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Brasília/DF, 14 de agosto de 2009.
JAQUES IRINEU MARQUES

AVISOS DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 47/2009.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, DA COMPANHIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL TORNA PÚBLICO o re-
sultado do julgamento do Convite nº 47/2009-CAESB (Repetição), processo 092.001.120/2009,
tipo de licitação: menor preço, para contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços de reparo em 02 (dois) inversores de frequência ABB e DANFOSS (800HP-2.300V E
300CV-380V), da Elevatória de Água Bruta do Pipiripau e Elevatória de Água Tratada Lago
Norte 1, Distrito Federal, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço
unitário, da forma que se segue: ABB LTDA julgada vencedora do item 01 com o valor total de
R$ 40.805,65 (quarenta mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e cinco centavos) e RADIOTEL
- INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA-EPP julgada vencedora do item 02
com o valor total de R$ 38.600,00 (trinta e oito mil e seiscentos reais).

Brasília/DF, 14 de agosto de 2009.
JAQUES IRINEU MARQUES

CONVITE Nº 64/2009.
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, DA COMPANHIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL TORNA PÚBLICO o resul-
tado do julgamento do Convite nº 64/2009-CAESB, processo 092.002.833/2009, tipo de licita-
ção: menor preço, para execução de serviços de reforma geral em três transformadores de 15kv –
500kva instalados nas Estações de Tratamento de Esgotos de Planaltina, São Sebastião e ETEB-
Sul, no Distrito Federal, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço
global, da forma que se segue: ENERGY SYSTEN REFORMA DE TRANSFORMADORES
LTDA julgada vencedora com o valor global de R$ 33.567,79 (trinta e três mil, quinhentos e
sessenta e sete reais e setenta e nove centavos).

Brasília/DF, 14 de agosto de 2009.
JAQUES IRINEU MARQUES

EXTRATO DE ADITIVO
3º Aditivo ao Contrato nº 7061. Ass: 08/07/2009. Processo: 092.001242/2006. Partes: CAESB x
RADIOTEL – INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO E COMÉRCIO LTDA. Objeto: alterando as
Cláusulas Terceira (Preço/Valor) e Quarta (Prazo de Execução/Vigência). Fica acrescida ao valor
do contrato a quantia de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), passando seu total de R$
1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais), para R$ 1.380.000,00 (um milhão trezentos e oitenta
mil reais). Os prazos de execução e de vigência do mencionado contrato ficam prorrogados por
mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias consecutivos, passando as datas de vencimentos 08/
07/2009 e 30/10/2009 para 08/07/2010 e 30/10/2010, respectivamente. Assinantes: Pela CAESB:
João Batista Padilha Fernandes, Diretor de Produção e Comercialização. Pela Radiotel – Instala-
ções Manutenção e Comércio Ltda: Nelson Kugler Machado.

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2008.
Processo: 410.004.706/2007. Partes: SEPLAG x POLITEC TECNOLOGIA DA INFOR-
MAÇÃO S.A. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigên-
cia do contrato por 12 (doze) meses, com base no inciso II, artigo 57, da Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993. Prazo de Vigência: O presente Termo Aditivo entra em vigência a partir da
data de sua assinatura e poderá ser rescindido tão logo seja concluído o procedimento licita-
tório para suprir o objeto ora contratado. Ratificação: Permanecem inalteradas as demais
cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. Assinatura: 11/08/2009.
Signatários: Ricardo Pinheiro Penna, na qualidade de Secretário de Estado da SEPLAG e
Newton Carlos de Alarcão na qualidade de Diretor-Presidente Interino e Flávio Augusto de
Maia, na qualidade de Diretor Vice-Presidente de Vendas.

EDITAL No 19, DE 14 DE AGOSTO DE 2009
COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM
EMPREGOS DE NÍVEL SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL

CONVOCAÇÃO PARA PROVA PRÁTICA DO EMPREGO DE ATIVIDADES
DE ADMINISTRAÇÃO GERAL – TELEFONISTA (CÓDIGO 304)

A SUBSECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais
e considerando o disposto no Decreto nº 21.688 de 7 de novembro de 2000 e posteriores altera-
ções, torna público o local, data e horários de realização da Prova Prática dos candidatos para
preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva no emprego de Atividades de Adminis-
tração Geral, Telefonista (código 304), do concurso público para seleção de candidatos e forma-

ção de cadastro de reserva em empregos de nível superior, médio e fundamental para a Companhia
do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ/DF, conforme segue.
1. DA PROVA PRÁTICA
1.1. A Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, valerá, no máximo, 10 (dez) pontos.
1.2. A Prova Prática consistirá de avaliação de habilidades e de conhecimentos específicos, relati-
vos a cada área de conhecimento.
1.3. A Prova Prática constará de demonstração prática para avaliar conhecimentos e habilidades
do candidato relacionadas com as atribuições inerentes ao emprego, ou seja, operação de mesa
telefônica para realização e recepção de chamadas, registro de ligações, transmissão de telegramas,
registro e fornecimento de informações, funcionamento e conservação de equipamentos de telefo-
nia. As atividades terão tempo máximo de 15 (quinze) minutos de duração.
1.4. Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e (ou) a participação de terceiros
durante a realização da Prova Prática.
1.5. O cumprimento do tempo de realização da prova prática será rigoroso, sem possibilidade
alguma de extensão do tempo previsto para essa prova.
1.6. Será eliminado do concurso o candidato que obtiver, na Prova Prática, nota inferior a
5 (cinco) pontos.
1.7. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da Prova Prática com
antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o seu início, de acordo com os
horários estabelecidos no item 2 do presente edital, munido de documento de identidade original.
1.7.1. O candidato que não apresentar, no dia de realização da prova, o documento de identidade
original, na forma do subitem 8.17 do Edital Normativo, não poderá fazer a Prova Prática e estará
automaticamente eliminado do concurso.
1.8. Em hipótese alguma, será aplicada Prova Prática fora dos espaços físicos, das datas
e dos horários predeterminados no presente edital. São de responsabilidade exclusiva do
candidato a identificação correta de local de realização das provas e o comparecimento
no horário determinado.
1.8.1. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização da prova após o horário
fixado para o seu início.
1.9. Não será permitida a troca de horários por parte do candidato.
1.10. Não será permitido ao candidato portar armas no ambiente de realização da Prova Prática.
Caso o candidato leve alguma arma, esta deverá ser recolhida pelas pessoas encarregadas da
fiscalização da prova. O descumprimento do disposto neste subitem implicará a eliminação do
candidato, constituindo tentativa de fraude.
1.11. Não haverá segunda chamada para a realização da Prova Prática. Será eliminado o candidato
que não comparecer à prova no local, data e horário definidos para a sua realização, conforme
indicado no item 02 do presente edital.
1.12. Caberá ao Coordenador da Banca Examinadora decidir sobre quaisquer imprevistos ocorri-
dos durante a fase da Prova Prática.
2. DO LOCAL, DATA E HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DA PROVA
2.1. A Prova Prática será aplicada às 8h (oito horas) do dia 29 de agosto de 2009 para todos os
candidatos ao emprego de Telefonista - Código 304, no seguinte endereço: Fundação Universa -
SGAN 609, Módulo A – L2 Norte, Asa Norte, Brasília - DF.
2.2. Convocação para a Prova Prática dos candidatos ao emprego de Telefonista - Código 304, na
seguinte ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. 93190069, ANIL-
MONES MARTINS DE MOURA; 93164513, CLAUDIA REJANE CESAR ALVES; 93130459,
DANIEL AFONSO DE DEUS; 93164291, DAYANA DE MEDEIROS LIMA; 93175307, GI-
SELLE QUEIROS DIAS; 93188838, HELIO PACHECO JUNIOR; 93108966, IARA THAIS
DA CUNHA SILVA; 93101712, JOAO MARCELO FERREIRA DE SOUZA; 93114509, JO-
CILENE FERREIRA DA PAIXAO; 93184975, JOSE AVILA DE PAULA JUNIOR; 93182437,
JOSIELLE APARECIDA DE DEUS SANTOS; 93112257, LEONARDO BARRETO DA COS-
TA; 93188820, LORENA MIRANDA RODRIGUES; 93117514, MARIA VITORIA CARLOS
LEMES; 93176144, MARTA SILVIA DE SOUSA; 93117024, MIRILANIA TAVARES DA
ROCHA; 93135367, NEWTON DA SILVA MIRANDA JUNIOR; 93154763, PATRICIA DA
SILVA ANDRADE; 93114202, RAQUEL FERREIRA DA SILVA; 93144725, RISONEIDE
SIMOES CARDOSO; 93184826, ROBERTA BELLILLO JARDIM; 93115639, SANYELLEN
FERREIRA LOPES; 93106246, VANESSA ALVES DA GAMA VELOSO; 93125018, YAS-
MIM DE SOUSA LIMA.
3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3.1. O resultado preliminar na Prova Prática dos candidatos para preenchimento de vagas e
formação de cadastro de reserva no emprego de Atividades de Administração Geral, Telefo-
nista (código 304), do concurso público para seleção de candidatos e formação de cadastro de
reserva em empregos de nível superior, médio e fundamental para a Companhia do Metropo-
litano do Distrito Federal – METRÔ/DF será divulgado em conformidade com o subitem
17.5 do Edital Normativo.

JOZÉLIA PRAÇA DE MEDEIROS

SUBSECRETARIA DE SUPRIMENTOS
CENTRAL DE COMPRAS

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÕNICO Nº 234/2009-R1.

O PREGOEIRO comunica aos interessados a repetição do Pregão em epígrafe, cujo objeto é
a contratação de empresa especializada para ministrar curso de mergulho nos níveis básico,
avançado, resgate e primeiros socorros, para a Divisão de Operações Especiais da Polícia


