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dos triângulos e dos polígonos. Quadriláteros (classificação e pro-
priedades). Circunferências e círculos (elementos e propriedades).
Correspondência entre arcos e ângulos. Sistemas de medidas de ân-
gulos. j) Segmentos proporcionais e semelhança. Razão entre seg-
mentos proporcionais. Teorema de Tales. Teorema das bissetrizes.
Semelhança de triângulos e polígonos. Teorema fundamental da se-
melhança entre triângulos. Casos de semelhança de triângulos. l)
Relações métricas no triângulo. Projeções. Relações métricas no triân-
gulo retângulo. Relações métricas no triângulo qualquer. m) Relações
métricas no círculo. O triângulo retângulo inscrito no semicírculo.
Propriedades das cordas, secantes e tangentes. Potência de um ponto.
Triângulos e quadriláteros inscritíveis e circunscritíveis. Teoremas de
Hiparco e de Pitot. n) Polígonos regulares. Elementos dos polígonos
regulares. Semelhança. o) Áreas das figuras planas. Áreas das figuras
planas. Equivalência de figuras planas - teoremas fundamentais. Re-
lação entre as áreas de polígonos semelhantes. Composição de áreas.
p) Introdução à Trigonometria Razões trigonométricas no triângulo
retângulo. Lei dos Senos e Lei dos Cosenos. 2) LÍNGUA POR-
TUGUESA. O candidato, ao ler e produzir textos, deverá ser capaz
de: a) Nível textual. (1) Identificar o significado de palavras e ex-
pressões em frases. (2) Interpretar o significado de frases e pará-
grafos. (3) Interpretar relações tais como: fato/causa; fato/consequên-
cia; fato/finalidade; fato/conclusão; fato/opinião; problemas/soluções.
(4) Identificar, entre elementos, relações de: oposição; analogia; or-
dem; inclusão; alternância; simetria. (5) Identificar e analisar argu-
mentos. (6) Identificar a idéia principal e os elementos que a com-
põem. (7) Identificar as idéias secundárias e os elementos que as
compõem. (8) Identificar e analisar relações entre diferentes ele-
mentos ou pontos do texto narrativo. (9) Identificar e caracterizar o
espaço físico onde se desenvolvem os fatos. (10) Identificar e ca-
racterizar os personagens principais e secundários. (11) Demonstrar
clareza, fluência, flexibilidade e originalidade. (12) Adequar o dis-
curso ao contexto. (13) Adequar e empregar linguagem culta e lin-
guagem coloquial. (14) Elaborar texto, observando os seguintes as-
pectos a serem avaliados: (a) apresentação escrita - legibilidade da
letra, ausência de rasuras, atendimento ao número de linhas da pro-
posta (pedido da questão), a presença e o posicionamento do título, as
marcas do parágrafo e a adequada utilização da margem; (b) conteúdo
- o desenvolvimento da proposta formulada (atendimento ao tema);
(c) tipo de texto - as características próprias do gênero textual pedido
na proposta; (d) gramaticalidade - ortografia, morfologia, sintaxe e
semântica; (e) coerência - modo como as idéias são apresentadas,
desenvolvidas e articuladas; (f) coesão - emprego de pronomes, con-
junções, preposições, tempos verbais e pontuação, além de outros
elementos coesivos. Observação: ao candidato que não atender ao
tema proposto para a redação será atribuído grau 0,0 (zero) na re-
dação. b) Nível gramatical. (1) Empregar corretamente o sistema
ortográfico. (2) Pontuar convenientemente. (3) Identificar e empregar
as classes de palavras. (4) Identificar e classificar os termos da ora-
ção. (5) Dividir e classificar períodos compostos por coordenação e
subordinação. (6) Identificar e classificar orações desenvolvidas e
reduzidas. (7) Utilizar, adequadamente, os níveis morfológico, sin-
tático (regência, concordância, colocação dos pronomes átonos) e
semântico (polissemia, linguagem figurada).
ANEXO "C" - PEDIDO DE REVISÃO DE RESPOSTAS DO GA-
B A R I TO
1. AO COMANDANTE DO_________________________________
2. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Número de inscrição: ________ Nome:________________________
3. OBJETO DO PEDIDO DE REVISÃO
Solicito revisão do item abaixo pelo motivo que se segue:
a. Prova:____________ b. Item:__________ c. Questão:__________
d. Fundamentos da revisão solicitada:
________________________________________________________
________________________________________________________
Local e data
________________________________________________________
Assinatura do responsável pelo candidato
Observações: 1 - O pedido de revisão deverá ser entregue na Se-
cretaria do Corpo de Alunos do CM. 2 - O prazo de entrada deste
pedido de revisão é de 02 (dois) dias úteis após a divulgação do
gabarito da prova. 3 - Neste pedido, o candidato deve apresentar
razões fundamentadas, citando as referências bibliográficas. 4 - Não
cabe recurso à decisão apresentada pela Comissão de Correção de
Provas do CM aos pedidos de revisão.

ANEXO "D" - PEDIDO DE REVISÃO DE PROVA

1. AO COMANDANTE DO_________________________________

2. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Número de inscrição: _________ No-

me:________________________

3. OBJETO DO PEDIDO DE REVISÃO

Solicito revisão, em grau de recurso, do item abaixo pelo motivo que

se segue:

a. Prova:____________ b. Item:__________ c. Questão:__________

d. Fundamentos da revisão solicitada:

________________________________________________________

________________________________________________________

Local e data

________________________________________________________

Assinatura do responsável pelo candidato

Observações: 1 - O pedido de revisão deverá ser entregue na Se-

cretaria do Corpo de Alunos do CM. 2 - O prazo de entrada do

pedido de revisão de prova é de 02 (dois) dias úteis após a divulgação

do respectivo resultado. 3 - Neste pedido, o candidato deve apresentar

as razões fundamentadas, citando as referências bibliográficas. 4 -

Não cabe recurso à decisão apresentada pela Comissão de Correção

de Provas do CM aos pedidos de revisão.

Gen Bda JOSÉ CARLOS DOS SANTOS

Diretor

COLÉGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 145/2009

Nº Processo: 145-09 . Objeto: Locação de ônibus. Total de Itens
Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 24, inciso VII, da
Lei8.666/93 . Justificativa: A empresa vencedora do Pregão Ele-
trônico está impedida de contratar com órgãos públicos e o preço da
2ª colocada é muito alto. Declaração de Dispensa em 29/06/2009 .
EDUARDO SCALZILLI PANTOJA - CEL . OD do CMCG . Ra-
tificação em 30/06/2009 . GEN BDA GISLEI MORAIS DE OLI-
VEIRA . Cmt 9ª RM . Valor: R$ 6.600,00 . Contratada :AQUI-
DAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME . Valor: R$
6.600,00

(SIDEC - 30/06/2009) 167078-00001-2009NE900001

DIRETORIA DE FORMAÇÃO E
A P E R F E I Ç O A M E N TO

ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 19/2009

Objeto: Registro de Preços para a aquisição de material para manobra
e patrulhamento em proveito da Academia Militar das Agulhas Ne-
gras. Total de Itens Licitados: 00207 . Edital: 01/07/2009 de 08h00 às
11h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO: Academia Militar das
Agulhas Negras Rod.Pres.Dutra Km 306-Sec.Aquis Guararapes - RE-
SENDE - RJ . Entrega das Propostas: 16/07/2009 às 09h00 . En-
dereço: Academia Militar das Agulhas Negras Rod.Pres.Dutra Km
306-Sec.Aquis Guararapes - RESENDE - RJ . Informações Gerais:
Os interessados deverão retirar o edital no site: www.compras-
n e t . g o v. b r

(SIDEC - 30/06/2009) 167249-00001-2009NE900002

PREGÃO Nº 27/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa prestadora de
serviço móvel pessoal (SMP) e serviço telefônico fixo comutado
(STFC), conforme projeto básico nr 002/09-SSTEL, para a Academia
Militar ds Agulhas Negras. Total de Itens Licitados: 00002 . Edital:
01/07/2009 de 08h00 às 11h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO:
Academia Militar das Agulhas Negras Rod.Pres.Dutra Km306-
Sec.Aquis Guararapes - RESENDE - RJ . Entrega das Propostas: a
partir de 01/07/2009 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Aber-
tura das Propostas: 28/07/2009 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br
. Informações Gerais: Os interessados deverão retirar o edital no site:
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r

Cel CLEVERSON BOECHAT TINOCO PONCIANO
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/06/2009) 167249-00001-2009NE900002

ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
DIVISÃO DE ENSINO

SEÇÃO PSICOTÉCNICA

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2009

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
Nº 25021001470200910. Objeto: Pregão Eletrônico - A contratação
de empresa especializada em locação de 04 (quatro)Equipamentos
Reprográficos (Maquina de Xerox),onde 01(hum)deverá ter acoplado
01 (hum) Fax,conforme especificações constantes do Termo de Re-
ferencia e Anexos, que é parte integrante deste Edital.

PEDRO DOMINGOS SANTOS
Responsável p/ Recursos Logísticos

Substituto

(SIDEC - 30/06/2009) 250038-00001-2009NE900027

DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL

EXTRATO DE RESCISÃO
CONTRATO Nº 4/2006

Nº Processo: Pregão 007/2006. Contratante: COMANDO DO EXER-
CITO -CNPJ Contratado: 00358432000179. Contratado : CAPITAL
EMPRESA DE SERVICOS GERAISLIMITADA. Objeto: Prestação
de serviço de limpeza, conservação, dedetização e desratização no
DGP e Diretorias subordinadas Fundamento Legal: Inciso II do Art.
79 da Lei 8.666/93. Data de Rescisão: 30/06/2009 .

(SICON - 30/06/2009) 160070-00001-2009NE900068

ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 5/2009

O Pregoeiro do Estado-Maior do Exército, Processo:
05/2009-EME, torna público aos interessados que o resultado da
licitação Pregão Eletronico SRP 05/2009-EME, tendo como objeto:
Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e
conservação, de forma contínua, com fornecimento de materiais e
equipamentos, a serem executados nas dependências do Estado-Maior
do Exército. Teve como vencedor: item 01; INTERATIVA - DE-
DETIZACAO, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO LTDA, valor
anual do item 1: R$ 588.990,00 Sidney Brandão Souza - Capitão.
Pregoeiro do Estado-Maior do Exército.

Cel CARLOS ALBERTO PASSARELLA ARANTES
Ordenador de Despesas

(SIDEC - 30/06/2009) 160085-01000-2009NE900001

FUNDAÇÃO OSÓRIO
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2009

Número do Contrato: 6/2008. Nº Processo: 265/2008. Contratante:
FUNDACAO OSORIO -CNPJ Contratado: 04049724000180. Con-
tratado : CONSTRUTORA IPR LTDA -Objeto: Alteração das cláu-
sulas 01,03,04,05_e 06 do Contrato nº006/2008. Fundamento Legal:
Art.61 da Lei 8.666/83 Valor Total: R$52.876,00. Fonte: 250404805 -

2009NE900242 Fonte: 296000000 - 2008NE900921 Fonte:
296000000 - 2008NE900922. Data de Assinatura: 17/06/2009.

(SICON - 30/06/2009)

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 5/2009

Contrato nº 006-9-2009, firmado em 22/06/2009, entre a Indústria de
Material Bélico do Brasil - IMBEL e Ticket Serviços S/A. Objeto:
Contratação de empresa especializada na administração, emissão de
documentos de legitimação (cartões eletrônicos e outros de tecnologia
adequada) e a realização de recargas mensais, nas modalidades re-
feição e alimentação. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº
004/2009. Vigência: de 22/06/2009 a 21/06/2010. Valor: R$
6.615.505,75 (Seis milhões seiscentos e quinze mil, quinhentos e
cinco reais e setenta e cinco centavos). Signatários: pela Contratante,
Alfredo Maurício de Araújo e pela Contratada, Ricardo Barbosa Fer-
reira Dias.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2009

Contrato nº 007-9-2009, firmado em 30/06/2009, entre a Indústria de
Material Bélico do Brasil - IMBEL e Simp - Sistemas, Máquinas e
Papéis Ltda. Objeto: Locação de duas máquinas copiadoras com as-
sistência técnica local e reposição de peças. Fundamento Legal: Pre-
gão Eletrônico nº 003/2009. Vigência: de 30/06/2009 a 29/06/2010.
Valor: R$ 10.920,00 (Dez mil novecentos e vinte reais). Signatários:
pela Contratante, Alfredo Maurício de Araújo e pela Contratada,
Alfredo Gaspar Neto.




