade.
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23. Biomoléculas; carboidratos, lipídios, aminoácidos e proteínas – conceitos, estruturas
e principais propriedades. 24. Aplicações da Química na agricultura, na siderurgia, em
medicamentos, no vestuário, na alimentação e na higiene. 24.1. Sabões e detergentes. 25.
Química e meio ambiente: chuva ácida, efeito estufa, camada de ozônio, lixo e esgoto.
26. Questões relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem de Química.
242 - SOCIOLOGIA
1. Fundamentos teórico-metodológicos: fato social e ação social; explicação e compreensão;
positivismo e interpretação do sentido; História: evolução, progresso e desenvolvimento. 2.
Principais conceitos: sociedade e indivíduo; estrutura e função; diferenciação social; divisão
social do trabalho; estratificação social; dominação social; conflito e mudança social; educação;
linguagem; cultura: valores, idéias e ideologias; instituições; comportamento; racionalidade
e irracionalidade: lei e moral; carisma: tradição e modernidade; urbanização. 3. Principais
correntes de pensamento sociológico: funcionalismo; marxismo; sociologia compreensiva;
teoria crítica da sociedade. 4. Sociologia no Brasil – principais temas: cultura brasileira;
identidade nacional: Estado e poder; estratificação social, dependência e desenvolvimento;
movimentos sociais; Estado, sociedade e educação. 5. Questões relacionadas ao processo de
ensino-aprendizagem de Sociologia.
243 - TELECOMUNICAÇÕES
1. Legislação específica e fundamentos básicos do setor de telecomunicações brasileiro. 1.1.
Concessão
de serviços públicos. 1.2. Política nacional de telecomunicações. 1.3. Plano geral de outorgas.
1.4. Plano geral de universalização. 1.5. Plano geral de metas da qualidade. 1.6. Regulamento
de serviços de telecomunicações. 1.7. Fundamentos e classificação de sistemas de telecomunicações. 2. Espectro eletromagnético. 3. Noções de técnicas de modulação, de multiplexação
e de múltiploacesso. 4. Noções de sistemas de comunicações. 4.1. Sistemas de radiodifusão.
4.1.1. Sistemas FM. 4.1.2. Sistemas AM. 4.1.3. Sistemas de televisão VHF/UHF. 4.2. Sistemas
de telefonia fixa comutada. 4.3. Sistemas de telefonia móvel. 4.4. Sistemas via satélite. 4.5.
Sistemas de comunicações ópticas. 4.6. Sistemas de microondas. 4.7. Sistemas de televisão
por assinatura. 5. Fundamentos de redes de comunicação. 6. Questões relacionadas ao processo
de ensino-aprendizagem de Telecomunicações.

SECRETARIA DE ESTADO CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO
EXTRATOS DE TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO
DE APOIO FINANCEIRO A EVENTOS.
Processo: 193.000.575/2013. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a
Evento – Edital nº 01/2013 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito
Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, RENISIA CRISTINA GARCIA
FILICE como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro visando à participação
do pesquisador no VI Seminário Luso- Brasileiro- Educação, Trabalho e Movimentos Sociais, no período de 12/09/2013 a 13/09/2013, em Lisboa, Portugal. NOTA DE EMPENHO:
2013NE00555, Data: 04/09/2013, Valor: R$8.700,00 (oito mil e setecentos reais); Programa de
trabalho: 19572620540910015; Fonte: 100000000; Natureza de Despesa: 339020; VIGÊNCIA:
a partir da data de sua assinatura até 60 (sessenta) dias após o término do evento. DATA DA
ASSINATURA: 04/09/2013; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: RICARDO DE SOUSA
FERREIRA, Diretor Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR: RENISIA CRISTINA
GARCIA FILICE. Despesas de publicação: pela FAPDF.
Processo: 193.000.548/2013. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a
Evento – Edital nº 01/2013 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito
Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, ALEXANDRE PINHO DE MOURA como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro visando à participação do
pesquisador na Missão Técnica e Comercial à Itália e outros, no período de 23/09/2013 a
27/09/2013, em Cesena, Itália. NOTA DE EMPENHO: 2013NE00524, Data: 29/08/2013,
Valor: R$6.475,00 (seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais); Programa de trabalho:
19572620540910015; Fonte: 100000000; Natureza de Despesa: 339020; VIGÊNCIA: a
partir da data de sua assinatura até 60 (sessenta) dias após o término do evento. DATA DA
ASSINATURA: 04/09/2013; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: RICARDO DE SOUSA
FERREIRA, Diretor Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR: ALEXANDRE
PINHO DE MOURA. Despesas de publicação: pela FAPDF.
Processo: 193.000.501/2013. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a
Evento – Edital nº 01/2013 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, ELIANE MENDES GUIMARÃES como
PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro visando à participação do pesquisador
na 9º Congresso internacional sobre Investigacion em didactica de lãs ciencias, no período
de 09/09/2013 a 12/09/2013, em Girona, Espanha. NOTA DE EMPENHO: 2013NE00499,
Data: 26/08/2013, Valor: R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais); Programa de trabalho:
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19572620540910015; Fonte: 100000000; Natureza de Despesa: 339020; VIGÊNCIA: a
partir da data de sua assinatura até 60 (sessenta) dias após o término do evento. DATA DA
ASSINATURA: 04/09/2013; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: RICARDO DE SOUSA
FERREIRA, Diretor Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR: ELIANE MENDES
GUIMARÃES. Despesas de publicação: pela FAPDF.
Processo: 193.000.568/2013. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a
Evento – Edital nº 01/2013 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito
Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, CLAISY MARIA MARINHO
ARAÚJO como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro visando à participação
do pesquisador no XII Congresso Internacional Galego- Português de Psicopedagogia, no período de 11/09/2013 a 13/09/2013, em Braga, Portugal. NOTA DE EMPENHO: 2013NE00551,
Data: 03/09/2013, Valor: R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais); Programa de trabalho:
19572620540910015; Fonte: 100000000; Natureza de Despesa: 339020; VIGÊNCIA: a
partir da data de sua assinatura até 60 (sessenta) dias após o término do evento. DATA DA
ASSINATURA: 03/09/2013; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: RICARDO DE SOUSA
FERREIRA, Diretor Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR: CLAISY MARIA
MARINHO ARAÚJO. Despesas de publicação: pela FAPDF.
Processo: 193.000.568/2013. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a Evento – Edital nº 01/2013 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa
do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, CLAISY MARIA
MARINHO ARAÚJO como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro visando à participação do pesquisador no XII Congresso Internacional Galego- Português
de Psicopedagogia, no período de 11/09/2013 a 13/09/2013, em Braga, Portugal. NOTA
DE EMPENHO: 2013NE00551, Data: 03/09/2013, Valor: R$8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais); Programa de trabalho: 19572620540910015; Fonte: 100000000; Natureza
de Despesa: 339020; VIGÊNCIA: a partir da data de sua assinatura até 60 (sessenta)
dias após o término do evento. DATA DA ASSINATURA: 03/09/2013; SIGNATÁRIOS:
pela CONCEDENTE: RICARDO DE SOUSA FERREIRA, Diretor Vice-Presidente da
FAPDF; como PESQUISADOR: CLAISY MARIA MARINHO ARAÚJO. Despesas de
publicação: pela FAPDF.
Processo: 193.000.557/2013. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro
a Evento – Edital nº 01/2013 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, RITA DE FÁTIMA ALVES
LUENGO como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro visando à participação do pesquisador na Missão Técnica e Comercial à Itália, no período de 23/09/2013 a
27/09/2013, em Cesena, Itália. NOTA DE EMPENHO: 2013NE00539, Data: 30/08/2013,
Valor: R$9.900,00 (nove mil e novecentos reais); Programa de trabalho: 19572620540910015;
Fonte: 100000000; Natureza de Despesa: 339020; VIGÊNCIA: a partir da data de sua
assinatura até 60 (sessenta) dias após o término do evento. DATA DA ASSINATURA:
04/09/2013; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: RICARDO DE SOUSA FERREIRA,
Diretor Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR: RITA DE FÁTIMA ALVES
LUENGO. Despesas de publicação: pela FAPDF.
Processo: 193.000.556/2013. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a
Evento – Edital nº 01/2013 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito
Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, NORMA RODRIGUES GOMES
como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro visando à participação do pesquisador na 7th Russian Summer School in Information Retrieval (RuSSIR 2013), no período
de 16/09/2013 a 20/09/2013, em Kazan, Rússia. NOTA DE EMPENHO: 2013NE00535,
Data: 30/08/2013, Valor: R$9.180,00 (nove mil cento e oitenta reais); Programa de trabalho:
19572620540910015; Fonte: 100000000; Natureza de Despesa: 339020; VIGÊNCIA: a
partir da data de sua assinatura até 60 (sessenta) dias após o término do evento. DATA DA
ASSINATURA: 04/09/2013; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: RICARDO DE SOUSA
FERREIRA, Diretor Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR: NORMA RODRIGUES GOMES. Despesas de publicação: pela FAPDF.
Processo: 193.000.556/2013. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a
Evento – Edital nº 01/2013 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito
Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, NORMA RODRIGUES GOMES
como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro visando à participação do pesquisador na 7th Russian Summer School in Information Retrieval (RuSSIR 2013), no período
de 16/09/2013 a 20/09/2013, em Kazan, Rússia. NOTA DE EMPENHO: 2013NE00535,
Data: 30/08/2013, Valor: R$9.180,00 (nove mil cento e oitenta reais); Programa de trabalho:
19572620540910015; Fonte: 100000000; Natureza de Despesa: 339020; VIGÊNCIA: a
partir da data de sua assinatura até 60 (sessenta) dias após o término do evento. DATA DA
ASSINATURA: 04/09/2013; SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: RICARDO DE SOUSA
FERREIRA, Diretor Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR: NORMA RODRIGUES GOMES. Despesas de publicação: pela FAPDF.
Processo: 193.000.459/2013. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro
a Evento – Edital nº 01/2013 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa do Dis-
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trito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, FREDERICO HUDSON
FERREIRA como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro visando à
participação do pesquisador no 6º Congresso nacional de Iniciação Cientifica em Design
da Informação, no período de 10/09/2013 a 13/09/2013, em Kazan, Rússia. NOTA DE
EMPENHO: 2013NE00535, Data: 26/08/2013, Valor: R$1.161,80 (hum mil cento e sessenta e um reais e oitenta centavos); Programa de trabalho: 19572620540910015; Fonte:
100000000; Natureza de Despesa: 339020; VIGÊNCIA: a partir da data de sua assinatura
até 60 (sessenta) dias após o término do evento. DATA DA ASSINATURA: 29/08/2013;
SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: RICARDO DE SOUSA FERREIRA, Diretor
Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR: FREDERICO HUDSON FERREIRA.
Despesas de publicação: pela FAPDF.
Processo: 193.000.580/2013. Espécie: Termo de Outorga e Aceitação de Apoio Financeiro a Evento – Edital nº 01/2013 - FAPDF; PARTES: Fundação de Apoio a Pesquisa
do Distrito Federal (FAPDF) como CONCEDENTE; e do outro lado, ANNA CLEA DE
SOUZA MADURO como PESQUISADOR. OBJETO: Conceder apoio financeiro visando
à participação do pesquisador no Intercom Nacional 2013, no período de 02/09/2013 a
07/09/2013, em Manaus, Brasil. NOTA DE EMPENHO: 2013NE00554, Data: 03/09/2013,
Valor: R$8.000,00 (oito mil reais); Programa de trabalho: 19572620540910015; Fonte:
100000000; Natureza de Despesa: 339020; VIGÊNCIA: a partir da data de sua assinatura
até 60 (sessenta) dias após o término do evento. DATA DA ASSINATURA: 03/09/2013;
SIGNATÁRIOS: pela CONCEDENTE: RICARDO DE SOUSA FERREIRA, Diretor Vice-Presidente da FAPDF; como PESQUISADOR: ANNA CLEA DE SOUZA MADURO.
Despesas de publicação: pela FAPDF.
EDITAL Nº 02/2013, DE 20 DE MAIO DE 2013
SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS
RESULTADO PROVISÓRIO PARA EVENTOS DE OUTUBRO/2013.
A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) torna público o resultado provisório da seleção pública de propostas de apoio financeiro à realização de eventos científicos
e tecnológicos a serem realizados no mês de outubto de 2013.
1. Relação provisória das propostas consideradas habilitadas, na seguinte ordem: Número
processo no SAGe, Nome do Proponente e Valor habilitado: 2013/00283, Elga Ivone Pérez
Laborde, R$ 37.617,10; e 2013/00313-9, Anésio de Leles Ferreira Filho, R$ 37.971,89.
2. RECURSOS
2.1 Os proponentes poderão entregar os recursos até o dia 9 de setembro de 2013, no horário
das 8 horas às 17 horas no endereço: SIA trecho 06, Lotes 105 a 115, CEP 71205-060, Gerência
de Documentação (GEDOC) da FAPDF.
2.2 Os recursos postados fora do prazo estabelecido não serão analisados.
2.3 Os recursos deverão ser dirigidos ao Conselho Diretor da FAPDF.
2.4 Os recursos deverão ser obrigatoriamente digitados ou datilografados, conter identificação
do proponente e número da proposta e ser entregue, em duas vias (original e cópia), na GEDOC.
2.5 Os proponentes deverão ser claros, consistentes e objetivos em seu pleito.
2.6 O recurso inconsistente, intempestivo e/ou com formato diferente do exigido será preliminarmente indeferido.
2.7 Não serão aceitos recursos via postal, via fax e/ou via correio eletrônico e/ou em desacordo
com o Edital nº 02/2013 – Apoio à Realização de Eventos Científicos e Tecnológicos, publicado
no Diário Oficial do Distrito Federal de 20 de maio de 2013.
2.8 As decisões finais dos recursos administrativos serão terminativas, não cabendo pedido
de reconsideração.
3 DISPOSIÇÕES GERAIS
3.3 O resultado final a convocação para contratação serão publicados no Diário Oficial do
Distrito Federal e divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.fap.df.com.br,
na data provável de 11 de setembro de 2013.
RICARDO DE SOUSA FERREIRA
Diretor Vice Presidente da FAPDF

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA,
DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Ficam as empresas mencionadas abaixo notificadas para apresentar defesa escrita, no
prazo de dez dias, nos termos do disposto no art. 42, § 2º, do Decreto-Lei nº 2.181/97:
GOLFO IMP. EXP. E COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA, CNPJ nº 09.295.987/0002-74,
auto de infração nº: 178/2012; ALBR DIFUSORA DE MODA COMERCIO DE ROUPAS
LTDA, CNPJ nº 12.571.839/0001-69, auto de infração nº: 127/2012, NOVA CAMARGO E
ALFAIATARIA LTDA, CNPJ nº 10.649.009/0003-43, auto de infração nº: 098/2012; TACILA COMERCIO DE CALÇADOS E BOLSAS LTDA ME, CNPJ nº 05.366.345/0001/87,
auto de SHOES ARTEFATOS DE COURO LTDA, CNPJ nº 03.478.444/0001-25, auto
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de infração nº: 166/2012; BODY FOR SURE, CNPJ nº 08.337.720/0001-59, auto de
infração nº: 112/2012; FLASA COM. DE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ nº
07.724.805/0002-08, auto de infração nº: 082/2012; SETEC – SOCIEDADE DE ENS. E
TECN. EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA, CNPJ nº 00.720.011/0001-46, auto de infração
nº: 365/2013; TRINITY SOLUTIONS SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA, CNPJ nº
11.217.682/0001-05, auto de infração nº: 603/2013; FLANDRES COMÉRCIO GLOBAL
DE VAREJO LTDA, CNPJ nº 10.313.360/0001-05, auto de infração nº: 298/2013; ED2M
COMÉRCIO SERVIÇOS E IMPORTAÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 12.373.801/000181,auto de infração nº: 577/2013; MAIS BARATO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,
CNPJ nº 08.770.977/0024-96, Auto de Infração nº: 104/2013; PATRICIA SERGIO AMARAL, CNPJ nº13.888.480/0001-10, Auto de Infração nº: 1008/2013; OMEGA COIFFEUR
LTDA-ME, CNPJ nº 03.040.431/0001-70, Auto de Infração nº: 985/2013; OCEANAIR
LINHAS AEREAS S/A, CNPJ nº 02.575.829/0001-48, Auto de Infração nº: 1038/2013;
CARREIRA SERVIÇOES DE INTERNET LTDA-EPP, CNPJ nº 13.227.005/0001-01, Auto
de Infração nº: 1036/2013; DIONE MARQUES RODRIGUES, CPF nº 490.452.611-20,
Auto de Infração nº 1084/2013; BUREAU PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, CNPJ
nº 05.523.268/0001-21, Auto de Infração nº 516/2013.
MARCOS LOPES COELHO
Vice-Diretor

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Informação nº 195/2013 – Segedam (AA); Processo nº 26.884/2013; Assunto: Inexigibilidade
de Licitação – Contratação de empresa para o curso in company de “AUDITORIA OPERACIONAL”. RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de licitação,
com fulcro no inciso II do art. 25 c/c o inciso VI do art. 13, do mesmo diploma legal, no valor
de R$ 28.620,00 (vinte oito mil seiscentos e vinte reais), em favor empresa APRIMORA
TREINAMENTOS LTDA EPP, para atender despesa com a contratação do curso in company
de “AUDITORIA OPERACIONAL”, para uma turma de até 25 (vinte e cinco) Auditores de
Controle Externo, nas dependências do TCDF. Brasília/DF, 03 de setembro de 2013. INÁCIO
MAGALHÃES FILHO – Presidente.
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2013.
Objeto: Prestação de serviço de brigada de incêndio no âmbito do TCDF. Processo:
24415/2013 – TCDF. Valor estimado: R$ 998.551,28 (12 meses); enquadramento: natureza 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, classificação funcional e
programática 01.122.6005.8517.0019 – Manutenção de Serviços Administrativos Gerais
– TCDF, fonte de Recursos: 100. Data limite de recebimento das propostas: 17.09.2013,
às 14h30min. Cópia do Edital encontra-se à disposição no Serviço de Licitação, no 2º
Andar do Ed. Anexo do TCDF, fone (61) 3314-2742 ou pelos sítios: www.tc.df.gov.br
e www.comprasnet.gov.br. A Sessão Pública será processada no sítio do ComprasNet,
nos termos do Edital.
Brasília/DF, 04 de setembro de 2013
ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI
Pregoeira

SECRETARIA DE CONTAS
SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO
EDITAL DE COMUNICAÇÃO Nº 17/2013
O Secretário de Controle Externo da Secretaria de Contas do Tribunal de Contas do Distrito
Federal – TCDF, na forma da lei, após esgotados, sem sucesso, os meios previstos no art. 23,
I e II, da Lei Complementar do DF nº 1, de 9 de maio de 1994, FAZ SABER a todos quantos
este Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramitam neste Tribunal os autos de nº
2.107/2003, tratando de tomada de contas anual, tendo o egrégio Plenário, na Sessão Ordinária
nº 4618, de 25 de julho de 2013, determinado a comunicação por edital do Senhor MARCO
ANTONIO DOS SANTOS LIMA, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, o qual
dispõe de 30 (trinta) dias, a contar da primeira publicação deste Edital, e sob pena de revelia,
para oferecer contrarrazões quanto ao disposto no item III da Decisão nº 3486/2013, de 25
de julho de 2013. Registre-se que as decisões proferidas nos autos se encontram disponíveis
no endereço eletrônico deste Tribunal de Contas (www.tc.df.gov.br), podendo o interessado
cadastrar-se no “TCDF push” de forma a receber por e-mail informações sobre o andamento
do processo de seu interesse. Para as consultas que se fizerem necessárias, o Processo acima
referido encontra-se à disposição do citado, de 2ª a 6ª feira, das 13:30 às 18:30 horas, na Sala
de Atendimento ao Público, localizada no Tribunal de Contas do Distrito Federal — Edifício
Anexo, Praça do Buriti. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (61) 33142188, no mesmo horário.
Brasília (DF), 29 de agosto de 2013.
ADALTON CARDOSO FLORES
Secretário de Controle Externo
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INEDITORIAIS
UGT/DF-UNIÃO GERAL DOS
TRABALHADORES DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO
QUADRO COMPLEMENTAR DA DIRETORIA DA UGT/DF.
O Presidente da UGT/DF - União Geral dos Trabalhadores do Distrito Federal, no uso de suas
atribuições legais, deixa público, que convoca seus membros efetivos para a eleição de 2 novos
membros para o quadro complementar da Diretoria desta entidade, que ocorrerão de acordo com
as normas previstas no Estatuto e o disposto no presente Edital. Art. 1º - A o ato de Eleição dos
novos membros da diretoria e Ratificação dos Anteriores, Renato Fernandes Pereira, e Simoni de
Medeiros para os cargos de Secretário Executivo e Secretário do Meio Ambiente em votação a
ser realizada na SEP Sul EQ 707/907 Conj. E nº 10, sl 428, Ed. San Marino - Asa Sul - Brasília/
DF, no dia 16 de setembro de 2013, às 15h00 horas em primeira chamada e 15:30 com qualquer
número de presentes. Art. 2º - Poderão participar dos atos de eleição os membros efetivos; Art.
3ª - A votação se destina a eleger para o quadro complementar a saber: a)Secretaria Executiva;
b)Secretaria de Meio Ambiente; Art. 4º - As inscrições das chapas serão feitas junto à Secretaria
Geral, sito na SEP Sul EQ 707/907 Conj. E nº 10, sl 428, Ed. San Marino - Asa Sul - Brasília/
DF a partir da publicação deste edital, impreterivelmente das 08 horas até às 18 horas, mediante
preenchimento de requerimento, com a apresentação dos documentos exigidos para o pleito, a
saber: Cédula de Identidade, comprovante de residência ou declaração de que trabalhe ou estude
na área abrangida pela UGT/DF. Brasília/DF, em 04/09/2013. Isaú Joaquim Chacon, Presidente.
DAR-1183/2013.

APADEMO/DF - ASSOCIAÇÃO PARANOAENSE
EM DEFESA DA MORADIA NO PARANOÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
A Associação Paranoaense em Defesa da Moradia no Paranoá, convoca seus associados para
assembleia geral no dia 08 de setembro de 2013, ás 17:00hs, na Quadra 02 conjunto C casa 07
Paranoá/DF, para deliberarem sobre o seguinte assunto, quem tem interesse de participar do
Recanto das Emas, faixa I com renda ate R$ 1.600,00(Hum mil e seiscentos reais). Brasília/
DF, 04 de setembro de 2013. Ruth Batista Pinheiro de Almeida, Presidente.
DAR-1184/2013.

JOSÉ EDUARDO REZEK AJUB
AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA / AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a licença de Operação / Autorização Ambiental nº
076/2013, para atividade de Avicultura de Corte, na Granja Nossa Senhora Aparecida, Chácara
Miraporanga, Km 08, rodovia DF-180 Brazlândia /DF. Processo nº391000788/2013. JOSÉ
EDUARDO REZEK AJUB – Proprietário.
DAR-1.186/2013.

CENTRAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
AVISO DE RECEBIMENTO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
PARA REVENDA DE AGROTÓXICOS E AFINS
Torna público que recebeu do Instituto do meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito
Federal – Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Autorização Ambiental nº 68/2013, para Revenda
de Agrotóxicos e Afins, no SIA Quadra 05C, Área Especial 3/4, Loja 1/2, Brasília/DF, processo
391.000.940/2010, Roberto Ribeiro de Oliveira, Proprietário.
DAR-1.187/2013.

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
CONSELHO PLENO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Conselho Seccional do Distrito Federal, na forma da lei, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele tiverem
conhecimento, que por este meio NOTIFICA o senhor Cláudio Dias Lourenço, nos
autos do processo n. 40.296, para comparecer à sessão de julgamento a se realizar no
dia 19 de setembro de 2013, às 17h, perante o Conselho Pleno desta Seccional, na Sala
de Sessões Orlando Bulcão Vianna, no Edifício Maurício Corrêa, localizado no SEPN
516 Bloco B Lote 07 4º andar. DADO E PASSADO NESTA CIDADE DE BRASÍLIA
- DF, aos vinte e oito dias de agosto de dois mil e treze. IBANEIS ROCHA BARROS
JUNIOR, Presidente da OAB/DF.
DAR-1192/2013.
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CONSELHO REGIONAL DE
MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL
APLICA PENA DISCIPLINAR DE CENSURA PÚBLICA
EM PUBLICAÇÃO OFICIAL A MÉDICA NEILA JANE
DE CAMPOS CERQUEIRA CRM-DF 2748 e CRM-GO 2926.
O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO DISTRITO FEDERAL, TORNA PÚBLICA a decisão do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS, em
conformidade com o disposto na Lei nº 3.268/57, regulamentada pelo Decreto n.º 44.045/58,
e considerando os termos do artigo 58 do Código de Processo Ético Profissional, tendo em
vista a decisão prolatada nos autos do Processo Ético Profissional n.º 35/2007 – CREMEGO, consoante Acórdão exarado pelo Conselho Federal de Medicina, que resultou a Dra.
NEILA JANE DE CAMPOS CERQUEIRA, inscrita no CRM-DF 2748 e CRM-GO 2926 a
penalidade de CENSURA PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL, prevista na alínea “C”,
do artigo 22, da mencionada Lei, por infração aos artigos 51, 112, 115 e 18 do Código de
Ética Médica (Resolução CFM nº 1931/2009). Brasília/DF, 04 de setembro de 2013. Iran
Augusto Gonçalves Cardoso – Presidente do CRM/DF.
DAR-1.188/2013.

HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA/DF
JOSÉ DE ALENCAR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 166/2013
PROCESSO: 2013.04.979.00.
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o
conhecimento de quem possa interessar que até o dia 10/09/2013, estará recebendo,
por meio eletrônico, no site www.bionexo.com.br, propostas relativas ao Chamamento
Público nº 166/2013, cujo objeto é aquisição de medicamentos (solução ácida) por
meio do Sistema de Registro de Preços, destinados a atender o Hospital da Criança de
Brasília/DF 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/DF, 04 de setembro de 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador
de Suprimentos ICIPE/HCB.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 171/2013
PROCESSO: 2013.07.983.00.
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 20/09/2013, estará recebendo proposta
comercial e demais documentação relativas ao Chamamento Público nº 171/2013, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de dosimetria
pessoal dos colaboradores do Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE/Hospital da Criança de Brasília/DF 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/DF, 04 de Setembro de 2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de
Suprimentos ICIPE/HCB.
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 177/2013
PROCESSO: 2013.07.992.00.
O Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPE torna público para o conhecimento de quem possa interessar que até o dia 20/09/2013, estará recebendo proposta
comercial e demais documentação relativas ao Chamamento Público nº 177/2013, cujo objeto
é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de limpeza, conservação
e higienização de bens móveis e imóveis, disponibilizando mão de obra, produtos saneantes,
materiais e equipamentos qualificados, destinados a atender a necessidade do Hospital da
Criança de Brasília/DF 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/DF, 04 de Setembro de
2013. Bruno Monteiro da Rocha Pitta – Coordenador de Suprimentos ICIPE/HCB.
FILANTROPIA-127/2013.

SANTANA AGROPECUÁRIA
E TURISMO RURAL LTDA
AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna Público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Licença de Operação nº 083/2013, para a
atividade de Beneficiamento de Pescado, no Núcleo Rural Rio Preto Lote 03 km 10,5 DF 320
em Planaltina/DF. Afonso Celso de Mesquita, Diretor Financeiro e Proprietário.
DAR-1182/2013.
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NS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS NOROESTE I SPE LTDA.

CNPJ nº 11.099.854/0001-93
Nota
2011
2010
Passivo
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO
Circulante
Em milhares de reais
23
–
Ativo
Nota
2011
2010 Fornecedores
Contas a pagar por aquisição de imóveis
9
4.385 4.635
Circulante
76
7
Caixa e equivalente de caixa
379
111 Outros passivos
80
–
Contribuições diferidas
10
Clientes
2.198
–
4.564 4.642
Imóveis a comercializar
6
9.764 18.126 Não circulante
Comissão de venda a apropriar
7
138
– Contas a pagar por aquisição de imóveis
9
– 3.927
1
40 Impostos diferidos
Outros
901
–
10
901 3.927
12.480 18.277
Patrimônio líquido
Não circulante
11
6.434 6.434
Contas a receber
6
12.410
– Capital social
Adiantamento para futuro aumento de
Comissão de venda a apropriar
550
–
capital
9.324 3.711
–
240 Lucro (prejuízo) acumulado
Imobilizado
8
4.217 (197)
12.960
240
19.975 9.948
25.440 18.517
25.440 18.517 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
Total do Ativo
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Em milhares de reais
Adiantamento para
Lucros
futuro aumento
(prejuízos)
Capital social
Total
de capital
acumulados
10
4.178
(7)
4.181
Saldos em 01 de janeiro de 2010
Adiantamento para futuro aumento de capital
–
5.957
–
5.957
Integralização de AFAC
6.424
(6.424)
–
–
Prejuízo do exercício
–
–
(190)
(190)
6.434
3.711
(197)
9.948
Saldos em 31 de dezembro de 2010
Adiantamento para futuro aumento de capital
–
5.613
–
5.613
Lucro líquido do exercício
–
–
4.414
4.414
Saldos em 31 de dezembro de 2011
6.434
9.324
4.217
19.975
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
as contas a receber de clientes e caixa e equivalentes de caixa. Os
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método
da taxa de juros efetiva. 2.4.2. Reconhecimento, mensuração e
DE 2011 - Em milhares de reais
1. Contexto operacional: A NS Empreendimentos Imobiliários compensação de instrumentos financeiros. As compras e as vendas
Noroeste I SPE Ltda. (“Empresa”) foi constituída em 21 de agosto de regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação
2009 com o propósito específico de planejar, promover, desenvolver e - data na qual a Empresa se compromete a comprar ou vender o ativo.
entregar um empreendimento imobiliário para fins residenciais nos Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado são,
imóveis situados na cidade de Brasília, Distrito Federal na Projeção G inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são
da Superquadra Noroeste 108, SQNW 108 do Setor de Habitações debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são
Coletivas. A Empresa é uma sociedade por quotas de responsabilidade baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos
limitada, estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede em Brasília - tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde
DF. A empresa é controlada da João Fortes Engenharia S.A. Em que a Empresa tenha transferido, significativamente, todos os riscos e
fevereiro de 2011 a Companhia efetuou o lançamento do os benefícios da propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao
empreendimento Bossa Nova Concept Residence, com 96 unidades e valor justo através do resultado são, subsequentemente, contabilizados
com previsão de conclusão prevista para janeiro de 2014. 2. pelo valor justo. Os recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado,
Apresentação das demonstrações financeiras e principais políticas usando o método da taxa efetiva de juros. Os ganhos ou as perdas
contábeis: 2.1. Apresentação das demonstrações financeiras. As decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados
demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas ao valor justo através do resultado são apresentados na demonstração
contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos do resultado em “Resultado operacional” no período em que ocorrem.
Contábeis (“CPCs”), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é
(CFC). As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela reportado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente
administração da Empresa em 12 de abril de 2012. A preparação de aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de
demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo
críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração simultaneamente. 2.4.3. Impairment de ativos financeiros. A Empresa
da Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis da avalia no final de cada período do relatório se há evidência objetiva de
Empresa. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado.
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos
e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão (perdas) de impairment são incorridos somente se há evidência objetiva
divulgadas na Nota 3. 2.2. Resumo das principais políticas contábeis. de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele
histórico como base de valor e ativos financeiros disponíveis para evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa
venda mensurados ao valor justo contra o resultado do exercício. A futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que
Empresa atua no Brasil e usa o Real como “moeda funcional” e moeda pode ser estimado de maneira confiável. O montante da perda é
de apresentação das demonstrações financeiras e, adicionalmente, não mensurada como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor
realiza operações em moeda estrangeira. 2.3. Caixa e equivalentes de presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos
caixa. Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos de crédito futuro que não foram incorridos), descontados à taxa de juros
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com em vigor original dos ativos financeiros. Assim, quando aplicável, o
vencimentos originais de até três meses, ou menos, e com risco valor contábil do ativo é reduzido e o valor da perda é reconhecido na
insignificante de mudança de valor. 2.4. Ativos financeiros. 2.4.1. demonstração do resultado. Se, num período subsequente, o valor da
Classificação. Considerando as transações e operações da Empresa, perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada
seus ativos financeiros são classificados sob as seguintes categorias: objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser
mensurados ao valor justo por meio do resultado e empréstimos e reconhecido, a reversão da perda por impairment reconhecida
recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado. No caso
financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação específico do contas a receber de clientes, a administração considera
de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. (a) Ativos que a existência de atrasos no contas a receber de unidades em
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. Os construção com alienação fiduciária, face a garantia existente e às
ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são condições atuais de mercado, não representa evidência objetiva de
ativos financeiros mantidos para negociação ativa e frequente. Os impairment. 2.5. Contas a receber. A comercialização das unidades é
ganhos ou as perdas decorrentes de variações em seu valor justo são efetuada, substancialmente, durante as fases de lançamento e construção
apresentados na demonstração do resultado, no período em que do empreendimento. As contas a receber de clientes são constituídas
ocorrem. (b) Recebíveis. Incluem-se nessa categoria os recebíveis que aplicando-se o percentual de evolução da obra (POC) sobre a receita
são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou das unidades vendidas, ajustada segundo as condições dos contratos de
determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como venda, sendo assim determinado o montante das receitas acumuladas a
ativo circulante todos aqueles com prazo de vencimento inferior a 12 serem reconhecidas, sobre o qual deduz-se as parcelas recebidas. As
meses após a data do balanço; caso contrário, estes são classificados contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor
como ativos não circulantes. Os recebíveis da Empresa compreendem justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO Em milhares de reais
Nota
2011
2010
Receita líquida de vendas
12
17.602
–
(11.336)
–
Custo dos produtos vendidos
12
6.266
–
Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas
13
(1.361)
(110)
2
(78)
Outras despesas
13
(1.359)
(188)
Lucro (prejuízo) operacional
4.907
(188)
Receitas financeiras
82
(2)
Despesas financeiras
(6)
Receitas (despesas) financeiras, líquidas
76
(2)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de
4.983
(190)
renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Do exercício
10
(120)
–
(449)
–
Diferido
10
4.414
(190)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Em milhares de reais
2011
2010
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) do exercício antes do imposto
de renda e da contribuição social
4.983
(190)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciação do imobilizado
339
532
Impostos diferidos
5.854
(190)
Variações nos ativos e passivos operacionais
Contas a receber
(14.608)
Estoques
8.362 (2.830)
Outros ativos
(649)
36
Contas a pagar por aquisição de imóveis
(4.177) (2.639)
92
7
Outros passivos
(5.126) (5.616)
(120)
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais (5.246) (5.616)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(99) (240)
Aquisição de bens do ativo imobilizado
(99) (240)
Caixa líquido aplicado nas ativ. de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
5.613 5.957
Adiantamento para futuro aumento de capital
5.613 5.957
Caixa líquido gerados nas ativ. de financiamento
268
101
Aumento líquido de caixa e equiavelente de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
111
10
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
379
111
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
268
101
uso do método da taxa efetiva de juros. Nas vendas a prazo de unidades
concluídas, o resultado é apropriado no momento em que a venda é
efetivada, independentemente do prazo de recebimento do valor
contratual. Quando concluída a construção, incidirá sobre o contas a
receber juros e variação monetária, os quais serão apropriados ao
resultado financeiro quando auferidos, obedecendo ao regime de
competência de exercícios. Se o prazo de recebimento é equivalente a
um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo
circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.
2.6. Imóveis a comercializar. A parcela em estoque corresponde ao
custo incorrido no estágio atual de construção das unidades ainda não
comercializadas. O custo compreende terrenos, materiais, mão de obra
(própria ou contratada de terceiros) e outros custos de construção
relacionados. O custo dos terrenos estão demonstrados ao custo de
aquisição, acrescido dos eventuais encargos financeiros gerados pelo
seu correspondente contas a pagar. 2.7. Imobilizado. Os gastos
incorridos e diretamente relacionados com a construção de stand de
vendas e do apartamento-modelo, quando sua vida útil estimada é
superior a um ano, possuem natureza de caráter prioritariamente
tangível e, dessa forma, são registrados na rubrica “Ativo imobilizado”,
sendo depreciados de acordo com o prazo de sua vida útil estimada e o
correspondente encargo de depreciação alocado no resultado. 2.8.
Contas a pagar aos fornecedores. As contas a pagar aos fornecedores
são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de
fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como
passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um
ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo
não circulante. Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do
método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente
reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 2.9. Contas a pagar
por aquisição de imóveis. As contas a pagar por aquisição de imóveis
são obrigações a pagar pela aquisição de terrenos para o desenvolvimento
dos projetos de incorporação imobiliária, ambos no curso normal dos
negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento
for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar
são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente,
reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo
custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na
prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura
correspondente. 2.10. Provisões. As provisões são reconhecidas
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quando a Empresa tem uma obrigação presente, legal ou não
formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma
estimativa confiável do valor possa ser feita. 2.11. Imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro. As despesas de imposto de renda e
contribuição social do exercício compreendem os impostos corrente e
diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração
do resultado. O encargo de imposto de renda e contribuição social
corrente é calculado com base nas leis tributárias promulgadas na data
do balanço. A administração avalia, periodicamente, as posições
assumidas pela Empresa nas declarações de impostos de renda com
relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá
margem a interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado,
com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais.
Conforme facultado pela legislação tributária, a Empresa optou pelo
regime de lucro presumido, segundo o qual a base de cálculo do imposto
de renda é calculada à razão de 8% e a da contribuição social à razão de
12% sobre as receitas brutas (32% quando a receita for proveniente da
prestação de serviços e 100% das receitas financeiras), sobre as quais
aplicam-se as alíquotas regulares de 15% acrescida de adicional de 10%
para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. O imposto
de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o
método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de
diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores
contábeis nas demonstrações financeiras. Os impostos de renda
diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito
exequível legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os
passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda diferidos
ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes
pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributária ou
diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos
numa base líquida. 2.12. Capital social. As quotas são classificadas no
patrimônio líquido. 2.13. Apuração do resultado. A receita
compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela
comercialização de produtos e serviços no curso normal das atividades
da Empresa. A receita é apresentada líquida dos impostos, das
devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Empresa reconhece a
receita pelo valor justo dos contratos de venda firmados quando critérios
específicos tiverem sido atendidos, conforme descrição a seguir: (a)
Receita de venda de imóveis. Conforme mencionado na Nota 1, o
empreendimento foi lançado em fevereiro de 2011. Dessa forma, para o
reconhecimento da receita correspondente às unidades já
comercializadas, foram observados os procedimentos e estabelecidos
pelo CPC 30 - “Receitas”, mais especificamente, os procedimentos que
tratam do reconhecimento da receita de venda de bens com a
transferência continuada dos riscos e benefícios mais significativos
inerente à sua propriedade. O enquadramento dos contratos de venda
dos empreendimentos para fins de aplicação da referida norma, foi
efetuado com base na Orientação OCPC 04, a qual norteou a aplicação
da Interpretação Técnica ICPC 02 às Entidades de Incorporação
Imobiliária Brasileiras. A partir das referidas normas e, levando também
em consideração os procedimentos contábeis aplicáveis previstos pela
Orientação OCPC 01 (R1) - “Entidades de Incorporação Imobiliária”,
os seguintes procedimentos foram adotados:
O custo incorrido
(incluindo o custo do terreno) correspondente às unidades vendidas é
apropriado integralmente ao resultado. É apurado o percentual do
custo incorrido das unidades vendidas (incluindo o terreno), em relação
ao seu custo total orçado (POC), sendo esse percentual aplicado sobre o
valor justo da receita das unidades vendidas, ajustada segundo as
condições dos contratos de venda, determinando-se assim o montante
da receita de venda reconhecida. Os montantes das receitas de vendas
apuradas, incluindo a atualização monetária do contas a receber com
base na variação do Índice Nacional da Construção Civil (INCC),
líquido das parcelas já recebidas, são contabilizados como contas a
receber, ou como adiantamentos de clientes, conforme o caso. O valor
justo da receita das unidades vendidas em construção é calculado a
valor presente com base na taxa de juros para remuneração de títulos
públicos indexados pelo IPCA, entre o momento da assinatura do
contrato e a data prevista para a entrega das chaves do imóvel pronto ao
promitente comprador, a partir de quando sobre o contas a receber
passará a incidir juros de 12% ao ano acrescido de atualização
monetária. A taxa de juros para remuneração de títulos públicos
indexados pelo IPCA é compatível com a natureza, o prazo e os riscos
de transações similares em condições de mercado, sendo sua taxa
média no exercício findo em 31 de dezembro de 2011 de 4 % ao ano
(2010 – 5%). Subsequentemente, à medida que o tempo passa, os juros
são incorporados ao novo valor justo para determinação da receita a ser
apropriada, sobre o qual será aplicado o POC. O encargo relacionado
com a comissão de venda é de responsabilidade do adquirente do
imóvel, não incorporando o preço de venda. As despesas com comissões
de vendas incorridas pela Empresa são ativadas como pagamentos
antecipados e apropriadas ao resultado na rubrica “Despesas gerais e
administrativas”, observando-se os mesmos critérios de apropriação da
receita de incorporação imobiliária. Se surgirem circunstâncias que
possam alterar as estimativas originais de receitas, custos ou extensão
do prazo para conclusão, as estimativas iniciais serão revisadas. Essas
revisões podem resultar em aumentos ou reduções das receitas ou
custos estimados e estão refletidas no resultado no período em que a
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administração tomou conhecimento das circunstâncias que originaram
a revisão. Após a conclusão da construção e entrega das chaves das
unidades comercializadas, a atualização monetária do contas a receber
passará a ser calculada pela variação do Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) e passará a incidir juros de 12% ao ano, apropriados de
forma pro rata temporis. Nessa fase, a atualização monetária e os juros
passarão a ser registrados como receita financeira usando o método da
taxa efetiva de juros e não mais integrará a base para determinação da
receita de vendas. 3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos:
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados
e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo
expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as
circunstâncias. As estimativas e premissas que apresentam um risco
significativo de causar um ajuste relevante nos valores contábeis para o
próximo exercício referem-se ao reconhecimento das receitas pelo
percentual do custo incorrido das unidades vendidas, em relação ao seu
custo total orçado (POC) (Nota 2.13 (a)).Adicionalmente, a Empresa
segue as orientações da OCPC 04 para determinar quando os riscos e
benefícios mais significativos inerentes à propriedade das unidades
imobiliárias vendidas são transferidos aos compradores. Essa
determinação requer um julgamento significativo. Para esse julgamento,
a Empresa avaliou as discussões dos temas efetuados no âmbito de um
Grupo de Trabalho coordenado pela Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), no qual a sociedade controladora estava representada através
da Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA),
culminando com a apresentação ao Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC), de minuta da Orientação CPC 04, a qual foi por ele
aprovada e norteou a aplicação da Interpretação Técnica ICPC 02 às
Entidades de Incorporação Imobiliária Brasileiras. Caso a OCPC 04
não tivesse sido emitida e a conclusão tivesse sido de que os riscos e
benefícios mais significativos inerentes à propriedade das unidades
imobiliárias não sejam transferidos continuamente aos compradores ao
longo da construção do empreendimento de incorporação imobiliária,
os maiores impactos seriam a redução do patrimônio líquido e do lucro
líquido do exercício de forma transitória, uma vez que o reconhecimento
da receita e dos correspondentes custos e impostos se daria por ocasião
da entrega das chaves. 4. Gestão de risco financeiro Fatores de risco
financeiro: As atividades da Empresa a expõem a riscos financeiros:
risco de mercado (incluindo taxa de juros dos financiamentos de crédito
imobiliário, risco de taxa de juros de fluxo de caixa e risco de preço),
risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco
global, que é realizada pela tesouraria central de sua sócia-quotista João
Fortes Engenharia S.A., se concentra na imprevisibilidade dos mercados
financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no
desempenho financeiro da Empresa. A Empresa não tem como prática
fazer uso de instrumentos financeiros derivativos para proteger
exposições a risco. (a) Risco de crédito. É avaliado como não relevante
face a garantia real de recuperação de seus produtos nos casos de
inadimplência durante o período de construção. (b) Risco de moeda.
Considerado praticamente nulo em virtude da Empresa não possuir
ativos ou passivos denominados em moeda estrangeira, bem como não
possuir dependência significativa de materiais importados em sua
cadeia produtiva. (c) Risco de taxa de juros. As taxas de juros
contratadas sobre o contas a pagar pela aquisição de terrenos estão
mencionadas na Nota 10. (d) Risco de liquidez. É o risco de a Empresa
não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus
compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo
ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para
administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas premissas de
desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente
pela tesouraria central de sua sócia-quotista João Fortes Engenharia
S.A. (e) Gestão de riscos financeiros. Aplica-se a prática de
gerenciamento de risco, que orienta em relação a transações e requer a
diversificação de transações e contrapartidas. Desta forma, a natureza e
a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e
gerenciada pela tesouraria central de sua sócia-quotista João Fortes
Engenharia S.A. a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no
fluxo de caixa. (f) Valor justo e contábil dos instrumentos financeiros.
A Empresa opera com instrumentos financeiros ativos e passivos.
Considerando o prazo e as características desses instrumentos, os
valores contábeis aproximam-se dos valores justos. (g) Instrumentos
financeiros derivativos. A Empresa não possui instrumentos
financeiros derivativos, reconhecidos ou não como ativo ou passivo no
balanço patrimonial, como contratos futuros ou opções (compromissos
de compra ou venda de moeda estrangeira, índices ou ações), swaps,
contratos a termo, hedge ou quaisquer outros derivativos, inclusive
aqueles denominados “exóticos”. 5. Instrumentos financeiros por
categoria e qualidade de crédito. Os únicos instrumentos no ativo
classificados na categoria de valor justo por meio do resultado referemse aos saldos mantidos junto as instituições financeiras (Nota 6). No
passivo, não há instrumentos financeiros classificados como mensurados
ao valor justo. Os passivos financeiros são classificados como “outros
passivos” e compreendem fornecedores e contas a pagar por aquisição
de terrenos. 6. Contas a receber: As contas a receber estão sendo
atualizadas pela variação do Índice Nacional da Construção Civil
(INCC) e, após a conclusão da construção e entrega das chaves das
unidades vendidas, passará a ser atualizado pela variação do Índice

Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acrescido de juros
de 12% ao ano, os quais passarão a ser apropriados de forma pro rata
temporis. O saldo de contas a receber das unidades vendidas e ainda
não concluídas não está totalmente refletido nas demonstrações
financeiras, uma vez que o seu registro é limitado à parcela da receita
reconhecida contabilmente, líquida das parcelas já recebidas. O saldo
total de contas a receber referente à atividade de incorporação
imobiliária, sem considerar os efeitos de ajuste a valor presente, pode
ser assim demonstrado:
2011
Empreendimento em construção
38.527
Ajuste a valor presente
(1.536)
(22.383)
(-) Receita de vendas a apropriar
14.608
Não Circulante
12.410
2.198
Circulante
Quanto às informações sobre os principais clientes, em função da própria
atividade imobiliária residencial com foco no segmento econômico, a
Empresa não possui individualmente, clientes que representam mais de
10% da receita total consolidada. Em 31 de dezembro de 2011 o saldo
de ativo circulante e não circulante de contas a receber de clientes está
composto pelos seguintes vencimentos:
31/12/2011
Vencidos
777
A vencer:
Até 30 dias
123
31 a 60 dias
388
61 a 90 dias
317
91 a 120 dias
152
1.350
121 a 360 dias
3.107
(909)
(-) Receita de vendas a apropriar
2.198
Ativo circulante
31/12/2011
A vencer
entre 1 e 2 anos
28.381
entre 2 e 3 anos
1.286
entre 3 e 4 anos
565
3.652
Após 4 anos
33.884
(21.474)
(-) Receita de vendas a apropriar
12.410
Ativo não circulante
7. Imóveis a comercializar:
Descrição
2011
2010
9.764
18.126
Imóveis a comercializar
O saldo em 31 de dezembro de 2010 estava representado por terreno
adquirido em 15 de dezembro de 2009 da Companhia imobiliária de
Brasília - Terracap. Em fevereiro de 2011 foi realizada a incorporação
imobiliária e a comercialização do empreendimento, conforme descrito
na Nota 1. 8. Imobilizado:
Descrição
2011
2010
–
240
Stand de vendas e apartamento decorado
O stand de vendas e apartamento decorado foi totalmente depreciado
devido a parcela substancial de comercialização dos imóveis. 9. Contas
a pagar pela aquisição de terrenos:
2011
2010
Não circulante
–
3.927
Contas a pagar pela aquisição de terrenos
Circulante
4.385
4.635
Contas a pagar pela aquisição de terrenos
4.385
8.562
Total contas a pagar pela aquisição de terrenos
Do preço de aquisição de R$ 14.997, R$ 2.999 foram pagos como sinal,
sendo o restante pago em 36 parcelas mensais e sucessivas, tendo a
primeira parcela com vencimento em 22 de novembro de 2009. Sobre
o saldo devedor incidem juros nominais de 12% ao ano e atualização
monetária mensal de acordo com a variação do Índice Geral de Preço
do Mercado (IGPM) da Fundação Getúlio Vargas. 10. Impostos e
contribuições diferidos:
2011
Imposto de renda e contribuição social
449
532
Contribuições ao PIS e a COFINS
981
Contribuições ao PIS e a COFINS no passivo circulante
(80)
901
10.1. Imposto de renda e contribuição social. (a) Diferidos. A
sociedade é tributada com base no lucro presumido, não possuindo,
dessa forma, saldos a serem compensados, deduzidos ou adicionados
nas bases de cálculo dos lucros tributáveis futuros. Todavia, possui
diferenças a tributar em exercícios futuros, decorrentes de receitas
nas atividades imobiliárias tributadas em regime de caixa e o valor
registrado em regime de competência, no montante de R$14.571
(base de cálculo) em 31 de dezembro de 2011. Em decorrência das
obrigações tributárias como antes mencionadas, foi contabilizado o
correspondente efeito tributário (imposto de renda e contribuição social
diferidos), totalizando R$ 449 e apresentados no passivo não circulante.
A tributação da diferença entre o lucro auferido pelo regime de caixa
e aquele apurado de acordo com o regime de competência, ocorre no
prazo médio de cinco anos, considerando o prazo de recebimento das
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vendas realizadas e a conclusão das obras correspondentes. O imposto
de renda e a contribuição social devidos sobre os lucros tributáveis
foram apurados conforme mencionado na (Nota 2.11). (b) No resultado
do exercício. O encargo de imposto de renda e contribuição social no
resultado do exercício pode ser assim resumido:
2011
Lucro presumido
Imposto diferido
(449)
Imposto corrente
(120)
Encargo no resultado do exercício
(569)
10.2. Contribuições ao PIS e a COFINS. Como anteriormente referido, a Empresa possui receita nas atividades imobiliárias a tributar em
exercícios futuros no montante de R$ 14.571 (base de cálculo) em 31
de dezembro de 2011, tendo sido contabilizado o correspondente efeito
tributário das contribuições incidentes sobre as receitas (Contribuição
ao Plano de Integração Social (PIS) e a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS)). A exemplo do imposto de renda e
contribuição social, a tributação da diferença entre a receita pelo regime
de caixa e aquela apurado de acordo com o regime de competência,
ocorre no prazo médio de cinco anos, considerando o prazo de recebimento das vendas realizadas e a conclusão das obras correspondentes.
11. Patrimônio líquido. (a) Capital social. Está dividido em 6.433.699
quotas (2010 – 6.433.699), com valor nominal de R$ 1 por quota (2010
- R$ 1 por quota). Todas as quotas emitidas estão integralizadas e têm
os mesmos direitos de voto em assembléias e de recebimento de lucros.
As quotas estão assim distribuídas:
Quantidades de Cotas
Descrição
2011
2010
João Fortes Engenharia S.A.
1.608.425 1.608.425
BV Empreendimentos e Participações S.A.
2.251.795 2.251.795
NS Empreendimentos Imobiliários SS Ltda. 2.573.479 2.573.479
6.433.699 6.433.699
Através de alteração do contrato social ocorrida em 5 de maio de 2010
foi deliberado o aumento do capital social em R$ 6.424 (correspondente a 6.423.699 quotas), o qual foi integralmente integralizado pelos
sócios na proporção de suas participações no capital social, passando
o capital social de R$ 10 para R$ 6.434 em 31 de dezembro de 2010.
Durante o exercício de 2011, não houve aumento de capital social. (b)
Adiantamentos para futuro aumento de capital
31 de dezembro 31 de dezembro
de 2011
de 2010
Descrição
João Fortes Engenharia S.A.
2.330
1.045
BV Empreendimentos e
Participações S.A.
3.264
1.118
NS Empreendimentos
Imobiliários SS Ltda.
3.730
1.548
9.324
3.711
Durante o exercício de 2011, os quotistas efetuaram novos adiantamentos para futuro aumento de capital que totalizam R$ 5.613.
Os adiantamentos para futuro aumento de capital foram efetuados em reais, que é a moeda funcional da controladora. O valor nominal de cada quota é R$ 1, sendo que o AFAC será convertido em capital social pelo valor fixo de cada quota e sua conversão
é irrevogável e irretratável. (c) Lucros. De acordo com o contrato
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social, o lucro apurado ao final de cada exercício social, terá a destinação que lhes for determinada por deliberação dos sócios, não sendo
assegurada a distribuição obrigatória de um lucro mínimo aos sócios.
12. Resultado operacional bruto. Segue abaixo abertura do resultado
operacional bruto:
Demonstração da Receita Líquida
31/12/2011
Incorporação de imóveis
18.271
Impostos incidentes sobre vendas
(669)
Receita líquida
17.602
Custo dos Serviços Prestados
Incorporação de imóveis
(11.336)
Lucro Bruto
6.266
13. Despesas por natureza
31 de dezembro 31 de dezembro
de 2011
de 2010
Assistência jurídica e outros gastos
(10)
(8)
Serviços de terceiros - Pessoa
jurídica
(1)
(99)
Viagens e estadias
(12)
(3)
Despesas tributárias
(3)
(2)
Propaganda e Publicidade
(323)
–
Comissões sobre vendas
(616)
–
Custo stand de vendas
(339)
–
Outras despesas
(55)
(76)
(1.359)
(188)
14. Partes relacionadas. (a) Remuneração do pessoal-chave da administração. Em 2011 e em 2010 não houve remuneração aos diretores. 15. Compromissos assumidos. De acordo com a Lei de Incorporação Imobiliária, a Empresa tem o compromisso legal de finalizar o
projeto de incorporação imobiliária, o qual foi aprovado e não mais
encontra-se sob cláusula resolutiva, segundo a qual a Empresa poderia
ter desistido da incorporação e devolvido os montantes recebidos aos
clientes. Os custos atualmente estimados a incorrer até a conclusão do
empreendimento totaliza R$ 19.833, dos quais R$ 10.712 correspondem às unidades já comercializadas. 16. Seguros. Os seguros de riscos
de engenharia e responsabilidade civil têm como beneficiário a João
Fortes Engenharia S.A., que é a responsável pela construção do empreendimento. 17 Eventos Subsequentes. Em 19 de janeiro de 2012 a
empresa passou a adotar a denominação de NS Empreendimentos Imobiliários Noroeste I SPE S.A. Os atuais quotistas da empresa, quais sejam: João Fortes Engenharia S.A. e NS Empreendimentos Imobiliários
SS Ltda. passaram a qualidade de acionistas. O valor do capital social
de R$ 6.434 permaneceu inalterado. Em 14 de fevereiro de 2012, por
meio de contrato de compra e venda de ações, a NS Empreendimentos
Imobiliários SS Ltda. vendeu e transferiu à BV Empreendimentos e
Participações S.A. 35% das ações de emissão da SPE (NS Empreendimentos Imobiliários Noroeste I SPE Ltda.). A nova participação societária na SPE está representada da seguinte forma:
Par ticipação
NS Empreendimentos Imobiliários SS Ltda.
5%
João Fortes Engenharia S.A.
25%
BV Empreendimentos e Participações S.A.
70%
100%

Roberto Alexandre de A. A. Q. Correa - Representante Legal - DiretorFinanceiro - CPF: 850.819.657-15; Maria Augusta Nogueira Ramos Contadora - CRC-RJ 045196/06 - CPF: 619.781.407-20.
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Administradores e Quotistas NS Empreendimentos Imobiliários
Noroeste I SPE Ltda. Examinamos as demonstrações financeiras da NS
Empreendimentos Imobiliários Noroeste I SPE Ltda. (“Empresa”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as
respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assim
como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas
explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras. A administração da Empresa é responsável pela
elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro. Responsabilidade dos auditores independentes. Nossa responsabilidade
é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o
cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja
planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de
que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para
obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos
de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro. Nessa avaliação de riscos,
o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração
e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Empresa
para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia
desses controles internos da Empresa. Uma auditoria inclui também a
avaliação da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a
avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em
conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente
e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Base para
opinião com ressalva. Durante o exercício de 2010, a empresa registrou como “outras despesas” (Nota 13) gastos que totalizavam R$ 76
mil, todavia os correspondentes documentos não foram localizados e,
portanto, não nos foram apresentados. Consequentemente, não foi possível concluir sobre a adequação desses gastos registrados no exercício
findo em 31 de dezembro de 2010. Opinião com ressalva. Em nossa
opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo “Base
para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da NS Empreendimentos Imobiliários
Noroeste I SPE Ltda. em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Rio de
Janeiro, 20 de abril de 2012. PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5 “F” RJ. Maria Salete Garcia Pinheiro
- Contadora CRC 1RJ048568/O-7.

DAR - 1.185/2013

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
DO DISTRITO FEDERAL - SINDUSCON-DF
CUB - CUSTOS UNITÁRIOS BÁSICOS DE CONSTRUÇÃO NO DISTRITO FEDERAL
A tabela a seguir transcrita refere-se aos custos unitários básicos de construção (por m²) no Distrito Federal
– CUB-DF, calculados conforme a Lei 4.591 de 16/12/64, e o disposto na NBR 12.721/2006 da ABNT.
Na formação destes custos unitários básicos não foram considerados os seguintes itens, que
deverão ser levados em conta na determinação dos preços por m² de construção, de acordo com
o estabelecido no projeto e especificações correspondentes a cada caso particular: fundações,
submuramentos, paredes-diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático; elevadores,
equipamentos e instalações, tais como: fogões, aquecedores, bombas de recalque, incineração,
ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, obras e serviços complementares, urbanização, recreação, ajardinamento, instalação e regulamentação do condomínio, impostos, taxas e
emolumentos cartoriais, projetos e outros serviços.
AGOSTO/2013
PROJETOS – PADRÃO: RESIDENCIAIS – R$/m2
R1
PP-4
R8
PIS

Padrão Baixo
1.051,08
907,26
861,22
667,13

0,31%
0,21%
0,26%
0,74%

Padrão Normal
R1
1.250,25
0,04%
PP-4
1.186,27
0,38%
R8
999,67
0,05%
R16
960,13
0,09%

Padrão Alto
R1
1.486,05 0,09%
R8
1.192,16 0,34%
R16 1.237,08 -0,01%

PROJETOS – PADRÃO: COMERCIAIS – CAL (COMERCIAL ANDARES LIVRES)
e CSL (COMERCIAL SALAS E LOJAS)
PADRÃO NORMAL
PADRÃO ALTO
CAL-8
1.136,66
0,25%
CAL-8
1.211,79 0,45%
CSL-8
989,76
0,07%
CSL-8
1.080,91 0,43%
CSL-16
1.309,07
0,03%
CSL-16
1.427,67 0,37%
PROJETOS – PADRÃO GALPÃO INDUSTRIAL
(GI) E RESIDÊNCIA POPULAR (RP1Q) – R$/m2
RPIQ
996,82
-0,36%
GI
526,40
0,08%
Brasília/DF, 02 de setembro de 2013. Julio Cesar Peres - Presidente do SINDUSCON-DF.
DAR-1.193/2013.

JARDINS MANGUEIRAL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
RETIFICAÇÃO
Na publicação do Extrato de Aviso de Recebimento de Licença de Instalação, Processo IBRAM
de Licenciamento nº 190.000.389/2004, publicado no DODF nº 179 de 28 de agosto de 2013,
página 60, ONDE SE LÊ: “...AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO...”,
LÊIA-SE: “...AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO...”.
DAR-1191/2013.

