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PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 31/2008

CONTRATANTE: União Federal, por intermédio da Procuradoria da
República no Estado do Rio de Janeiro. CONTRATADA: Disktec
Comércio e Serviços Ltda ME. OBJETO: Prestação de serviços de
conserto, manutenção e assistência técnica (durante o período de
garantia) de impressoras e no-breaks, com fornecimento de peças,
para atender as necessidades da Procuradoria da República no estado
do Rio de Janeiro. PROCESSO: 1.30.001.000747/2007-29. Moda-
lidade de Licitação: Pregão eletrônico nº. 07/2008. PROGRAMAS
DE TRABALHO: 03062058142640001 (33.90.39). NOTA DE EM-
PENHO: 2008NE000643, de 17/09/2008. VALOR GLOBAL R$
7.221,50 (sete mil duzentos e vinte e um reais e cinqüenta centavos).
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados a partir da data de re-
cebimento definitivo dos equipamentos. DATA DE ASSINATURA:
22/09/2008. ASSINATURAS: Lourival de Castro Saraiva - Secretário
Estadual, pela Contratante, e Antunes Ferreira dos Santos, pela Con-
tratada. APROVAÇÃO: Márcio Barra Lima - Procurador-Chefe.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA-GERAL

GABINETE DO PROCURADOR GERAL

EDITAL No- 5, DE 30 DE OUTUBRO DE 2008
15º CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO

DE CARGOS DE PROCURADOR DO TRABALHO

O Presidente da Comissão Examinadora do 15º Concurso
Público para Provimento de Cargos de Procurador do Trabalho, tendo
em vista o disposto nos artigos 10 a 15 e 57 da Resolução nº 67/2007,
do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, publicada
no Diário Oficial da União, Seção 1, de 01/10/2007, e considerando
o parecer exarado pela Equipe Multiprofissional, instituída pela Por-
taria nº 371, de 1º de outubro de 2008, publicada no Diário Oficial da
União, Seção 2, de 02/10/2008, com relação aos pedidos de recursos
especiais formulados por candidatos portadores de deficiência, torna
público que ficam parcialmente deferidos os requerimentos, nos ter-
mos e limites abaixo especificados:

1 - ADAILTON SARAIVA SILVA (15-1801-00008/5): Sala
especial, ampliação do tamanho da fonte no caderno de prova e
fiscal/ledor para auxílio no preenchimento da Folha de Respostas;

2 - ALBERTO DA SILVA MEDEIROS KRUCHINSKI (15-
0400-00290/9): Local de prova com acesso facilitado para cadeira de
rodas, banheiro adaptado para usuário de cadeira de rodas, sala no
térreo e acesso para veículo até o local de prova;

3 - ALCIONE DE FREITAS E SILVA (15-0300-00301/6):
Sala especial e acréscimo do tempo de prova em sessenta minutos;

4 - ANDRÉ MÁRIO MENSCH - (15-0100-00323/3): Sala
especial, local de prova com acesso para cadeira de rodas, banheiro
adaptado para usuário de cadeira de rodas, estacionamento próximo
ao local da prova, mesa adequada para aproximação de cadeira de
rodas e acréscimo do tempo de prova em sessenta minutos;

5 - CARLA CAROLINA DA SILVA (15-1000-00273/0):
Sala especial e fiscal ledor para transcrição das respostas nas provas
subjetivas;

6 - CARLOS EDUARDO JACINTHO LOBO (15-0101-
00003/3): Sala especial, ampliação do tamanho da fonte nas provas,
fiscal/ledor para transcrição das opções para a Folha de Respostas e
acréscimo do tempo de prova em sessenta minutos;

7 - CARLOS EDUARDO MOTA CORREA (15-0300-
00253/2): Sala especial, ampliação do tamanho da fonte nas provas,
fiscal/ledor para auxiliar nas transcrições das opções para a Folha de
Respostas e acréscimo de tempo de prova em sessenta minutos;

8 - CLÁUDIO ADOLFO MARTINS HAASE (15-1200-
00194/0): Sala especial, fiscal/ledor para leitura das provas e trans-
crição das opções para as Folhas de Respostas, uso de computador
para redigir as provas discursivas e acréscimo de tempo de prova em
sessenta minutos;

9 - CRISTIANE MORENO (15-0900-00148/0): Sala de fácil
acesso e uma pessoa para auxiliar na locomoção;

10 - ELISABETH REIS SOUZA SANTOS (15-0501-
00008/1) - Sala especial, ampliação do tamanho da fonte no caderno
de prova, fiscal/ledor para leitura das provas e transcrição das opções
para a Folha de Respostas e acréscimo do tempo de prova em ses-
senta minutos.

11 - GILMAR RODRIGUES DE TOLEDO (15-1502-
00015/6): Sala especial, fiscal/ledor para leitura da prova e trans-
crição das opções para a Folha de Respostas e acréscimo do tempo de
prova em sessenta minutos;

12 - GLORILENE DAS GRAÇAS COELHO (15-1800-
00071/5): Sala especial, computador para redigir as provas escritas,
fiscal/ledor para transcrição de suas respostas nas provas escritas e
acréscimo do tempo de prova em sessenta minutos, tudo a partir da
segunda prova;

13 - JEAN CARLOS PINTO DA SILVA (15-1100-00062/3):
Local com acesso facilitado para cadeira de rodas até a sala de
prova.

14 - LILIAN MARIA GRILLO KLINGER (15-0100-
00155/9): Mesa e cadeira separadas para manter a coluna reta;

15 - LUIZ LOPES BATISTA (15-1000-00418/0): Sala es-
pecial, fiscal/ledor para leitura das provas e transcrição das opções
para as Folhas de Respostas e acréscimo do tempo de prova em
sessenta minutos em todas as fases do concurso;

16 - MÁRCIO FERNANDES DOS REIS (15-2300-
00075/7): Sala especial e acréscimo do tempo de prova em sessenta
minutos;

17 - MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MASCARENHAS
(15-0800-00040/7): Sala especial, fiscal/ledor para leitura das provas
e transcrição das opções para a Folha de Respostas em todas as fases,
computador para redigir as provas subjetivas e acréscimo do tempo
de prova em sessenta minutos;

18 - MARCO ANTÔNIO PAULINELLI DE CARVALHO
(15-0300-00208/7): Sala especial, fiscal/ledor para leitura das provas
e transcrição de suas opções para a Folha de Respostas, computador
para redigir as provas subjetivas e acréscimo do tempo de prova em
sessenta minutos;

19 - MARIA FERNANDA AMADO DE ANDRADE (15-
0200-00055/4): Sala especial no térreo ou com elevador para acesso
à sala de provas, acréscimo do tempo de prova em sessenta minutos;
auxílio para transportar material na segunda e terceira fases;

20 - MOISÉS BAUER LUIZ (15-0400-00394/8): Sala es-
pecial, fiscal/ledor para leitura das provas e transcrição das opções
para as Folhas de Respostas e acréscimo do tempo de prova em
sessenta minutos;

21 - PATRÍCIA DA ROCHA CAMARGOS (15-0100-
00565/1): Sala especial; fiscal para auxiliar no transporte do material
a ser utilizado na feitura das provas, bem como sua organização,
transcrição de suas opções para a Folha de Respostas em todas as
fases; e acréscimo do tempo de prova em sessenta minutos;

22 - PAULO ALVES GUIMARÃES (15-0200-00163/1): Sa-
la especial, local de prova com acesso para cadeiras de rodas, ba-
nheiro adaptado para usuário de cadeira de rodas, estacionamento
próximo ao local de provas, mesa adequada para aproximação de
cadeira de rodas, fiscal para auxiliar no preenchimento da Folha de
Respostas na prova objetiva e transcrição das respostas nas provas
escritas e acréscimo do tempo de prova em sessenta minutos;

23 - SÉRGIO HENRIQUE GUILHEM ROSA (15-1503-
00003/6): acesso facilitado para cadeira de rodas, sala no térreo e
mesa adequada para aproximação de cadeira de rodas;

24 - TÂNIA MARIA DE ARAÚJO (15-1503-00005/2): Sala
especial e ampliação do tamanho da fonte no Caderno de Prova;

25 - WELLISTON KARLOS RAMOS (15-1800-00007/3):
Sala especial e acréscimo do tempo de prova em sessenta minutos.

Os pedidos de recursos especiais formulados pelos candi-
datos: EDUARDO LABRUNA DAIHA(15-0100-00520/1); ILEANA
QUEZADO(15-0300-00156/0); LETÍCIA MORAIS DE MENE-
ZES(15-1501-00031/4) e WILTON SILVA COSTA(15-0100-
00416/7), ficam indeferidos por não evidenciado enquadramento das
alegadas deficiências no artigo 4° do Decreto n° 3.298, de 20/12/99,
com as alterações do artigo 70 do Decreto n° 5.296, de 02/12/04.

OTAVIO BRITO LOPES

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE EDITAIS E CONTRATOS

AV I S O
CONCORRÊNCIA Nº 1/2008

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Mi-
nistério Público do Trabalho/Procuradoria Geral torna público, para
conhecimento dos interessados, que as respostas aos questionamentos
e impugnações referentes ao Edital de Concorrência nº 01/2008(Pro-
cesso nº 08130.004759/2007), o qual tem por objeto a contratação de
empresa de engenharia para a execução de serviços de reforma e
adequação das instalações elétricas (normal, estabilizada e de emer-
gência), cabeamento estruturado, instalações de proteção contra in-
cêndios e aterramento e proteção contra descargas atmosféricas do
edifício sede da Procuradoria Geral do Trabalho, estão disponíveis no
site da PGT na internet no endereço: www.pgt.mpt.gov.br, desta for-
ma a abertura está confirmada para ser realizada no dia 03/11/2008 às
14horas, conforme Edital.

Brasília - DF, 30 de outubro de 2008.
JOHN KENNEDY FÉRRER DE LIMA

Presidente da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 36/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Tendas, conjunto
de mesa com cadeiras, binóculos de alta potência e malas de fibra de
vidro, para atender às necessidades da Coordenação Nacional de
Erradicação do Trabalho Escravo, da Procuradoria-Geral do Trabalho.
Total de Itens Licitados: 00004 . Edital: 31/10/2008 de 12h00 às
14h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO: SAS Quadr 04 - Bloco L
Asa Sul - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de
31/10/2008 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 12/11/2008 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br . In-
formações Gerais: O edital estará disponivel a partir do dia 31 de
outubro no portal do Comprasnet na internet, no sitio www.com-
prasnet.go v.br e página na internet da PGT www.pgt.mpt.gov.br.

JOHN KENNEDY FÉRRER LIMA
Pregoeiro

(SIDEC - 30/10/2008) 200200-00001-2008NE000013

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2008 - SRP

A Procuradoria-Geral do Ministério Público do Trabalho tor-
na público a Ata de Registro de Preços nº 11/2008, para futuro
fornecimento de material de consumo, com vigência pelo período de
06.10.2008 à 05.10.2009, conforme processo nº 08130.000654/2008,
disponibilizada no sitio www.pgt.mpt.gov.br.

Lote: 11, Fornecedor: Comercial Alvorada de Produtos para
Limpeza e Descartáveis Ltda., CNPJ: 07.888.247/0001-35, Valor Re-
gistrado: R$ 4.191,00.

Brasília-DF, 30 de outubro de 2008.
EDSON JOSÉ DANTAS

Gerente do Registro de Preços

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2008

O Pregoeiro comunica que sagrou-se vencedora no certame a
empresa Prelympe Prestadora de Serviços Ltda -Me.

Brasília-DF, em 30 de outubro de 2008.
JOHN KENNEDY FÉRRER LIMA

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Creden-
ciamento nº 15/2006, celebrado entre a União Federal através do
Ministério Público do Trabalho/Procuradoria Geral do Trabalho e a
Clínica Odontológica Luciano Borges S/C Ltda. Objeto: Alterar as
Cláusulas Segunda, Décima Terceira e Décima Oitava do Instrumento
Original. ASSINAM O INTRUMENTO: Pelo Credenciante, o Senhor
Paulo Machado, Diretor-Geral e pelo Credenciado o Senhor Luciano
Ferreira Borges de Moraes.

PROCURADORIAIS REGIONAIS
1ª REGIÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO Nº 22/2008

A Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região torna
público que a Exma. Sra. Procuradora-Chefe Substituta, em despacho
de 30.10.2008, homologou o resultado do Pregão nº 22/2008, des-
tinado à contratação de serviços de vigilância armada e desarmada
para o prédio Sede desta Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª
Região, sendo por ela adjudicado o objeto à empresa RS - RIO
SEGURANÇA LTDA.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2008.
LUIZ PHILIPPE DA COSTA E SILVA

Pregoeiro

2ª REGIÃO

EXTRATO DE ADESÃO Nº 33/2008

PROCESSO: 08132-P201/08. Termo de Adesão ao Termo de Cre-
denciamento nº 23/2008, firmado entre o Ministério Público Federal e
Instituto Paulista de Otologia. OBJETO: Prestação de serviços mé-
dicos-hospitalares. Especialidade: otorrinolaringologia. VIGÊNCIA:
29/10/2008 a 10/07/2013. SIGNATÁRIOS: Pelo Aderente: Oksana
Maria Dziura Boldo, Procuradora-Chefe e pelo Credenciado: Aloysio
Augusto Tahan de Campos Neto.

EXTRATO DE ADESÃO Nº 34/2008

PROCESSO: 08132-P229/08. Termo de Adesão ao Termo de Cre-
denciamento nº 39/2008, firmado entre o Ministério Público Federal e
S&J Abramavicus Clínica Médica Especializada Ltda. OBJETO:
Prestação de serviços médicos. Especialidade: acupuntura. VIGÊN-
CIA: 29/10/2008 a 05/09/2013. SIGNATÁRIOS: Pelo Aderente: Ok-
sana Maria Dziura Boldo, Procuradora-Chefe e pelo Credenciado:
Samuel Abramavicus.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATANTES: União Federal, por intermédio da Procuradoria
Regional do Trabalho da 2ª Região e Jotabê Serviços Técnicos Es-
pecializados Ltda.; FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8666/93; AS-
SINAM: Oksana Maria Dziura Boldo, Procuradora-Chefe, e Maria
Amália Jóia, sócia da empresa; INSTRUMENTO: Quinto Termo Adi-
tivo ao Contrato 08/2005; PROCESSO n.º 08132-244/2008; OBJE-
TO: Repactuação do valor mensal para R$ 12.753,45 a partir de
01/02/2008. DATA: 24/10/2008.




