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SEÇÃO III

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CONTRATO - 1º TERMO ADITIVO
Processo: 001.000945/2007. Contrato: 11/2008 – PG/CLDF. Firmado entre a Câmara Legislativa
do Distrito Federal (Contratante) e a empresa AGNELO PACHECO CRIAÇÃO E
PROPAGANDA LTDA. (Contratada). Objeto: acréscimo no valor de R$ 720.000,00 (Setecentos
e Vinte Mil Reais) para a prestação de serviços relativos à campanha publicitária para divulgação
do Projeto “Câmara nas Cidades”, valor a ser rateado com outra contratada, conforme Plano de
Mídia constante dos documentos de fls. 3151 a 3162, do processo 001.000945/2007, respeitados
os percentuais previstos na Cláusula 4.1 do Contrato. Legislação: Lei 8.666/93 e suas alterações.
Partes: Pela Contratante, Deputado Leonardo Moreira Prudente – Presidente e pela Contratada
Agnelo de Carvalho Pacheco. Testemunhas: Ivaldo Fontenele Magalhães e Luzinete Nunes Reis.
EXTRATO DE CONTRATO - 1º TERMO ADITIVO
Processo: 001.000945/2007. Contrato: 12/2008 – PG/CLDF. Firmado entre a Câmara Legislativa
do Distrito Federal (Contratante) e a empresa TOM Comunicação Ltda. (Contratada). Objeto:
acréscimo no valor de R$ 720.000,00 (Setecentos e Vinte Mil Reais) para a prestação de serviços
relativos à campanha publicitária para divulgação do Projeto “Câmara nas Cidades”, valor a ser
rateado com outra contratada, conforme Plano de Mídia constante dos documentos de fls. 3151
a 3162, do processo 001.000945/2007, respeitados os percentuais previstos na Cláusula 4.1 do
Contrato. Legislação: Lei 8.666/93 e suas alterações. Partes: Pela Contratante, Deputado Leonardo
Moreira Prudente – Presidente e pela Contratada, Vinicius Augusto Alzamora Gonçalves e Adriana
Pinheiro Machado. Testemunhas: Ivaldo Fontenele Magalhães e Luzinete Nunes Reis.
EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 001.000.450/2009. Favorecido: IOB – INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA; Valor: R$ 5.712,00 (Cinco mil setecentos e doze reais); Objeto:
Renovação assinatura de periódicos; Amparo Legal: artigo 25, caput, da Lei n° 8.666/93; Autorização da Despesa: em 28/05//2009, pelo ordenador de despesas, Gustavo Adolfo Moreira Marques; Ratificação: em 28/05/2008, pelo Deputado Leonardo Prudente, Presidente da CLDF.
Processo: 001.000.525/2009. Favorecido: BP S/A; Valor: R$ 468,00 (Quatrocentos e sessenta e oito reais). Objeto: Renovação assinatura de periódicos; Amparo Legal: artigo 25, caput,
da Lei n° 8.666/93; Autorização da Despesa: em 28/05//2009, pelo ordenador de despesas,
Gustavo Adolfo Moreira Marques; Ratificação: em 28/05/2008, pelo Deputado Leonardo
Prudente, Presidente da CLDF.

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
COORDENADORIA DAS CIDADES
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AUDIÊNCIA PÚBLICA
O ADMINISTRADOR REGIONAL DE TAGUATINGA, DA COORDENADORIA DAS
CIDADES, DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL,
respondendo, nos termos do disposto no parágrafo 2º, do artigo 51, da Lei Orgânica do Distrito
Federal, o Governo do Distrito Federal, através da Administração Regional de Taguatinga, convoca a população para ampla Audiência Pública a ser realizada no dia 07 de julho de 2009, (terça feira), às 14:30 (quatorze e trinta) horas, no Auditório dos Pioneiros, na Administração Regional
de Taguatinga, Setor Central de Taguatinga – Praça do Relógio, para apreciação prévia e deliberação do interesse público referente à afetação de parcela do lote, situado à Setor D Sul Área
Destinada à SEC/DF, lote original com 46.127,00 m2, dos quais pretende - se afetar 1.265,05,00
m², objeto do processo 112.001.235/2008, área esta que interfere com o novo traçado viário da
Av. Comercial Sul. Informa, ainda, que o Estudo está à disposição do público para consulta até a
data da realização da audiência pública, na sede da Administração Regional de Taguatinga, Gerência de Planejamento, sala 22.
GILVANDO GALDINO FERNANDES
_____________
(*) Republicada por apresentar incorreção na data da audiência pública, das publicações dos dias
18, 19 e 20 de maio de 2009.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O ADMINISTRADOR REGIONAL DO GUARÁ, DA COORDENADORIA DAS CIDADES, DA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 53, inciso XLVI, do Regimento Interno da Administração
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Regional do Guará, aprovado pelo Decreto nº 16.247, de 29 de dezembro de 1994, resolve:
CONVOCAR o ex - servidor CLEDSON RODRIGO DE SOUZA LEMOS, a comparecer ao
Núcleo de Pessoal, desta Administração Regional, no prazo de 05(cinco) dias, a contar da data
desta publicação, para que proceda ressarcimento ao erário público, referente ao acerto de contas
de exoneração de cargo em comissão, conforme processo 137.000.282/2009. Cabe ressaltar,
conforme preceitua o artigo nº 47, da Lei nº 8.112/90, que a não quitação do débito, no prazo
previsto, implica na inscrição em dívida ativa.
WOSHINGTON BATISTA DE CARVALHO

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 03/2009,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 02/2002
Processo: 145.000.211/2009; Partes: DF/RA XV x ANDRESSA BURTET REZE; Fundamento
Legal: Dispensa de Licitação com base no Inciso II do artigo 24 da Lei nº. 8.666/93; Objeto:
Prestação de serviços de fotógrafa para eventos da Administração Regional do Recanto das Emas,
no ano de 2009, conforme projeto básico e especificações e da proposta que passam a integrar o
presente Termo; Valor: O valor do contrato é de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Dotação Orçamentária: U. O: 190117; Programa de Trabalho: 13.392.1300.2007.6706; Natureza da Despesa:
33.90.36, Fonte de Recurso: 100; Empenho nº 2009NE00116; Vigência: O Contrato terá vigência
até 31de dezembro de 2009, a contar da data de sua assinatura. Data da Assinatura: 16/04/2009;
Signatários: Pelo DF, Sebastião Stênio Pinho e pela Contratada, Andressa Burtet Reze.
RETIFICAÇÃO
No Extrato do Primeiro termo Aditivo ao contrato nº15/2008, referente ao processo nº 145.000.142/
2008, publicado no DODF nº 41, de 02 de março de 2009, página 30, ONDE SE LÊ: “...Prorrogação do Prazo de vigência do contrato por 60 (sessenta) dias, no período compreendido de 29/
12/2008 a 26/02/2009...”, LEIA - SE: “...Prorrogação do Prazo de vigência do contrato por 90
(noventa) dias no período compreendido de 29/01/2009 a 28/04/2009...”, ONDE SE LÊ: “...data
de assinatura: 20 de fevereiro de 2009...”, LEIA - SE: “...data de assinatura 29/01/2009...”, ONDE
SE LÊ: “...pelo DF: Administrador Substituto Jairo Moreira Pinto...”, LEIA SÊ: “...pelo DF
Administrador Sebastião Stênio Pinho...”.

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 01/2009.
A Administração Regional do Lago Sul, TORNA PÚBLICO que realizará o convite CV - 01/2009,
processo: 146.000.012/2009, Modalidade: menor preço por item, Objeto: Contratação de empresa
especializada em serralheria para execução das esquadrias, estrutura metálica da cobertura e
fornecimento de telhas (capa e bica) coloniais de barro, e cumeeiras para o galpão da Administração
Regional do Lago Sul. Abertura: 10/06/2009, às 09:30 horas. O respectivo edital poderá ser
retirado pelo endereço eletrônico www.lagosul.df.gov.br ou na DAG da Administração, localizada
no SHIS QI - 11 Área Especial – Lago Sul, em horário comercial, trazendo (01) um CD virgem. As
empresas e/ou representantes que obtiverem o edital via Internet obrigam - se a acompanhar no
Diário Oficial do Distrito Federal a possíveis alterações.
CATIA MIHO TAKAHASHI DE AQUINO CARVALHO
Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
EXTRATOS DE ADITIVO
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 86/2009. Contratantes: O Distrito Federal
através da Secretaria de Estado de Cultura e a empresa OS MELHORES DO MUNDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA. Processo 150.000665/2009; 1) O presente Termo tem por objeto
alterar a Cláusula Primeira, item 1.1, que passa a ter a seguinte redação: Claúsula Primeira –
Objeto: 1.1 – O presente Termo tem por objeto a Permissão Qualificada de Uso do(a) SALA
VILLA - LOBOS, situado(a) no TEATRO NACIONAL CLAUDIO SANTORO, com destinação exclusiva para a realização do espetáculo “HERMANOTEU NA TERRA DE GODAH”,
conforme processo 150.000665/2009, que passa a integrar o presente instrumento para todos os
efeitos legais. Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais Cláusulas e respectivos itens do
Termo de Contrato acima mencionado. Data da Assinatura do Aditivo: 29 de maio de 2009;
Assinatura: p/Cedente: Gerson Dias de Lima; p/Permissionária: Carlos Henrique Dantas Rocha;
Testemunhas: Karlla Soraya Oliveira Ramos e Nailde Vasconcelos da Costa Arneiro.
Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 48/2009. Contratantes: O Distrito Federal através
da Secretaria de Estado de Cultura e a empresa OS MELHORES DO MUNDO PRODUÇÕES
ARTISTICAS LTDA. Processo 150.000526/2009; 1) O presente Termo tem por objeto alterar a
Cláusula Segunda, item 2.2 e Cláusula Quinta, item 5.1, alínea I, que passam a ter a seguinte redação:
Claúsula Segunda – Prazos e Horários: 2.2 - O espetáculo se realizará no(s) dia(s) 29/05/2009, às
21:00 horas; 30/05/2009 às 18:30 e 21:00 horas e 31/05/2009 às 17:30 e 20:00 horas. Cláusula
Quinta – Taxas: I - a título de caução, o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) por
sessão, totalizando o valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), referentes ao PREÇO PÚBLICO
MÍNIMO pelo uso do espaço, e será cobrado quando o percentual de retenção de bilheteria não
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atingir o seu montante. Ficam ratificadas e inalteradas todas as demais Cláusulas e respectivos itens
do Termo de Contrato acima mencionado. Data da Assinatura do Aditivo: 29 de maio de 2009;
Assinatura: p/Cedente: Gerson Dias de Lima; p/Permissionária: Carlos Henrique Dantas Rocha;
Testemunhas: Karlla Soraya Oliveira Ramos e Nailde Vasconcelos da Costa Arneiro.
Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 70/2009. Contratantes: O Distrito Federal
através da Secretaria de Estado de Cultura e a empresa M.C. VALADARES - ME. Processo
150.000646/2009; 1) O presente Termo tem por objeto alterar a Cláusula Segunda, item 2.1 e 2.2,
Cláusula Quarta, item 4.7 e Cláusula Quinta, item 5.1, alínea I, que passam a ter a seguinte
redação: Claúsula Segunda – Prazos e Horários: 2.1 – O prazo da permissão é de 05 (cinco) dias,
com estréia prevista para o dia 03/06/2009, ficando designado os dias 02, 03, 07/06/2009, a partir
das 09:00 horas e 04 e 05/06/2009, a partir das 13:00 horas para a montagem do espetáculo; 2.2
– O espetáculo se realizará nos dias 03, 04 e 05/06/2009 às 21:00 horas e 07/06/2009 às 20:00
horas; Cláusula Quarta – Ingressos e Preços: 4.7 - Não será permitida a venda de quaisquer
ingressos com valor expresso em centavos, ficando o preço do ingresso inteira fixado em R$ 10,00
(dez reais), devendo as partes observar as disposições da Lei nº 10.741, de 03 de outubro de 2003,
das Leis Distritais nºs 3.502, de 20 de dezembro de 2004 e 3.520, de 03 de janeiro de 2005 e do
Decreto nº 26.383, de 21 de novembro de 2005. Na sessão do dia 03/06/2009, fica limitada a venda
de ingressos em 170 (cento e setenta) pessoas, sem lugar marcado, pois o espetáculo ocorrerá com
o público dentro do palco; Cláusula Quinta – Taxas: 5.1 – I - a título de caução, o valor de R$
600,00 (seiscentos reais) por sessão, totalizando R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais),
referente ao PREÇO PÚBLICO MÍNIMO pelo uso do espaço, e será cobrado quando o percentual de retenção de bilheteria não atingir o seu montante. Ficam ratificadas e inalteradas todas as
demais Cláusulas e respectivos itens do Termo de Contrato acima mencionado. Data da Assinatura do Aditivo: 29 de maio de 2009; Assinatura: p/Cedente: Gerson Dias de Lima; p/Permissionária: Marconi Cordeiro Valadares; Testemunhas: Karlla Soraya Oliveira Ramos e Nailde Vasconcelos da Costa Arneiro.
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20201. Programa de Trabalho: 23695018990686961. Natureza da Despesa: 339039.
Fonte 100. Nota de empenho: 2009NE00687, emitida em 28/05/2009. Modalidade: Ordinário. Evento: 400091.
Partes: EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO e MV EVENTOS ARTÍSTICOS. Objeto: Despesas com locação de Camarins, 10 x 10 mts, em octanorme e painel de TS,
camarote 100 x 20 mts c/ piso para atender ao evento “Pentecostes” nos dias 29, 30 e 31
de maio de 2009, no Parque Leão BR 60 Km 60 saída para Goiânia. No Valor de R$
208.200,00 (duzentos e oito mil e duzentos reais). Fundamentação Legal: Pregão PE.193/
09 - CECOM. Dotação Orçamentária: UO 20201. Programa de Trabalho:
23695018990686961. Natureza da Despesa: 339039. Fonte 100. Nota de empenho:
2009NE00688, emitida em 28/05/2009. Modalidade: Ordinário. Evento: 400091.
Partes: EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO e MERCADO CULTURAL LTDA.
Objeto: Despesas com locação de Palco 20 x 16 cobertura Geo Space de 11 mts Fly e Telão
para atender ao evento “Pentecostes” nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2009, no Parque Leão
BR 60 Km 60 saída para Goiânia. No Valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos
reais). Fundamentação Legal: Pregão PE.1165/2008 - CECOM. Dotação Orçamentária:
UO 20201. Programa de Trabalho: 23695018990686961. Natureza da Despesa: 339039.
Fonte 100. Nota de empenho: 2009NE00689, emitida em 28/05/2009. Modalidade: Ordinário. Evento: 400091.

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Partes: EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO e UNIVERSO DAS TENDAS LTDA ME. Objeto: Despesas com locação montagem/desmontagem de tenda, 4 x 4 mts, cobertura
lona branca Black - out, para atender ao evento “Pentecostes” nos dias 29, 30 e 31 de maio de
2009, no Parque Leão BR 60 Km 60 saída para Goiânia. No Valor de R$ 9.600,00 (nove mil e
seiscentos reais). Fundamentação Legal: Pregão PE.026/2009. Dotação Orçamentária: UO 20201.
Programa de Trabalho: 23695018990686961. Natureza da Despesa: 339039. Fonte 100. Nota
de empenho: 2009NE00690, emitida em 28/05/2009. Modalidade: Ordinário. Evento: 400091.

RETIFICAÇÃO
No Extrato de Reconhecimento de Dívida do Processo 150.000657/2006, publicado no DODF nº
102, de 28 de maio de 2009, página 11, ONDE SE LÊ: “.... referente a pagamento da premiação
oferecida em licitação realizada na modalidade de Concurso, destinada à produção de filme de
curta metragem em 35mm, denominado “Dom Helder – O Santo Rebelde ...”, LEIA - SE “...
referente a pagamento da premiação oferecida em licitação realizada na modalidade de Concurso,
destinada ao lançamento do Projeto “Dom Helder – O Santo Rebelde”, selecionado na categoria
Lançamento de Filmes de Longa - Metragem em 35mm ...”.

Processo 371.000.366/2009. Partes: EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO e G & G PLANEJ. EVENTOS E MARKETING TURÍSTICO LTDA. Objeto: Despesas com participação da
Brasiliatur no 15º BNT Mercosul, no período de 22 e 23 de maio de 2009, em Balneário Camburiú, Beto Carreiro World – Penha/SC. No Valor de R$ 57.452,11 (cinqüenta e sete mil, quatrocentos e cinqüenta e dois reais e onze centavos). Fundamentação Legal: Pregão PE.1419/2008 CECOM. Inexigibilidade de Licitação, Art. 25 caput da Lei 8.666/93. Dotação Orçamentária: UO
20201. Programa de Trabalho: 23695018936763021. Natureza da Despesa: 339039. Fonte 100.
Nota de empenho: 2009NE00671, emitida em 22/05/2009. Modalidade: Ordinário. Evento: 400091.

No Extrato de Reconhecimento de Dívida do Processo 150.000658/2006, publicado no DODF nº
102, de 28 de maio de 2009, página 11, ONDE SE LÊ: “... .referente a pagamento da premiação
oferecida em licitação realizada na modalidade de Concurso, destinada à produção de filme de
curta metragem em 16mm. ...”, LEIA - SE “... referente a pagamento da premiação oferecida em
licitação realizada na modalidade de Concurso, destinada a realização e execução do projeto do
Filme “EU NÃO SEI”, selecionado na categoria Curta Metragem em 35mm ...”.

SECRETARIA DE ESTADO TRABALHO

No Extrato de Ratificação do Processo 150.001024/2009, publicado no DODF nº102, de 28 de
maio de 2009, páginas 11, ONDE SE LÊ: “... em favor de ARIA CRISTINA BROGNARA
RODRIGUES DA SILVA ...”, LEIA - SE: “... em favor de MARIA CRISTINA BROGNARA
RODRIGUES DA SILVA ...”.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E TURISMO
EDITAL Nº 183, DE 12 DE MAIO DE 2009.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pelo Decreto nº
24.430, de 02 de março de 2004, TORNA PÚBLICO a pré - indicação de área para a empresa
CLM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, processo 370.000.176/2009, para VIA
IA 4, LOTE 1.160, do Setor de Indústria e Abastecimento - SIA/DF, para efeito de elaboração e
apresentação do Projeto de Viabilidade Técnica, Econômico e Financeira, no prazo máximo de 30
dias, contados da data de publicação do presente no DODF.
PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA

EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO
EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO
Processo 371.000.396/2009. Partes: EMPRESA BRASILIENSE DE TURISMO e MERCADO CULTURAL LTDA. Objeto: Despesas com locação de banheiros químicos portátil para portadores de necessidades especiais, em polipropileno, teto translúcido, para
atender ao evento “Pentecostes” nos dias 29, 30 e 31 de maio de 2009, no Parque Leão
BR 60 Km 60 saída para Goiânia. No Valor de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais).
Fundamentação Legal: Pregão PE.1419/2008 - CECOM. Dotação Orçamentária: UO

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20/2009.
Processo: 430.000.080/2008. Partes: O Distrito Federal, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL e a empresa POLI ENGENHARIA LTDA,
Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas instalações prediais elétricas,
lógica, hidráulicas e obras civis, consoante especifica o edital 1.420/2008, que passam a integrar o
presente termo. Valor: O valor total do Contrato é de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais),
devendo a importância ser atendida à conta de dotação consignada no Orçamento Corrente – Lei
Orçamentária. Dotação orçamentária: Unidade Orçamentária: 25.101; Programa de Trabalho:
11.122.0100.8517.7895; Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte de Recurso: 100; Nota de Empenho
nº 2009NE00307, emitida em 27 de março de 2009, na modalidade estimativo. Vigência: O Contrato
terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos
termos da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 03/06/2009 Signatários: Pelo Distrito Federal, Rodrigo Germano Delmasso Martins e pela contratada, Leomar Gomes de Oliveira, Diretor Geral.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
BANCO DE BRASÍLIA S.A.
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO
Contratada: CENTRAL DE VENDAS EM INFORMÁTICA LTDA. Objeto do Contrato: Prestação de serviços de microfilmagem de documentos do sistema C.O.M. Contrato: DIRAD/
DESEG - 2009/097. Assinatura: 29/05/2009. Vigência: 12 meses. Valor: R$214.800,00. Licitação:
Pregão Eletrônico 70/2008. Assinam pelo BRB: Sérgio Augusto Corrêa de Faria. Pela Contratada:
Haridimos Jean Papaioannis Papadakis. Processo 683/2008.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Contratada: TECNOLOGIA BANCÁRIA S/A - TECBAN. Objeto do Contrato/Aditivo: Prestação dos serviços relativos às Redes Banco24horas e Rede Compartilhada/Alteração da data - base e
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retratação de valores. Contrato: DIRAD/DESEG - 2008/152. I Termo Aditivo. Assinatura: 02/01/
2009. Licitação: Inexigível com base no caput do artigo 25 da Lei nº 8666/93. Signatários pelo BRB:
Aires Hypólito. Pela Contratada: Henrique A Recasens e Jaques Rosenzvaig. Processo 391/2008.
ERIEL STRIEDER
Gerente de Área
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2009.
O BANCO DE BRASÍLIA S.A TORNA PÚBLICO o Pregão Eletrônico nº 24/2009. Data,
horário e endereço eletrônico para abertura: 18/06/2009, às 9:00h, www.comprasnet.gov.br. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço de consultoria sobre normas contábeis
internacionais, conforme condições e especificações constantes deste Edital e seus Anexos. Valor
estimado: R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Local de obtenção do Edital:
www.comprasnet.gov.br. Processo 545/2008.
ERIEL STRIEDER
Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 91/2009.
Processo 112.000.900/2009. Partes: DF/SO e NOVACAP. LEGISLAÇÃO REGEDORA: Rege-se
o presente Convênio pelas disposições do Decreto nº 16.098/94, pela Lei nº 8.666/93 e pelas demais
legislações correlatas. Objeto: Serviços de cooperação técnica para a elaboração de projetos executivos de “decks” em madeira, à beira do Lago Paranoá, nas Vias L4 Norte e L4 Sul, em Brasília - DF.
Prazos: O Convênio terá a vigência encerrada em 31 de dezembro de 2009. As obras e/ou serviços
relacionados a este Convênio e que serão contratados e executados por empresa contratada pela
Secretaria de Obras, serão executados dentro do prazo de vigência do Convênio e terão início a partir
das expedições das respectivas ordens de serviço, emitidas pela Secretaria de Estado de Obras, à(s)
empresa(s) licitante(s) vencedora(s) do certame realizado pela NOVACAP, observados os prazos
previstos no cronograma físico-financeiro. Fiscalização e Recebimento: As obras e/ou serviços
relacionados a este Convênio e que serão contratados e executados por empresa contratada pela
Secretaria de Obras e previstos em cada Ordem de Serviço, serão fiscalizados e recebidos de acordo
com o disposto nos artigos 67, 68, 69, 73 e 76 da Lei n° 8.666/93. Responsabilidade: A Secretaria de
Obras e a NOVACAP responderão pelo conteúdo técnico dos trabalhos efetuados de acordo com as
suas respectivas obrigações, constantes do presente Convênio, e assumirão total responsabilidade
pela qualidade do mesmo. Publicação e Registro: A eficácia do Convênio fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela Secretaria de Obras, na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do
mês seguinte ao de sua assinatura. Data de Assinatura: 01 de junho de 2009. Signatários: Pelo DF:
Márcio Edvandro Rocha Machado na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela Novacap:
Luiz Carlos Pietschmann e José Alves de Melo Júnior, na qualidade de, respectivamente, DiretorPresidente e Diretor de Edificações da NOVACAP.
EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 92/2009.
Processo 220.000.286/2007. Partes: DF/SO e NOVACAP. Legislação Regedora: Rege-se o presente Convênio pelas disposições do Decreto nº 16.098/94, pela Lei nº 8.666/93 e pelas demais
legislações correlatas. Objeto: Serviços de cooperação técnica para a execução de obras no complexo Ayrton Senna em Brasília – DF, conforme a seguir: construção do prédio administrativo do
velódromo Ayrton Senna e construção da pista do velódromo Ayrton Senna. Prazos: O Convênio
terá a vigência encerrada em 31 de dezembro de 2009. As obras e/ou serviços relacionados a este
Convênio e que serão contratados e executados por empresa contratada pela Secretaria de Obras,
serão executados dentro do prazo de vigência do Convênio e terão início a partir das expedições
das respectivas ordens de serviço, emitidas pela Secretaria de Estado de Obras, à(s) empresa(s)
licitante(s) vencedora(s) do certame realizado pela NOVACAP, observados os prazos previstos
no cronograma físico-financeiro. Fiscalização e Recebimento: As obras e/ou serviços relacionados
a este Convênio e que serão contratados e executados por empresa contratada pela Secretaria de
Obras e previstos em cada Ordem de Serviço, serão fiscalizados e recebidos de acordo com o
disposto nos artigos 67, 68, 69, 73 e 76 da Lei n° 8.666/93. Responsabilidade: A Secretaria de
Obras e a NOVACAP responderão pelo conteúdo técnico dos trabalhos efetuados de acordo com
as suas respectivas obrigações, constantes do presente Convênio, e assumirão total responsabilidade pela qualidade do mesmo. Publicação e Registro: A eficácia do Convênio fica condicionada
à publicação resumida do instrumento pela Secretaria de Obras, na Imprensa Oficial, até o quinto
dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura. Data de Assinatura: 02 de junho de 2009. Signatários: Pelo DF: Márcio Edvandro Rocha Machado na qualidade de Secretário de Estado de Obras.
Pela Novacap: Luiz Carlos Pietschmann e José Alves de Melo Júnior, na qualidade de, respectivamente, Diretor-Presidente e Diretor de Edificações da NOVACAP.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 90/2009, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 09/2002.
Processo 112.000.901/2009. Partes: DF/SO e a empresa COMPACTA CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. Procedimento: O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Convite nº
035/2009 - ASCAL/PRES/NOVACAP (fls. 32 a 50), da Proposta de fls. 120 a 123 e da Lei nº 8.666,
de 21/06/1993, que passam a integrar o presente Termo. Objeto: Execução de pavimentação asfáltica
e meios-fios na Rua 212 de Taguatinga – DF. Forma e Regime de Execução: O Contrato será
executado de forma indireta, sob o regime de empreitada, por preço unitário, segundo o disposto nos
Arts. 6º e 10, da Lei nº 8.666/93, e em conformidade com o Edital, projetos, especificações fornecidas pela NOVACAP e Normas Técnicas da ABNT. Valor: O valor total do Contrato é de R$
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147.112,46 (cento e quarenta e sete mil, cento e doze reais e quarenta e seis centavos). Dotação
Orçamentária: Unidade Orçamentária: 22.101; Programa de Trabalho: 15.451.0084.1101-0004;
Natureza da Despesa: 4490-51; Fonte de Recursos: 100. A despesa foi totalmente comprometida a
favor da CONTRATADA, no valor de R$ 147.112,46 (cento e quarenta e sete mil, cento e doze
reais e quarenta e seis centavos), conforme Nota de Empenho nº 00803, emitida em 26/05/2009, sob
o evento nº 400091, na modalidade global. Prazo/Vigência: O Contrato terá vigência de 04 (quatro)
meses, a contar da data de publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial do Distrito Federal.
O prazo para execução das obras é de 30 (trinta) dias corridos, a contar do primeiro dia útil após a
emissão da Ordem de Serviço prevista na Cláusula Oitava do Contrato. O prazo para início das
obras é de até 05 (cinco) dias corridos, contados da data de recebimento da respectiva Ordem de
Serviço. O prazo para recebimento provisório das obras é de 15 (quinze) dias úteis da comunicação
escrita da CONTRATADA. Quando do recebimento provisório, obrigatoriamente deverá estar
concluída a execução do objeto contratual. As obras serão recebidas definitivamente por Comissão
de Recebimento de Obras e Serviços a ser designada pelo Secretário de Estado de Obras nos termos
da Lei nº 8.666/93, artigo 73, inciso I, alínea “b”. Publicação e Registro: A eficácia do Contrato fica
condicionada à publicação resumida do instrumento pela Administração, no Diário Oficial do Distrito Federal, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, após o que deverá ser
providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal.
Data de Assinatura: 29 de maio de 2009. Signatários: Pelo DF: Márcio Edvandro Rocha Machado
na qualidade de Secretário de Estado de Obras. Pela Contratada: Gizelle Neres da Penha, na qualidade de Representante Legal.

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA
DIRETORIA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
FATO RELEVANTE
Comunicamos aos acionistas da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA e aos demais
segmentos do mercado de capitais, em cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4º, da Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976, com a redação dada pela Lei nº 10.303, de 31 de outubro de
2001, e na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, as informações constantes nos itens
discriminados a seguir:
1 - O Distrito Federal, acionista majoritário da COMPANHIA, por intermédio do Decreto nº
30.434, criou “grupo de trabalho para realização de estudos acerca da possibilidade e do eventual
procedimento para negociação envolvendo ações novas ou já existentes da COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA, bem como o respectivo procedimento a ser obedecido”.
2 - O referido decreto estabelece que os estudos terão como princípio a manutenção do controle
acionário da CEB pelo Governo do Distrito Federal.
3 - As despesas decorrentes das atividades desenvolvidas pelo grupo de trabalho ficarão a cargo
da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, inclusive os custos decorrentes da contratação da
avaliação econômico - financeira da COMPANHIA.
4 - A CEB manterá o mercado informado sobre os desdobramentos dos sobreditos estudos.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
FERNANDO OLIVEIRA FONSECA
Diretor

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 88/2008.
A CEB DISTRIBUIÇÃO S.A, através da Comissão Permanente de Licitação, situada no S.I.A
Trecho 01, Lote 03, Área Especial da CEB – Bloco B Sala 07, Complexo Administrativo da CEB
DISTRIBUIÇÃO, em Brasília – DF, TORNA PUBLICO que, por Decisão da Diretoria Colegiada nº 110, de 26 de maio de 2009, fica revogado o Pregão Presencial nº 88/2008 - CEB, relativo
a AQUISIÇÃO DE ALÇAS E EMENDAS. Demais informações, no horário das 08:00 às 12:00
e das 14:00 às 17:00 horas, pelos telefones: 3465 - 9012/9014 e fax 3465 - 9015.
Brasília/DF, 01 de junho de 2009
EDUARDO FERREIRA DE AGUIAR
Presidente
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 310.001880//2009. A Diretoria Colegiada da CEB através da Resolução de Diretoria nº
108, de 22.05.2009, RATIFICOU a situação de Inexigibilidade de Licitação conforme disposto
no artigo 26, caput, da Lei nº 8.666/93, e autoriza a celebração de contrato com o INSTITUTO
ABRADEE DA ENERGIA - IABRADEE, tendo como objeto a prestação de serviços para
coordenação e execução das atividades de pesquisa e desenvolvimento de metodologia para
estabelecimento de estrutura tarifária para o serviço de distribuição de energia elétrica entre a CEB
DISTRIBUIÇÃO S/A, o INSTITUTO ABRADEE DA ENERGIA – IABRADEE e mais 31
(trinta e uma) concessionárias de distribuição de energia elétrica. Os prazos de execução e vigência
serão de 24 (vinte e quatro) e 30 (trinta) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor global
de R$ 66.388,90 (sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa centavos). Cumpre
- se assim o previsto no artigo 26 da Lei nº 8.666/93.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
ANDRÉ LUIS VASCONCELLOS ELGER
Gerência de P&D e Eficiência Energética
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COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 21/2009 (REPETIÇÃO)
A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, torna público o resultado do julgamento do Convite nº 21/2009 (REPETIÇÃO), processo nº 00092.008.077/
2008, tipo de licitação: menor preço, para aquisição de peças e acessórios para bombas centrífugas da marca DARKA, por preço unitário por item cotado, da forma que se segue: a empresa
TECNOBOMBAS - BOMBAS MOTORES E SERVIÇOS LTDA julgada vencedora com o
valor total de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) e a Proposta de Preços da empresa
AMBORETTO BOMBAS S.A julgada desclassificada por não ter atendido ao exigido nas alíneas “a.6” e “a.7” do subitem 8.4.1 - do item 8.4 - Avaliação e Julgamento das Propostas de Preços,
do Capítulo VIII - Recebimento e Julgamento das Propostas, do edital.
Brasília/DF, 1º de junho de 2009.
JAQUES IRINEU MARQUES
Presidente
AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 41/2009.
A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, torna público que realizará a Concorrência nº 41/2009, processo 00092.002.841/2009, tipo de licitação:
técnica e preço, para contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados
no levantamento e avaliação do ativo imobilizado em serviços da Companhia de Saneamento
Ambiental do Distrito Federal para definição da base de ativos regulatória e apuração do valor
recuperável dos ativos, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço
global. Data de abertura da licitação: 29 de julho de 2009, às 09 horas. A garantia de participação
deverá ser recolhida na Tesouraria da CAESB até o dia 22 de julho de 2009, no valor de R$
47.000,00 (quarenta e sete mil reais). Data limite de realização de vistoria técnica: até 21 de
julho de 2009. O edital poderá ser adquirido na Assessoria de Licitações a partir do dia 04 de
junho de 2009 no Centro de Gestão Águas Emendadas, localizado na Avenida Sibipiruna, Lotes
13, 15, 17, 19 e 21, Bloco “B” – Araguaia, térreo, Águas Claras, Distrito Federal, mediante o
recolhimento prévio de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), na Tesouraria da CAESB, localizada no
Bloco “F” – São Francisco no Centro de Gestão Águas Emendadas, no horário das 08h30min
às 11h30min e das 14h às 17h. Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone
(61) 3213 - 7122 e do fax (61) 3213 - 7340.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
JAQUES IRINEU MARQUES
Presidente
RETIFICAÇÃO
No 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 6549, publicado no DODF nº 95, em 19 de maio de 2009,
página 35. ONDE SE LÊ: “... Ass: 18/04/2009...”; LEIA - SE: “... Ass: 17/04/2009...”.

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2009.
Processo 410.000.468/2009. Partes: SEPLAG x INSTITUTO QUADRIX DE TECNOLOGIA
E RESPONSABILIDADE SOCIAL. Objeto: O Contrato tem por objeto a realização de concurso público, por meio do Instituto Quadrix de Tecnologia e Responsabilidade Social, para provimento de 10 (dez) vagas do cargo de Assistente de Trânsito da Carreira Atividades de Trânsito do
Quadro de Pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN - DF, consoante especificam o Projeto Básico de fls. 09 a 14, a Proposta de Prestação de Serviços, aprovada
pela contratante, de fls. 75 a 78, ratificada à folha 250 a 254, e a Justificativa de Dispensa de
Licitação de fls. 151 a 154, com adendo às folhas 245 e 246, que passam a integrar o presente
Termo. Prazo de Vigência: 7.1 - O Contrato terá vigência desde sua assinatura até 12 (doze)
meses, permitida a prorrogação na forma da lei vigente. 7.1.1 – Obedecido o prazo estipulado no
item 7.1, considerar - se - ão ultimados os referidos serviços tão logo a Contratada entregue a
Contratante o resultado final do concurso. Assinatura: 02/06/2009. Signatários: Ricardo Pinheiro
Penna, na qualidade de Secretário de Estado da SEPLAG e Edison Tadeu Ferreira de Andrade, na
qualidade de Presidente do Instituto.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 13/2009.
Processos 010.001.341/2003 e 017.000.562/2006. Partes: SEPLAG x FUNDAÇÃO UNIVERSA - FUNIVERSA. Objeto: O Contrato tem por objeto a realização de concurso público, por
meio da Fundação Universa – Funiversa, na cidade de Brasília/DF, mediante aplicação de provas
objetivas, de caráter classificatório e eliminatório, para provimento de 75 (setenta e cinco) vagas
para o cargo de Analista de Finanças e Controle e de 25 (vinte e cinco) vagas para o cargo de
Analista de Planejamento e Orçamento, consoante especificam o Projeto Básico de fls. 196 a 213,
do Processo 010.001.341/2003, da Proposta de fls. 155 a 163, prorrogada conforme fls. 332, e da
Justificativa de Dispensa de Licitação de fls. 325/326 do Processo 017.000.562/2006, que pas-
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sam a integrar o presente Termo. Prazo de Vigência: 7.1 – O contrato terá vigência desde a sua
assinatura até 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de
acordo com o disposto no art. 57 da Lei n.º 8.666/93. 7.1.1 – Obedecido o prazo estipulado no
item 7.1, considerar - se - ão ultimados os referidos serviços tão logo a CONTRATADA entregue
a CONTRATANTE o resultado final do concurso. Assinatura: 02/06/2009. Signatários: Ricardo
Pinheiro Penna, na qualidade de Secretário de Estado da SEPLAG e Alberto Fernando Monteiro
do Nascimento, na qualidade de Superintendente da Fundação.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2008.
Processo 410.001.325/2008. Partes: SEPLAG x B2BR – BUSINESS TO BUSINESS INFORMÁTICA DO BRASIL S/A. Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva: I – A alteração contratual com vistas à redução, no valor de R$ 44.511,45 (quarenta e quatro mil, quinhentos e onze
reais e quarenta e cinco centavos), nos termos do inciso II, alínea d, art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e
da Proposta de folha 241, passando o Contrato a ter o valor total de R$ 462.734,40 (quatrocentos
e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos); II – A prorrogação do
prazo de vigência do contrato por até 12 (doze) meses, com base no inciso II, art. 57 da Lei n.º
8.666, de 21 de junho de 1993. Prazo de Vigência: O presente Termo Aditivo fica prorrogado por
12 (doze) meses, passando a viger a partir de 04/06/2009, sendo o presente instrumento contratual rescindido tão logo concluído o novo procedimento licitatório. Ratificação: Permanecem
inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo. Assinatura:
02/06/2009. Signatários: Ricardo Pinheiro Penna, na qualidade de Secretário de Estado da SEPLAG e Pedro Luiz Rondon Pinheiro e Waldemar Ferreira Magalhães, ambos na qualidade de
Representantes Legais da empresa.
EDITAL NORMATIVO No 1/2009 – SEPLAG/APO, DE 2 DE JUNHO DE 2009.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DA CARREIRA
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o disposto no Decreto n.º 21.688, de 7 de novembro de 2000, e posteriores
alterações, na Lei nº 14, de 30 de dezembro de 1988, e posteriores alterações, na Lei nº 463, de 22
de junho de 1993, na Resolução nº 168 do TCDF, de 16 de setembro de 2004, na Lei nº 1.226, de
17 de outubro de 1996, na Lei nº 1.321, de 26 de dezembro de 1996, na Lei nº 1.752, de 4 de
novembro de 1997, na Lei nº 3.962, de 27 de fevereiro de 2007, e na Lei nº 4.104, de 5 de março
de 2008, torna pública a realização de concurso público para provimento de vagas no cargo de
Analista de Planejamento e Orçamento da Carreira Planejamento e Orçamento do Quadro de
Pessoal do Distrito Federal e estabelece as normas contidas no presente edital e seus anexos.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O concurso público será realizado pelo Governo do Distrito Federal, regido por este edital e
executado pela Fundação Universa.
1.2. O concurso público destina - se a prover 25 (vinte e cinco) vagas para o cargo de Analista de
Planejamento e Orçamento da carreira Planejamento e Orçamento do Quadro de Pessoal do
Distrito Federal para lotação e exercício na Subsecretaria de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal (SPO/SEPLAG).
1.3. O concurso público consistirá de 2 (duas) etapas:
1.3.1. Primeira Etapa, composta das seguintes fases: prova objetiva, de caráter eliminatório e
classificatório; prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório e avaliação de títulos e de
experiência profissional, de caráter classificatório.
1.3.2. Segunda Etapa, de caráter eliminatório e classificatório, que consistirá de Curso de Formação Profissional.
1.4. Todas as etapas do concurso público serão realizadas no Distrito Federal.
2. DO CARGO, REQUISITO, DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES, REMUNERAÇÃO, REGIME DE TRABALHO E ÁREAS DE ATUAÇÃO:
2.1. CARGO: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – ÁREA DE ATUAÇÃO: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.
2.1.1. REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em
qualquer área de formação, em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação.
2.1.2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: planejar, coordenar, supervisionar e
executar atividades de nível superior, de complexidade e responsabilidade elevadas, relacionadas
à elaboração de propostas, programação e reprogramação orçamentárias; realizar estudos e pesquisas que visem à formulação de políticas e diretrizes orçamentárias e de planejamento do
Distrito Federal; efetuar pesquisa, análise e interpretação da legislação econômico - fiscal, orçamentária, de pessoal e encargos sociais; promover a articulação entre planejamento e orçamento
governamentais; examinar processos e emitir parecer quanto à legalidade de atos de concessão ou
de revisão de reforma de aposentadorias e pensões e dos atos de admissão e de desligamento de
pessoal; realizar auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e de programas dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, examinar e
auditar procedimentos licitatórios, contratos, convênios, acordos, ajustes e outros; participar de
programas de treinamento; assessorar atividades específicas de Planejamento e Orçamento; executar
outras atividades de interesse da área.
2.1.3. VAGAS: 23 (vinte e três) vagas.
2.1.4. REMUNERAÇÃO: R$ 7.339,78 (sete mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e oito
centavos).
2.1.5. REGIME DE TRABALHO: O regime de trabalho é de dedicação integral, incompatível
com o exercício de outra atividade pública ou privada, sendo seu regime jurídico regulado pela Lei
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nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, recepcionada pelo Distrito Federal por meio da Lei Distrital
nº 197, de 4 de dezembro de 1991 e as normas internas da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão do Distrito Federal.
2.1.6. JORNADA DE TRABALHO: 40 (quarenta) horas semanais.
2.2. CARGO: ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – ÁREA DE ATUAÇÃO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
2.2.1. REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em
Informática ou equivalente, em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação.
2.2.2. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATRIBUIÇÕES: planejar, coordenar, supervisionar e
executar atividades de nível superior, de complexidade e responsabilidade elevadas, relacionadas
à gestão orçamentária e financeira; implementar ações de Tecnologia da Informação; prover e
manter em funcionamento a estrutura tecnológica, composta por sistemas, serviços, equipamentos e programas de informática necessários ao funcionamento dos sistemas governamentais de
administração orçamentária e financeira; propor e acompanhar políticas e diretrizes de informatização e modernização da administração orçamentária e financeira do Governo do Distrito Federal; participar de programas de treinamento; assessorar atividades específicas de Tecnologia da
Informação; executar outras atividades de interesse da área.
2.2.3. VAGAS: 2 (duas) vagas.
2.2.4. REMUNERAÇÃO: R$ R$ 7.339,78 (sete mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta e
oito centavos).
2.2.5. REGIME DE TRABALHO: O regime de trabalho é de dedicação integral, incompatível
com o exercício de outra atividade pública ou privada, sendo seu regime jurídico regulado pela Lei
nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, recepcionada pelo Distrito Federal por meio da Lei Distrital
nº 197, de 4 de dezembro de 1991 e as normas internas da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão do Distrito Federal.
2.2.6. JORNADA DE TRABALHO: 40 (quarenta) horas semanais.
3. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
3.1. Do total de vagas destinadas para cada área de atuação, 20% (vinte por cento) serão providas
na forma da Lei Distrital nº 160, de 2 de setembro de 1991, publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal de 3 de setembro de 1991, regulamentada pelo Decreto n.º 13.897, de 14 de abril de 1992,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 15 de abril de 1992.
3.1.1. O candidato que se declarar portador de necessidade especial concorrerá em igualdade de
condições com os demais candidatos.
3.1.2. Na hipótese da aplicação do disposto no item 3.1 resultar em fração inferior a 1 (um), será
desconsiderada a reserva em questão, conforme Decisão nº 156/2005 do Tribunal de Contas do
Distrito Federal.
3.2. Para concorrer às vagas destinadas aos candidatos portadores de necessidade especial, o
candidato deverá, no ato de inscrição, declarar - se portador de deficiência física e entregar o laudo
médico, original ou cópia autêntica, emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando o nome da
doença, a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde
(CID), bem como à provável causa da deficiência, na forma do subitem 3.3 ou 3.4 deste edital, e
o requerimento constante do Anexo II deste edital.
3.3. O candidato portador de necessidades especiais deverá entregar, durante o período de inscrições, das 10 (dez) horas às 17 (dezessete) horas, ininterrupto, pessoalmente ou por procurador,
o laudo médico, original ou cópia autêntica, a que se refere o subitem 3.2 deste edital e o requerimento constante do Anexo II devidamente preenchido e assinado, na Central de Atendimento ao
Candidato da Fundação Universa, localizada no SGAN 609 Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF.
3.4. O candidato poderá, ainda, encaminhar, impreterivelmente até o dia 6 de julho de 2009, o
referido laudo médico e o requerimento constante do Anexo II devidamente preenchido e assinado, via SEDEX, para a Fundação Universa – Concurso Público APO/GDF, caixa postal 2641,
CEP 70275–970, Brasília/DF, desde que cumprida a formalidade de inscrição dentro dos prazos
citados no item 5 deste edital.
3.5. O laudo médico, original ou cópia autêntica, terá validade somente para este concurso público
e não será devolvido, tampouco será fornecida cópia desse laudo.
3.6. O candidato portador de necessidades especiais poderá requerer, no ato de inscrição, tratamento diferenciado para os dias de aplicação das provas, indicando as condições de que necessita
para a sua realização, conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1.° e 2.°, do Decreto n.° 3.298,
de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 1999 e
alterado pelo Decreto n.° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União
de 3 de dezembro de 2004.
3.7. O candidato que, no ato de inscrição, declarar - se portador de necessidades especiais, se
aprovado e classificado no concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e, caso
obtenha classificação necessária, figurará também na lista de classificação geral.
3.8. O candidato que se declarar portador de necessidades especiais, caso aprovado e classificado
no concurso público, será convocado para submeter - se à perícia médica promovida por uma
junta médica indicada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, que
verificará sua qualificação como portador de necessidade especial, o grau de sua deficiência e a
capacidade para o exercício do respectivo cargo, nos termos do Decreto n.° 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 1999 e alterado
pelo Decreto n.° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de
dezembro de 2004, e da Lei n.º 160, de 2 de setembro de 1991, publicada no Diário Oficial do
Distrito Federal de 3 de setembro de 1991, regulamentada pelo Decreto n.º 13.897, de 14 de abril
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de 1992, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 15 de abril de 1992.
3.9. O candidato mencionado no subitem 3.8 deste edital deverá comparecer à perícia médica
munido de laudo médico original ou de cópia autêntica do laudo que ateste a espécie e o grau
ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da CID, conforme especificado no Decreto n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, publicado no Diário
Oficial da União de 21 de dezembro de 1999 e alterado pelo Decreto n.° 5.296, de 2 de
dezembro de 2004, publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004, bem
como à provável causa da deficiência.
3.10. A inobservância do disposto nos subitens 3.2 e 3.9 deste edital ou o não - comparecimento ou a reprovação na perícia médica acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos
candidatos portadores de necessidades especiais.
3.11. A comprovação pela junta médica referida no subitem 3.8 deste edital acerca da incapacidade do candidato para o adequado exercício da função fará com que ele seja eliminado do
concurso público.
3.12. As vagas definidas no subitem 3.1 deste edital que não forem providas por falta de candidatos portadores de necessidades especiais ou por reprovação no concurso público ou na perícia
médica serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.
4. REQUISITOS MÍNIMOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO
4.1. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar
amparado pelo estatuto de igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento de
gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1°, artigo 12, da Constituição da República
Federativa do Brasil.
4.2. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data da posse.
4.3. Possuir o requisito exigido para o exercício do cargo, constante do item 2 deste edital.
4.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais e em pleno gozo dos direitos políticos.
4.5. Apresentar certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do
sexo masculino.
4.6. Apresentar declaração de bens que constituem o seu patrimônio.
4.7 Apresentar declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, ou proventos de inatividade.
4.8. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições correspondentes ao cargo.
4.9. Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público e entidades das esferas federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.
4.10. Apresentar, na data da posse, diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de
graduação, emitido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.
4.11. Cumprir as determinações deste edital e ter sido aprovado no concurso público.
5. DA INSCRIÇÃO
5.1. TAXA: R$ 91,00 (noventa e um reais).
5.2. As inscrições poderão ser efetuadas em posto de atendimento presencial ou via internet,
conforme procedimentos especificados a seguir.
5.3. DA INSCRIÇÃO NO POSTO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL
5.3.1. PERÍODO: de 9 de junho a 3 de julho de 2009 (exceto sábados, domingos e feriados).
5.3.2. LOCAL: Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada na
SGAN 609 Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF.
5.3.3. HORÁRIO: das 10 (dez) horas às 17 (dezessete) horas, ininterrupto.
5.3.4. Para efetuar a inscrição no posto, o candidato deverá:
a) preencher e entregar o formulário de inscrição com os dados pessoais (nome, endereço, CEP,
telefone(s) para contato, número de documento de identidade e número do CPF);
b) receber da Fundação Universa comprovante provisório de inscrição e o boleto de cobrança para
pagamento na rede bancária;
c) encaminhar - se a uma agência bancária munido do boleto de cobrança correspondente e efetuar
o pagamento da taxa de inscrição; a data de vencimento do boleto bancário é 6 de julho de 2009.
5.3.5. O pagamento da taxa de inscrição sem a devida entrega do formulário de inscrição no posto
de atendimento presencial acarretará o indeferimento da inscrição do candidato.
5.4. DA INSCRIÇÃO VIA INTERNET
5.4.1. Será admitida a inscrição via internet, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br,
solicitada no período entre 8 (oito) horas do dia 9 de junho de 2009 e 20 (vinte) horas do dia 5 de
julho de 2009, observado o horário oficial de Brasília/DF.
5.4.2. A Fundação Universa não se responsabilizará por solicitação de inscrição via internet não
recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem
a transferência de dados.
5.4.3. O candidato que desejar realizar sua inscrição via internet poderá efetuar o pagamento da
taxa de inscrição por meio de boleto bancário, pagável em toda a rede bancária.
5.4.3.1. O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico http://www.universa.org.br e
deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento da
ficha de solicitação de inscrição on - line.
5.4.4. O pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto bancário deverá ser efetuado até o dia
6 de julho de 2009.
5.4.5. As inscrições efetuadas via internet somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição.
5.4.6. O candidato inscrito via internet não deverá enviar cópia de documento de identidade,
sendo de sua exclusiva responsabilidade a correção e a veracidade dos dados cadastrais informados no ato de inscrição, sob as penas da lei.
5.4.7. Informações complementares acerca da inscrição via internet estarão disponíveis no en-
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dereço eletrônico http://www.universa.org.br.
5.5. DO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
5.5.1. A Fundação Universa disponibilizará o comprovante definitivo de inscrição a partir do dia
7 de agosto de 2009. O comprovante deverá ser retirado pessoalmente, ou por procurador,
mediante procuração simples, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa,
conforme endereço citado no subitem 5.3.2.
5.5.2. O candidato também poderá obter o seu comprovante definitivo de inscrição no endereço
eletrônico http://www.universa.org.br, a partir do dia 7 de agosto de 2009. O comprovante
definitivo de inscrição terá a informação do local e do horário de realização da prova objetiva, o
que não desobriga o candidato do dever de observar o edital de divulgação de local e de horário de
aplicação da prova, que será oportunamente publicado.
5.5.3. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos
locais de realização da prova.
5.5.4. É responsabilidade exclusiva do candidato a obtenção do comprovante definitivo de inscrição.
5.6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
5.6.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este edital e certificar - se de que
preenche todos os requisitos exigidos.
5.6.2. Será admitida a inscrição por terceiros, mediante a entrega de procuração do interessado,
com firma reconhecida, acompanhada de cópia legível de documento de identidade do candidato.
Esses documentos serão retidos no ato de inscrição.
5.6.3. O candidato inscrito por procuração assume total responsabilidade pelas informações
prestadas por seu procurador, arcando com as conseqüências de eventuais erros de seu representante no preenchimento do formulário de inscrição e em sua entrega.
5.6.4. É vedada a inscrição condicional, fora do prazo de inscrições, via postal, via fax e (ou) via
correio eletrônico.
5.6.5. Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física
(CPF) do candidato.
5.6.5.1. O candidato que não possuir CPF deverá solicitá - lo nos postos credenciados, localizados em qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos Correios, ou na
Receita Federal, em tempo hábil, isto é, de forma que consiga obter o respectivo número antes do
término do período de inscrição.
5.6.6. As informações prestadas no formulário de inscrição ou na solicitação de inscrição via
internet serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Fundação Universa do
direito de excluir do concurso público aquele que não preencher o formulário de forma
completa, correta e legível.
5.6.6.1. O candidato deverá obrigatoriamente preencher de forma completa o campo referente a
nome, endereço e telefone, bem como deverá informar o CEP correspondente à sua residência.
5.6.7. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma,
salvo nas condições legalmente previstas.
5.6.7.1. No caso do pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com cheque bancário que,
porventura, venha a ser devolvido, por qualquer motivo, a Fundação Universa reserva - se o
direito de tomar as medidas legais cabíveis, inclusive a não - efetivação da inscrição.
5.6.7.2. É vedada a transferência para terceiros do valor pago da taxa de inscrição.
5.6.8. Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, à exceção de candidatos amparados
pela Lei n°. 1.321, de 26 de dezembro de 1996, pela Lei n°. 1.752, de 4 de novembro de 1997, pela
Lei n°. 3.962, de 27 de fevereiro de 2007 e pela Lei n°. 4.104, de 5 de março de 2008.
5.6.8.1. Nesses casos, o candidato deverá dirigir - se à Central de Atendimento ao Candidato da
Fundação Universa, no período de 9 de junho a 26 de junho de 2009 (exceto sábados, domingos
e feriados), no local e no horário citados nos subitens 5.3.2 e 5.3.3 deste edital, preencher um
requerimento e entregar os seguintes documentos:
5.6.8.1.1. para candidatos amparados pela Lei n.° 1.321, de 26 de dezembro de 1996: certificado,
outorgado pela Fundação Hemocentro ou outra instituição oficial de saúde, que o qualifica como
doador de sangue e que comprova no mínimo 3 (três) doações de sangue realizadas nos últimos 12
(doze) meses, contados até o último dia do período de inscrição do presente certame.
5.6.8.1.2. para candidatos amparados pela Lei n°. 1.752, de 4 de novembro de 1997: declaração, emitida por autoridade competente, de aprovação, dentro do número de vagas ofertadas
em concurso público para o cargo de Analista de Planejamento e Orçamento da carreira
Planejamento e Orçamento do Distrito Federal e que não tenha sido nomeado durante o
prazo de validade do mesmo.
5.6.8.1.3. para candidatos amparados pela Lei n.° 3.962, de 27 de fevereiro de 2007: laudo
médico, original ou cópia autenticada, além daquele exigido nos subitens 3.2, 5.6.9 e 5.6.9.1 deste
edital, emitido nos últimos 12 (doze) meses, atestando o nome da doença, a espécie e o grau ou o
nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como à provável
causa da deficiência. Também devem constar do laudo o nome do médico responsável por sua
emissão e seu número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). Todas as informações constantes no laudo médico devem estar legíveis.
5.6.8.1.4. para candidatos amparados pela Lei n.° 4.104, de 5 de março de 2008: apresentar
Carteira de Trabalho e Previdência Social ou documento similar e fazer declaração de próprio
punho, sob as penas da Lei, de que não tem condições de arcar com o pagamento da taxa de
inscrição. A isenção supramencionada fica condicionada à apresentação de documentação
comprobatória consoante o art. 3º incisos I a IV da referida lei, conforme a seguir: “Art. 3º
Fica isento do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos promovidos pelos
órgãos públicos do Distrito Federal o cidadão que não disponha de recursos suficientes para
o próprio sustento quando:
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I – a taxa de inscrição no concurso público for superior a 30% (trinta por cento) do vencimento
mensal ou salário mensal do postulante/candidato, quando não tiver dependente;
II – a taxa de inscrição no concurso público for superior a 20% (vinte por cento) do vencimento
mensal ou salário mensal do postulante/candidato, quando tiver até dois dependentes;
III – a taxa de inscrição no concurso público for superior a 10% (dez por cento) do vencimento
mensal ou salário mensal do postulante/candidato, quando tiver mais de dois dependentes;
IV – a renda familiar for igual ou inferior a dois salários mínimos”.
5.6.8.2. Será considerada nula a isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e (ou) apresentar informações inverídicas;
b) fraudar e (ou) falsificar documentação.
5.6.8.2.1. Nesse caso, o candidato terá sua situação informada à autoridade policial competente
para as providências cabíveis.
5.6.8.3. Não será concedida isenção de taxa de inscrição ao candidato que:
a) pleitear a isenção sem apresentar os documentos previstos no subitem 5.6.8.1.1, 5.6.8.1.2,
5.6.8.1.3 ou 5.6.8.1.4 deste edital;
b) não observar o período, o local e o horário estabelecido para a solicitação de isenção.
5.6.8.4. Não será aceita solicitação de isenção de taxa de inscrição via postal, via fax e (ou) via
correio eletrônico, tampouco por procuração.
5.6.8.5. Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção de taxa de inscrição e dos
documentos comprobatórios citados nos subitens 5.6.8.1.1, 5.6.8.1.2, 5.6.8.1.3 e 5.6.8.1.4 deste
edital, complementação da documentação.
5.6.8.6. Ao término da apreciação dos requerimentos de isenção de taxa de inscrição e dos
respectivos documentos, a Fundação Universa divulgará no endereço eletrônico http://
www.universa.org.br e publicará no Diário Oficial do Distrito Federal, na data provável de 2 de
julho de 2009, a listagem contendo o resultado da apreciação dos pedidos de isenção de taxa de
inscrição. Os candidatos que não tiverem seu pedido atendido terão até o dia até o dia 6 de julho
de 2009 para emissão do boleto de cobrança e pagamento da taxa de inscrição.
5.6.8.7. O interessado que não tiver seu pedido de isenção de taxa de inscrição deferido e que não
efetuar a inscrição na forma estabelecida no item 5 deste edital estará automaticamente excluído
do concurso público.
5.6.9. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá
indicar, no formulário de inscrição ou na solicitação de inscrição via internet, os recursos especiais
necessários e, ainda, enviar, até o dia 6 de julho de 2009, impreterivelmente, via SEDEX, para a
Fundação Universa – Concurso Público APO/GDF, caixa postal 2641, CEP 70275–970, Brasília/
DF, laudo médico, original ou cópia autêntica, que justifique o atendimento especial solicitado.
Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem
de interesse da Administração Pública.
5.6.9.1. O laudo médico referido no subitem 5.6.9 deste edital poderá, ainda, ser entregue, durante
o período de inscrições citado no subitem 5.3.1, das 10 (dez) horas às 17 (dezessete) horas,
pessoalmente ou por terceiro, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa,
localizada no endereço citado no subitem 5.3.2 deste edital.
5.6.9.2. O laudo médico referido no subitem 5.6.9 deste edital valerá somente para este concurso
e não será devolvido. Além disso, não será fornecida cópia do laudo.
5.6.9.3. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá,
ainda, levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será
responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não fará as provas.
5.6.9.4. A solicitação de atendimento especial será atendida segundo os critérios de viabilidade e
de razoabilidade.
5.6.10. O candidato deverá declarar, no formulário de inscrição ou na solicitação de inscrição via
internet, que tem ciência e que aceita que, caso aprovado, deverá entregar, por ocasião da posse,
os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o respectivo cargo.
6. DAS ETAPAS E FASES DO CONCURSO PÚBLICO
6.1. O concurso público compreenderá 2 (duas) etapas distintas, regulamentadas pelo presente
Edital, a saber:
6.1.1. Primeira etapa, composta das seguintes fases:
a) prova objetiva de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos, de caráter eliminatório
e classificatório;
b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;
c) avaliação de títulos e de experiência profissional, de caráter exclusivamente classificatório.
6.1.2. Segunda etapa, de caráter eliminatório e classificatório, composta de Curso de Formação
Profissional.
7. DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO (HABILIDADES E CONHECIMENTOS)
7.1. HABILIDADES.
7.1.1. As questões das provas objetiva e discursiva poderão avaliar habilidades relacionadas à
aplicação do conhecimento, abrangendo compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação,
valorizando o raciocínio e envolvendo situações relacionadas às atribuições do cargo e ao conteúdo programático constante do Anexo I deste edital.
7.1.2. Cada questão das provas objetiva e discursiva poderá contemplar mais de uma habilidade
e mais de um conhecimento relativo à respectiva área de conhecimento.
7.2. CONHECIMENTOS.
7.2.1. Nas provas objetiva e discursiva, serão avaliados, além das habilidades, conhecimentos
especificados no Anexo I deste edital.
8. DA PROVA OBJETIVA
8.1. A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta da seguinte forma:
8.1.1. Conhecimentos Gerais para todas as áreas de atuação (Língua Portuguesa, Língua Inglesa,
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Raciocínio Lógico, Atualidades, Administração Pública, Legislação Aplicada aos Servidores do
Distrito Federal, Direito Constitucional, Direito Administrativo e Contabilidade Geral), totalizando em 40 (quarenta) questões. Peso por questão igual a 1,0 (um) ponto. Pontuação máxima
igual a 40,00 (quarenta) pontos.
8.1.2. Conhecimentos Específicos para todas as áreas de atuação (ver Anexo I), totalizando em 40
(quarenta) questões. Peso por questão igual a 2,0 (dois) pontos. Pontuação máxima igual a 80,00
(oitenta) pontos.
8.2. Será realizada prova objetiva com questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas em
cada questão, para escolha de 1 (uma) única resposta correta, e pontuação total variando entre o
mínimo de 0,00 (zero) ponto e o máximo de 120,00 (cento e vinte) pontos, de acordo com o
número de questões e os valores definidos no subitem 8.1 deste edital.
8.3. O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas, que
será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento da folha de respostas
será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as
instruções específicas contidas neste edital, no caderno de prova e na folha de respostas. Em
hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
8.4. Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em desacordo com este edital e (ou) com a folha de respostas, tais como: marcação
rasurada ou emendada, campo de marcação não - preenchido integralmente e (ou) mais de
uma marcação por questão.
8.5. O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, danificar a sua
folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade de realização
da leitura óptica.
8.6. Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras pessoas,
salvo em caso de candidato portador de deficiência, se a deficiência impossibilitar a marcação pelo
próprio candidato, e de candidato que solicitou atendimento especial, observado o disposto no
subitem 5.6.9 deste edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da Fundação
Universa devidamente treinado.
8.7. As provas objetivas terão a duração de 5 (cinco) horas e serão aplicadas na data provável de
23 de agosto 2009, no turno vespertino.
8.8. Os locais e o horário de aplicação das provas objetivas serão publicados no endereço eletrônico http://www.universa.org.br e no Diário Oficial do Distrito Federal, na data provável de 7 de
agosto de 2009.
8.9. São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de realização das provas e o comparecimento no dia e no horário determinados.
8.10. Não serão dadas, por telefone, fax ou correio eletrônico, informações a respeito de data, de
local e de horário de aplicação de provas. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e
os comunicados a serem publicados.
8.11. O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica
de tinta preta, de comprovante de inscrição e de documento de identidade original.
8.12. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário
fixado para o seu início.
8.13. O candidato que se retirar da sala de aplicação de provas não poderá retornar a ela, em
hipótese alguma, exceto se sua saída for acompanhada, durante todo o tempo de ausência, de
fiscal ou de membro da coordenação da Fundação Universa.
8.14. Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de
Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional
(ordens, conselhos, entre outros); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal,
valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente o modelo
aprovado pelo artigo 159 da Lei n.° 9.503, de 23 de setembro de 1997, publicada no Diário Oficial
da União de 24 de setembro de 1997).
8.14.1. Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, CPF, título
eleitoral, carteira nacional de habilitação (modelo antigo), carteira de estudante, carteira funcional
sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não - identificáveis e (ou) danificados.
8.14.2. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, bem como
protocolo de documento de identidade.
8.14.3. À exceção da situação prevista no subitem 8.15 deste edital, o candidato que não apresentar documento de identidade original, na forma definida no subitem 8.14 deste edital, não poderá
fazer as provas e será automaticamente eliminado do concurso público.
8.15. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de aplicação das provas,
documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apresentado
documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 30
(trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, que compreenderá coleta de
dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
8.15.1. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e (ou) à assinatura do portador.
8.16. Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, em data e (ou) em horário
diferentes dos predeterminados em edital ou em comunicado.
8.17. Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos nem
a utilização de máquinas calculadoras e (ou) similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
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8.18. No dia de realização das provas, não será permitido ao candidato permanecer com armas ou
aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio, walkman, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos e outros arquivos digitais, agenda eletrônica, notebook,
palmtop, receptor, gravador, entre outros). Caso o candidato leve alguma arma e (ou) algum
aparelho eletrônico, estes deverão ser recolhidos pelas pessoas encarregadas da fiscalização das
provas. O descumprimento do disposto neste subitem implicará a eliminação do candidato,
constituindo tentativa de fraude.
8.19. A Fundação Universa não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a aplicação das provas, nem por danos a eles causados.
8.20. Não haverá segunda chamada para a aplicação das provas, em hipótese alguma. O não comparecimento às provas implicará a eliminação automática do candidato.
8.21. O candidato somente poderá retirar - se definitivamente da sala de aplicação das provas
após 1 (uma) hora de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o
caderno de provas.
8.22. O candidato somente poderá retirar - se do local de aplicação das provas levando o caderno
de provas no decurso dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao término do tempo destinado
à realização das provas.
8.23. A inobservância dos subitens 8.21 e 8.22 deste edital acarretará a não - correção das provas
e, conseqüentemente, a eliminação do candidato do concurso público.
8.24. Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso público o candidato que, em qualquer momento do concurso ou durante a aplicação das provas:
a) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos e (ou) ilegais para obter vantagens para si e (ou)
para terceiros, em qualquer etapa do concurso público;
b) for surpreendido dando e (ou) recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas;
c) utilizar - se de livro, dicionário, notas e (ou) impressos não autorizados e (ou) que se comunicar
com outro candidato;
d) for surpreendido portando máquina fotográfica, telefone celular, gravador, bip, receptor, pager, notebook, walkman, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos
e outros arquivos digitais, agenda eletrônica, palmtop, régua de cálculo, máquina de calcular e (ou)
equipamento similar;
e) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, as
autoridades presentes e (ou) os candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e (ou)
em qualquer outro meio, que não os permitidos;
g) recusar - se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado à sua realização;
h) afastar - se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal ou de membro da
coordenação da Fundação Universa;
i) ausentar - se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;
j) descumprir as instruções contidas no caderno de provas e (ou) na folha de respostas;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
l) descumprir este edital e (ou) outros que vierem a ser publicados.
8.25. Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico e
(ou) por meio de investigação policial, ter o candidato utilizado de processo ilícito, suas provas
serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso público.
8.26. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das
provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas.
8.27. No dia de aplicação das provas, não serão fornecidas, por nenhum membro da equipe de
aplicação das provas e (ou) pelas autoridades presentes, informações referentes ao conteúdo das
provas e (ou) aos critérios de avaliação e de classificação.
9. DA PROVA DISCURSIVA
9.1. A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no mesmo dia e
dentro dos prazos de duração previstos para a realização da prova objetiva.
9.2. A prova discursiva terá o objetivo de avaliar a capacidade de expressão na modalidade escrita
e o uso das normas do registro formal culto da Língua Portuguesa.
9.3. A prova discursiva consistirá na elaboração de texto dissertativo e (ou) descritivo, com
extensão mínima de 25 (vinte e cinco) linhas e máxima de 50 (cinqüenta) linhas, com base em tema
formulado pela banca examinadora, referente ao conteúdo programático constante no Anexo I
deste edital, primando pela clareza, precisão, consistência e concisão.
9.3.1. A prova discursiva receberá pontuação máxima igual a 10,00 (dez) pontos.
9.4. A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta
preta, fabricada em material transparente, não sendo permitida a interferência e (ou) a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato portador de deficiência, se a deficiência
impossibilitar a redação pelo próprio candidato, e de candidato que solicitou atendimento especial, observado o disposto no subitem 5.6.9 deste edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da Fundação Universa devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto,
especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.
9.5. A(s) folha(s) de texto definitivo da prova discursiva não poderá(ão) ser assinada(s), rubricada(s)
nem conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob
pena de anulação da prova discursiva. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no
espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará a anulação da prova do candidato.
9.6. O candidato receberá nota zero na prova discursiva em casos de fuga ao tema, de haver texto com
quantidade inferior a 25 (vinte e cinco) linhas, de não haver texto ou de identificação em local indevido.
9.7. A(s) folha(s) de texto definitivo será(ão) o único documento válido para a avaliação da prova
discursiva. A folha para rascunho, contida no caderno de provas, é de preenchimento facultativo
e não valerá para tal finalidade.
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9.8. No texto avaliado, a adequação ao tema, a argumentação, a coerência e a elaboração crítica
totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (ND), assim distribuídos:
a) Tema / Texto (TX), pontuação máxima igual a 2,5 (dois vírgula cinco) pontos. Serão verificados
a adequação ao tema (pertinência ao tema proposto), a adequação à proposta (pertinência quanto
ao gênero proposto e obediência ao número de linhas exigidos) e a organização textual;
b) Argumentação (AR), pontuação máxima igual a 2,5 (dois vírgula cinco) pontos. Serão verificados a especificação do tema, conhecimento do assunto, seleção de idéias distribuídas de forma
lógica, concatenadas e sem fragmentação e a apresentação de informações fatos e opiniões pertinentes ao tema, com articulação e consistência de raciocínio, sem contradição estabelecendo um
diálogo contemporâneo;
c) Coerência Argumentativa (CA), pontuação máxima igual a 2,5 (dois vírgula cinco) pontos. Será
verificada a coerência argumentativa (seleção e ordenação de argumentos; relações de implicação
ou de adequação entre premissas e as conclusões que dela se tiram ou entre afirmações e as
conseqüências que delas decorrem);
d) Elaboração Crítica (EC), pontuação máxima igual a 2,5 (dois vírgula cinco) pontos. Serão
verificados a elaboração de proposta de intervenção relacionada ao tema abordado e a pertinência
dos argumentos selecionados fundamentados em informações de apoio, estabelecendo relações
lógicas, que visem propor valores e conceitos.
9.9. Desta forma, ND (domínio do conteúdo) = TX + AR + CA + EC.
9.10. A avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa totalizará o número de
erros (NE) do candidato, considerando - se aspectos como acentuação, grafia, pontuação, concordância, regência, morfossintaxe, propriedade vocabular e translineação.
9.11. Para o texto dissertativo e (ou) descritivo, será computado o número total de linhas (TL)
efetivamente escritas pelo candidato.
9.12. Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito
fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida.
9.13. Para cada candidato, será calculada a pontuação final na prova discursiva (NPD) da seguinte
forma: NPD = ND – ((NE/TL) x 3).
9.14. Será atribuída nota zero ao candidato que obtiver NPD < 0,00.
10. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS E DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
10.1. A avaliação de títulos e de experiência profissional, de caráter classificatório, valerá no
máximo 6,0 (seis) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos e dos comprovantes apresentados seja superior a este valor.
10.2. Somente serão aceitos os títulos a seguir relacionados, observados os limites de pontuação.
Os títulos e os comprovantes deverão ser expedidos até a data de sua entrega.
10.2.1. ITEM DE AVALIAÇÃO: Doutorado.
10.2.1.1. TÍTULO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Doutorado, ou
documento de mesmo valor legal.
10.2.1.2. PONTUAÇÃO POR ITEM: 1,5 (um vírgula cinco) ponto.
10.2.1.3. PONTUAÇÃO MÁXIMA: 1,5 (um vírgula cinco) ponto.
10.2.2. ITEM DE AVALIAÇÃO: Mestrado.
10.2.2.1. TÍTULO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Mestrado, ou
documento de mesmo valor legal.
10.2.2.2. PONTUAÇÃO POR ITEM: 1,0 (um) ponto.
10.2.2.3. PONTUAÇÃO MÁXIMA: 1,0 (um) ponto.
10.2.3. ITEM DE AVALIAÇÃO: Pós - graduação lato sensu.
10.2.3.1. TÍTULO: certificado de conclusão de curso de pós - graduação em nível de especialização lato sensu, reconhecido pelo Ministério da Educação, nas áreas de interesse da SPO/SEPLAG, ou documento de mesmo valor legal.
10.2.3.2. PONTUAÇÃO POR ITEM: 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto.
10.2.3.3. PONTUAÇÃO MÁXIMA: 0,5 (zero vírgula cinco) ponto.
10.2.4. ITEM DE AVALIAÇÃO: Obras e artigos científicos publicados nas áreas de interesse da
SPO/SEPLAG.
10.2.4.1. TÍTULO: obra ou artigo científico publicado.
10.2.4.2. PONTUAÇÃO POR ITEM: 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) ponto.
10.2.4.3. PONTUAÇÃO MÁXIMA: 0,5 (zero vírgula cinco) ponto.
10.2.5. ITEM DE AVALIAÇÃO: Experiência profissional comprovada.
10.2.5.1. TÍTULO: até 10 (dez) anos completos de efetivo exercício profissional nas áreas de
interesse da SPO/SEPLAG.
10.2.5.2. PONTUAÇÃO POR ITEM: 0,25 (zero vírgula vinte e cinco) pontos por cada ano
completo.
10.2.5.3. PONTUAÇÃO MÁXIMA: 2,5 (dois vírgula cinco) pontos.
10.3. Para efeito de pontuação nos subitens 10.2.3, 10.2.4 e 10.2.5 as áreas de interesse da SPO/
SEPLAG são: Administração Pública, Direito, Contabilidade, Economia, Finanças Públicas, Auditoria, Matemática, Políticas Públicas, Estatística e Informática.
10.4. Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado quando traduzido para a língua portuguesa por tradutor juramentado e convalidado por instituição brasileira.
10.4.1. Os títulos e os comprovantes poderão ser entregues por procurador, mediante procuração
do interessado, com reconhecimento de firma.
10.5. Não serão aceitos títulos nem comprovantes encaminhados via postal, via fax e (ou) via
correio eletrônico.
10.6. Cada título e cada comprovante será considerado uma única vez.
10.7. Os pontos que excederem o valor máximo estabelecido para cada título e para cada experiência,
bem como os que excederem os 6,0 (seis) pontos fixados neste edital, serão desconsiderados.
10.8. Para comprovação de conclusão de curso de pós - graduação em nível de especialização lato
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sensu, deverá ser apresentado certificado, devidamente registrado, expedido por instituição oficial ou reconhecida, ou documento de mesmo valor legal.
10.9. Somente serão aceitos certificados de cursos de especialização lato sensu que constem
todos os dados necessários à sua perfeita avaliação, inclusive a carga horária do curso.
10.10. No ato de entrega de títulos e de comprovantes, o candidato deverá entregar em 2 (duas)
vias, já devidamente preenchido e assinado, o formulário a ser disponibilizado pela Fundação
Universa, no qual indicará os títulos e os comprovantes apresentados. Juntamente com esse
formulário o candidato deverá apresentar 1 (uma) cópia, autenticada em cartório, de cada título e
de cada comprovante declarado. As cópias apresentadas não serão devolvidas em hipótese alguma, tampouco serão recebidos documentos originais (a exceção das certidões ou declarações
emitidas pelos empregadores).
10.10.1. A Fundação Universa disponibilizará o formulário citado no subitem 10.10 deste edital
no endereço eletrônico http://www.universa.org.br e na Central de Atendimento ao Candidato da
Fundação Universa, localizada na SGAN 609 Módulo A, Asa Norte, Brasilia/DF.
10.11. Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não - autenticadas em cartório.
10.12. Não será computado, como tempo de serviço, o período de estágio.
10.13. A comprovação de experiência profissional será feita da forma descrita a seguir:
a) mediante apresentação de cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) acrescida
de declaração do órgão ou da empresa, ou, no caso de servidor público, de certidão de tempo de
serviço, ambas emitidas pelo setor de pessoal ou equivalente;
b) mediante apresentação de contrato de prestação de serviços, devidamente firmado entre as
partes, ou de Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) acrescido de declaração, emitida pela
organização tomadora de serviços, que informe detalhadamente o período, o serviço realizado
quando autônomo e a qualificação da organização tomadora dos serviços;
c) para comprovação de experiência profissional no exterior, mediante apresentação de cópia de
declaração do órgão ou da empresa ou, no caso de servidor público, de certidão de tempo de
serviço. Esses documentos somente serão considerados quando traduzidos para a língua portuguesa por tradutor juramentado;
d) mediante a apresentação de contrato social em que conste claramente a participação do candidato no quadro societário da organização, que deverá necessariamente vir acompanhado de declaração de responsável em que constem claramente a descrição do serviço e o nível de atuação como
profissional.
10.13.1. Para comprovação de experiência profissional na área do Direito, serão válidos, ainda,
documentos emitidos pelos órgãos competentes do poder público, que comprovem atuação
como advogado em causas judiciais.
10.14. Os procedimentos para a entrega da documentação para a avaliação de títulos e de experiência profissional serão posteriormente divulgados.
10.15. Constatada, em qualquer tempo, irregularidade e (ou) ilegalidade na obtenção de títulos e
(ou) de comprovantes apresentados, o candidato terá anulada a pontuação e, comprovada a culpa
do mesmo, este será excluído do concurso público.
11. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA
11.1. Todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas por meio de processamento
eletrônico, a partir das marcações feitas pelos candidatos na folha de respostas.
11.2. A nota de cada candidato na prova objetiva será obtida pela multiplicação da quantidade de
questões acertadas pelo candidato, conforme o gabarito oficial definitivo, pelo peso de cada questão.
11.3. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que se
enquadrar em pelo menos 1 (uma) das situações previstas a seguir:
a) acertar menos de 20 (vinte) questões de Conhecimentos Básicos;
b) acertar menos de 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos.
11.4. O candidato eliminado na forma do subitem 11.3 deste edital não terá classificação alguma
no concurso público.
11.5. Os candidatos não - eliminados na forma do subitem 11.3 deste edital serão ordenados de
acordo com os valores decrescentes da nota final na prova objetiva, que será a soma das pontuações
obtidas nas questões de Conhecimentos Básicos e nas questões de Conhecimentos Específicos.
11.6. Com base na lista organizada na forma do subitem 11.5 deste edital, serão convocados para
a correção da prova discursiva os candidatos ao cargo de Analista de Planejamento e Orçamento
aprovados na prova objetiva e classificados em até 5 (cinco) vezes o número de vagas informada
para cada área de atuação indicada no item 2 deste edital.
11.6.1. Será observada a reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência e respeitados
os empates na última posição.
11.7. O candidato não - convocado na forma do subitem 11.6 deste edital estará, automaticamente, eliminado e não terá classificação alguma no concurso público.
11.8. Será eliminado e não terá classificação alguma no concurso público o candidato que obtiver
nota na prova discursiva inferior a 60% (sessenta por cento) da pontuação máxima para esta fase,
ou seja, 6,00 (seis) pontos.
11.9. Os candidatos não - eliminados na forma do subitem 11.8 deste edital serão ordenados de
acordo com os valores decrescentes da soma da pontuação final na prova objetiva com a pontuação final na prova discursiva.
11.10. Todos os candidatos incluídos na lista organizada na forma do subitem 11.9 deste edital,
serão convocados para a apresentação de documentos relativos a avaliação de títulos e de experiência profissional.
11.11. Os candidatos mencionados no subitem 11.10 serão ordenados de acordo com os valores
decrescentes da soma das seguintes pontuações: pontuação final na prova objetiva, pontuação
final na prova discursiva e pontuação final na avaliação de títulos e de experiência profissional.
11.11.1. A lista organizada na forma do subitem 11.11 representa a classificação final dos candida-
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tos na primeira etapa do certame.
12. DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
12.1. A convocação para o Curso de Formação Profissional será feita mediante edital específico a
ser publicado do Diário Oficial do Distrito Federal, convocando os candidatos aprovados para
matrícula no Curso de Formação Profissional.
12.1.1. Com base na lista organizada na forma do subitem 11.11.1 deste edital, serão convocados
para o Curso de Formação Profissional 2 (duas) vezes o número de candidatos aprovados e
classificados dentro das vagas indicadas nos subitens 2.1.3 e 2.2.3 deste edital, observada a
reserva de vagas para candidatos portadores de deficiência e respeitados os empates na última
posição, sendo considerados eliminados os demais candidatos não convocados para esta etapa,
exceto se as vagas previstas no item referido não forem preenchidas.
12.1.2. Serão convocados no mínimo 10 (dez) candidatos para cada área de atuação.
12.2. O Curso de Formação Profissional será de caráter eliminatório e classificatório e terá a
duração de 120 (cento e vinte) horas. As aulas serão ministradas de segunda - feira a sexta - feira,
podendo, ainda, a critério exclusivo da Administração Pública, estender - se aos sábados, domingos e feriados e em período noturno.
12.3. Será considerado eliminado do Curso de Formação Profissional e, conseqüentemente, do
concurso público, o candidato que:
a) deixar de efetuar a matrícula no período estipulado em edital específico;
b) deixar de comparecer ou se afastar por qualquer motivo do Curso de Formação Profissional;
c) for desligado do Curso de Formação Profissional, por descumprir normas do Governo do
Distrito Federal e da legislação vigente;
d) não satisfazer aos demais requisitos legais, regulamentares, regimentais e editalícios; e
e) auferir nota inferior a 60% (sessenta por cento) da pontuação máxima definida para esta etapa.
12.4. A reprovação no curso implicará na eliminação do candidato no concurso público.
12.5. A pontuação final da Prova de Verificação de Aprendizagem do Curso de Formação Profissional será entre o mínimo de 0,00 (zero) ponto e o máximo de 20,00 (vinte) pontos.
12.6. A nota final do Curso de Formação Profissional, para fins de classificação, será a mesma
obtida na Prova de Verificação de Aprendizagem.
13. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E CRITÉRIOS DE DESEMPATE
13.1. O resultado final do certame será o somatório das notas auferidas pelo candidato, em todas
as provas classificatórias do certame, ou seja, a soma da pontuação final na prova objetiva, da
pontuação final na prova discursiva, da pontuação final na avaliação de títulos e de experiência
profissional e do Curso de Formação Profissional.
13.2. A classificação final dos candidatos obedecerá à ordem decrescente do somatório de pontos
indicados no subitem 13.1.
13.3. Em caso de empate na nota final do concurso público, terá preferência o candidato:
a) mais idoso;
b) com maior nota no Curso de Formação Profissional;
c) que acertar a maior quantidade de questões de Conhecimentos Específicos;
d) que acertar a maior quantidade de questões de Língua Portuguesa.
14. DOS RECURSOS
14.1. O gabarito oficial preliminar da prova objetiva será afixado no mural de avisos da Fundação
Universa e divulgado na Internet, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br, no primeiro
dia útil seguinte ao da aplicação da prova objetiva.
14.2. O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar de qualquer fase ou
etapa do certame disporá de 3 (três) dias úteis para fazê - lo, a contar do dia subseqüente ao da
divulgação do gabarito oficial preliminar ou resultado preliminar da fase ou etapa, conforme o
modelo correspondente de formulário, que será disponibilizado no momento de divulgação do
gabarito oficial preliminar ou resultado preliminar de cada uma das fases do certame.
14.3. O recurso poderá ser entregue pessoalmente ou por procurador, mediante procuração do
interessado, com reconhecimento de firma, no horário das 10 (dez) horas às 17 (dezessete) horas,
ininterrupto, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa.
14.4. Não será aceito recurso por via postal, via fax, via Internet e (ou) via correio eletrônico.
14.5. O candidato deverá entregar 2 (dois) conjuntos idênticos de recursos (original e 1 (uma)
cópia), sendo que cada conjunto deverá ter todos os recursos e apenas 1 (uma) capa.
14.6. Cada conjunto de recursos deverá ser apresentado com as seguintes especificações:
a) folhas separadas para questões diferentes;
b) em cada folha, indicação do número da questão, da resposta marcada pelo candidato e da
resposta divulgada pela Fundação Universa;
c) para cada questão, argumentação lógica e consistente;
d) capa única constando: nome e número do concurso público; nome, assinatura e número de
inscrição do candidato; nome do cargo a que está concorrendo; endereço e telefone(s) para contato;
e) sem identificação do candidato no corpo do recurso; e
f) recurso datilografado ou digitado em formulário próprio, de acordo com o modelo a ser disponibilizado na Internet, sob pena de ser preliminarmente indeferido.
14.7. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recursos inconsistentes,
em formulário diferente do exigido e (ou) fora das especificações estabelecidas neste edital e em
outros editais relativos a este concurso serão indeferidos.
14.8. Se do exame de recursos da prova objetiva resultar anulação de questão(ões), a pontuação
correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, independentemente
de terem recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações,
a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo. Em hipótese alguma, o quantitativo de questões da prova objetiva sofrerá alterações.
14.9. Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco recurso de
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recurso. Somente serão aceitos recursos contra o gabarito oficial preliminar da prova objetiva e o
resultado preliminar das fases e etapas do certame.
14.10. Recurso cujo teor desrespeite a banca examinadora será preliminarmente indeferido.
14.11. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
15. DA NOMEAÇÃO E VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO
15.1. Serão nomeados para as vagas fixadas neste edital os candidatos que forem aprovados no
Curso de Formação Profissional, observada a classificação final do concurso e o número de vagas
disponibilizadas.
15.2. 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.
16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público contidas
nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados.
16.2. O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público, exceto quanto ao
subitens 8.7 e 8.8 deste edital, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa,
localizada na SGAN 609 Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF, por meio do telefone (61) 3273 0240 ou via internet, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br.
16.3. O candidato que desejar relatar à Fundação Universa fatos ocorridos durante a realização do
concurso público deverá fazê - lo na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa,
localizada no endereço citado no subitem 16.2 deste edital, por meio de correspondência endereçada à caixa postal 2641, CEP 70275–970, Brasília/DF, ou, ainda, por meio de mensagem enviada
para o endereço eletrônico atendimento@universa.org.br.
16.4. O requerimento administrativo que, por erro do candidato, não for corretamente encaminhado à Fundação Universa, não será conhecido pela mesma.
16.5. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos,
editais e comunicados referentes a este concurso público no Diário Oficial do Distrito Federal e
na internet, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br.
16.6. A aprovação e a classificação de candidatos em número excedente ao número de vagas
estabelecidas nos subitens 2.1.3 e 2.2.3 deste 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.
16.7. De acordo com o art. 2º da Lei no. 1.327, de 26 de dezembro de 1996, telegramas serão
enviados aos candidatos aprovados de acordo com a lista de classificação e em número equivalente às vagas existentes.
16.7.1. O envio dos telegramas tem caráter meramente supletivo, independendo de publicação no
Diário Oficial do Distrito Federal, e o não recebimento da correspondência não invalida, em
nenhuma hipótese, o concurso público ou qualquer de suas fases ou etapas.
16.8. O candidato aprovado no presente concurso público, quando convocado para a posse
deverá submeter - se a avaliação médica pré - admissional, bem como apresentar - se munido dos
documentos exigidos neste edital. A posse do candidato dependerá de prévia inspeção médica e a
inobservância do disposto neste subitem implicará em impedimento ao ato de posse, nos termos
da legislação vigente.
16.8.1. A avaliação médica pré - admissional mencionada no subitem 16.8 deste edital é obrigatória, nos termos da legislação vigente.
16.9. Os candidatos convocados para a posse serão lotados na Subsecretaria de Planejamento e
Orçamento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal (SPO/SEPLAG).
16.10. O resultado final do concurso público será homologado pelo Secretário de Estado de
Planejamento e Gestão do Distrito Federal, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal,
afixado no mural de avisos da Fundação Universa e divulgado na internet, no endereço eletrônico
http://www.universa.org.br.
16.11. O candidato deverá manter atualizado seu endereço e seu telefone na Fundação Universa,
enquanto estiver participando do concurso público, e na Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão do Distrito Federal, se aprovado no concurso público e enquanto este estiver dentro do
prazo de validade. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não
- atualização de seus dados.
16.12. Acarretará a eliminação sumária do candidato do concurso público, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas estipuladas neste edital.
16.13. Os casos omissos serão resolvidos pela Fundação Universa em conjunto com a Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal.
16.14. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não será objeto de avaliação nas provas
do concurso público.
16.15. Quaisquer alterações nas regras estabelecidas neste edital somente poderão ser feitas por
meio de outro edital.
RICARDO PINHEIRO PENNA
EDITAL NORMATIVO No 1/2009 – SEPLAG/APO, DE 2 DE JUNHO DE 2009
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DA CARREIRA
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
ANEXO I – DOS OBJETOS DE AVALIAÇÃO
1. CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO.
1.1. LÍNGUA PORTUGUESA. 1. Compreensão, interpretação e reescrita de textos e de fragmentos de textos, com domínio das relações morfossintáticas, semânticas, discursivas e argu-
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mentativas. 2. Tipologia textual. 3. Coesão e coerência. 4. Ortografia oficial. 5. Acentuação
gráfica. 6. Pontuação. 7. Formação, classe e emprego de palavras. 8. Significação de palavras. 9.
Coordenação e subordinação. 10. Concordância nominal e verbal. 11. Regência nominal e verbal.
12. Emprego do sinal indicativo de crase.
1.2. LÍNGUA INGLESA. 1. Correção gramatical. 2. Compreensão textual. 3. Organização e
desenvolvimento de idéias. 4. Qualidade da linguagem.
1.3. RACIOCÍNIO LÓGICO. 1. Fundamentos de matemática. 2. Princípios de contagem. 3.
Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais e reais. 4. Operações com conjuntos.
5. Fatoração e números primos, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. 6. Razões e
proporções: grandezas diretamente proporcionais; grandezas inversamente proporcionais. 7.
Porcentagem e regras de três simples e compostas. 8. Probabilidade.
1.4. 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 e artes e literatura e suas vinculações históricas.
2. Atualidades e contextos históricos, geográficos, sociais, políticos, econômicos e culturais
referentes ao Distrito Federal.
1.5. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. Estado: conceito e evolução do Estado moderno. 2.
Conceitos fundamentais do Direito Público e o funcionamento do Estado. 3. Estado, governo e
aparelho de Estado. 4. Estado unitário e Estado federativo. 5. Relações entre esferas de governo
e regime federativo. 6. Formas de administração pública: patrimonialista, burocrática e gerencial.
7. Evolução da Administração Pública no Brasil. Reformas administrativas: dimensões estruturais e principais características. 8. Sistemas de governo. 9. Governabilidade e governança. Intermediação de interesses (clientelismo, corporativismo e neocorporativismo). 10. Empreendedorismo governamental e novas lideranças no setor público. 11. Processos participativos de gestão
pública: conselhos de gestão, orçamento participativo, parceria entre governo e sociedade. 12.
Transparência da administração pública. Controle social e cidadania. 13. Accountability. 14.
Excelência nos serviços públicos. Gestão por resultados na produção de serviços públicos. 15.
Mudanças institucionais: conselhos, organizações sociais, organizações sociais de interesse público, agências reguladoras e agências executivas.
1.6. LEGISLAÇÃO APLICADA AOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. 1. Lei Orgânica do Distrito Federal. Título I – Dos Fundamentos da Organização dos Poderes e do Distrito
Federal. Título II – Da Organização do Distrito Federal. Título III – Da Organização dos Poderes.
Título VI – Da Ordem Social e do meio ambiente. 2. Regime Jurídico dos Servidores Públicos do
Distrito Federal.
1.7. DIREITO CONSTITUCIONAL. 1. Teoria Geral do Estado. 2. Os poderes do Estado e as
respectivas funções. 3. Teoria geral da Constituição: conceito, origens, conteúdo, estrutura e
classificação. 4. Supremacia da Constituição. 5. Tipos de constituição. 6 Poder constituinte. 7.
Princípios constitucionais. 8. Interpretação da Constituição e controle de constitucionalidade.
Normas constitucionais e inconstitucionais. 9. Emenda, reforma e revisão constitucional. 10.
Análise do princípio hierárquico das normas. 11. Princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. 12. Direitos e garantias fundamentais. 13. Organização do Estado político - administrativo. 14. Administração Pública na Constituição Federal de 1988 (arts. 37 a 41). 15. Organização dos Poderes. 16. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária. 17. O controle externo e os
sistemas de controle interno. 18. As políticas públicas na Constituição Federal de 1988. 19. O
Distrito Federal no Direito Constitucional. Os poderes legislativo, executivo e judiciário. A
fiscalização contábil, financeira e orçamentária. O controle externo e os sistemas de controle
interno no Distrito Federal. O Tribunal de Contas do Distrito Federal. A Administração Pública
na Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 19 a 24).
1.8. DIREITO ADMINISTRATIVO. 1. Conceito, objeto e fontes do Direito Administrativo. 2.
Regime Jurídico - Administrativo: princípios do Direito Administrativo brasileiro. 3. Organização administrativa do Distrito Federal: administração direta e indireta, autarquias, fundações
públicas, empresas públicas, e sociedades de economia mista. 4. Teoria do órgão: aplicação no
Direito Administrativo. 5. Competência administrativa. Conceito e critério de distribuição. Avocação e delegação de competências. Ausência de competência: agente de fato. 6. Poderes e deveres
dos membros da Administração Pública. 7. Atos administrativos. Conceito, requisitos, elementos, pressupostos e classificação; vinculação e discricionariedade; revogação, convalidação e
invalidação. 8. Controle dos atos administrativos. 9. Licitação. Conceito, finalidades, princípios,
objeto e normas gerais. 10. Contratos administrativos. Conceito, peculiaridades e interpretação.
Reequilíbrio econômico - financeiro. Teoria do fato do príncipe e Teoria da Imprevisão aplicada
ao Direito Administrativo. 11. Agentes Públicos. Servidores públicos: classificação e características. Regimes jurídicos funcionais: único, estatutário, e de cargo público. 12. Normas constitucionais concernentes aos servidores públicos. 13. Cargo público. Conceito e espécies. 14. Provimento, estabilidade, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Concurso público. 15.
Regime disciplinar dos servidores públicos do Distrito Federal. 16. Processo administrativo
disciplinar. 17. Serviço público. Conceito e classificação. Regulamentação e controle. Direitos do
usuário. 18. Regime jurídico das concessões de serviço público. Parcerias Público - Privadas. 19.
Permissão e Autorização. 20. Convênios e consórcios administrativos. 21. Regimes de parcerias.
Organizações sociais. Organizações da sociedade civil de interesse público. 22. Domínio público.
Conceito e classificação dos bens públicos, administração, utilização e alienação dos bens públicos, imprescritibilidade, impenhorabilidade e não oneração dos bens públicos e aquisição de bens
pela Administração. 23. Responsabilidade civil da Administração. Evolução doutrinária, responsabilidade civil da Administração no Direito brasileiro, ação de indenização e ação regressiva. 24.
Processo Administrativo: no âmbito do Distrito Federal (Lei Federal n.º 9.784/99, recepcionada
pela Lei Distrital n.º 2.834/2001).
1.9. CONTABILIDADE GERAL. 1. Princípios fundamentais de contabilidade (aprovados pelo
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Conselho Federal de Contabilidade, mediante Resolução CFC nº 750/93). 2. Patrimônio. Componentes Patrimoniais - Ativo, Passivo e Situação Líquida (ou Patrimônio Líquido). Equação fundamental do patrimônio. 3. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. 4. Conta. Conceito. Débito, crédito e saldo. Teorias, função e estrutura das contas. Contas patrimoniais e de
resultado. Apuração de resultados. 5. Sistema de contas e plano de contas. 6. Análise de Balanços:
Horizontal, Vertical e por Índice.
2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – ÁREA DE ATUAÇÃO: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.
2.1. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA. 1. Orçamento Público. Conceitos e princípios orçamentários. 2. Orçamento segundo a Constituição de 1988: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Financeiras - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA.
3. Classificação econômica da Receita e da Despesa pública. 4. Conceito e estágios da Receita e da
Despesa pública. 5. Lei Federal n.º 4.320/64. 6. Lei Complementar n.º 101/2000. 7. Decreto
Distrital n.º 16.098/94. 8. Decreto Distrital n.º 16.109/94.
2.2. CONTABILIDADE PÚBLICA. 1. Conceito, objeto e regime. 2. Princípios fundamentais de
Contabilidade sob perspectiva do setor público. 3. Campo de aplicação. 4. Legislação básica. 5.
Receita: conceito, classificação e estágios, aspectos patrimoniais, aspectos legais, contabilização,
deduções, renúncia e destinação da receita, Dívida Ativa. 6. Despesa: conceito, classificação e
estágios, aspectos patrimoniais, aspectos legais, contabilização, dívida pública, operações de
crédito. 7. Variações patrimoniais ativas e passivas: interferências, mutações, acréscimos e decréscimos patrimoniais. 8. Plano de contas do Governo do Distrito Federal: conceito, estruturas
e contas do ativo, passivo, despesa orçamentária, receita orçamentária, variações patrimoniais
ativas e passivas, resultado e compensação. 9. Tabela de Eventos: conceito, estrutura e fundamentos lógicos. 10. Demonstrações Contábeis: Balanço Financeiro, Patrimonial, Orçamentário e
Demonstrativo das Variações Patrimoniais. Conceitos, aspectos legais, forma de apresentação,
elaboração, análise dos demonstrativos. 11. Sistemas de informações contábeis. 12. Manuais:
Receita, Despesa, Dívida Ativa. 13. Registros contábeis de operações típicas na área pública:
previsão da receita, dotação da despesa, descentralização de créditos orçamentários e recursos
financeiros; empenho, liquidação e pagamento da despesa; arrecadação, recolhimento, destinação
da receita orçamentária pública; retenções tributárias; renúncia da receita, deduções da receita,
Restos a Pagar, Despesa de Exercícios Anteriores, Suprimento de Fundos, Operações de Créditos. 14. Sistemas de contas. 15. Bens Públicos: de uso especial, dominiais e de uso gerais.
Conceitos, aspectos legais e contábeis. 16. Inventário e Administração de Material. Métodos de
avaliação. Contabilização. 17. Gestão patrimonial dos bens móveis, imóveis e intangíveis. 18.
Registros na contabilidade do setor público de aspectos patrimoniais: depreciações, amortização
e exaustão; provisões; apropriação da receita e da despesa pelo regime de competência, contingências passivas, reservas, perdas, ajustes de exercícios anteriores. 19. Tomada e Prestação de
Contas. Diversos Responsáveis. 20. Conformidade de Gestão e Conformidade Contábil.
2.3. ECONOMIA E FINANÇAS PÚBLICAS. 1. Conceitos básicos de micro e macroeconomia. 2.
Funções do Governo. 3. Papel do Governo na economia: estabilização econômica, promoção do
desenvolvimento e redistribuição de renda. 4. A função do Bem - Estar: políticas alocativas, distributivas e de estabilização. 5. Bens públicos, semi - públicos e privados. 6. Necessidades de financiamento do setor público. 7. Agregados Macroeconômicos: as identidades macroeconômicas básicas; o sistema de Contas Nacionais; as Contas Nacionais no Brasil. 8. O Balanço de Pagamentos no
Brasil. 9. Agregados Monetários. As contas do Sistema Monetário. 10. Conceito de Déficit e Dívida
Pública. Financiamento do déficit. Economia da dívida pública. 11. Política fiscal. Política Cambial.
Comportamento das contas públicas e financiamento do déficit público no Brasil. 12. Distribuição
de renda. Desigualdades regionais. Indicadores sociais. 13. Política Monetária. Relação entre taxas
de juros, inflação, resultado fiscal e nível de atividade. A oferta e demanda agregada. 14. Limite
constitucional estadual e legal. 15. O financiamento dos gastos públicos – tributação e equidade.
Incidência tributária. 16. Princípios teóricos da tributação. Tipos de tributos. Progressividade,
regressividade e neutralidade. 17. Orçamento público e os parâmetros da política fiscal. 18. Orçamento e gestão das organizações do setor público. Características básicas de sistemas orçamentários
modernos: estrutura programática, econômica e organizacional para alocação de recursos (classificações orçamentárias), mensuração de desempenho e controle orçamentário. 19. Avaliação de políticas
públicas e programas governamentais: referencial teórico, conceitos básicos e tipos de avaliação,
técnicas de avaliação e monitoramento da despesa pública, avaliação de políticas públicas, utilização
de indicadores, análise de custo benefício.
2.4. MATEMÁTICA FINANCEIRA. 1. Juros Simples. Montante e juros. Descontos Simples.
Equivalência Simples de Capital. Taxa real e taxa efetiva. Taxas equivalentes. Capitais equivalentes. 2. Juros Compostos. Montante e juros. Desconto Composto. Taxa real e taxa efetiva. Taxas
equivalentes. Capitais equivalentes. Capitalização contínua. Equivalência Composta de Capitais.
3. Descontos simples e composto. Desconto racional e desconto comercial. 4. Rendas Certas.
Amortização: sistema francês e sistema de amortização constante. 5. Fluxo de Caixa: fluxo de
caixa da empresa e fluxo de caixa do acionista. Valor atual. Taxa Interna de Retorno: TIR do
acionista e TIR do projeto. Payback e Valor Presente Líquido. 6. Metodologia de precificação de
títulos públicos e privados: títulos pré - fixados, títulos pós - fixados, títulos com pagamentos de
cupons, debêntures. Mecanismo de trava de taxas de juros e taxa de câmbio.
2.5. NOÇÕES DE DIREITO FINANCEIRO E TRIBUTÁRIO.
1. Finanças públicas na Constituição Federal e do Distrito Federal. 2. Despesa pública. Conceito
e classificação. Princípio da legalidade. Técnica de execução da despesa pública: empenho, liquidação e pagamento. Disciplina constitucional e legal dos precatórios. 3. Orçamento. Conceito e
espécies. Natureza jurídica. Princípios orçamentários. Fiscalização e controle interno e externo
dos orçamentos. 4. Receita pública. Conceito. Ingressos e receitas. Classificação: receitas originárias e receitas derivadas. Preço público e sua distinção com a taxa. Manual de Procedimento da
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Receita Pública. 5. Instituição e funcionamento de fundos especiais na Administração do Distrito
Federal. 6. Dívida ativa de natureza tributária e não - tributária. 7. Crédito público. Conceito.
Empréstimos públicos: classificação, fases, condições, garantias, amortização e conversão. Dívida pública: conceito, disciplina constitucional, classificação e extinção. 8. Direito tributário:
conceito e princípios. Tributo: conceito e espécies. Normas gerais de direito tributário. 9. Sistema
Tributário Nacional. Competência Tributária. Limitações Constitucionais do Poder de Tributar.
Princípios Constitucionais Tributários. Imunidade. 10. Conceito e Classificação dos Tributos.
11. Tributos de Competência da União, dos Estados e dos Municípios. 12. Repartição das
receitas tributárias. 13. Obrigação tributária: conceito, espécies, fato gerador (hipótese de incidência), sujeitos ativo e passivo, solidariedade, capacidade tributária e domicílio tributário.
2.6. PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.
1. Objetivos, metas, abrangência e definição de Finanças Públicas. 2. Classificação das Receitas e
Despesas Públicas segundo a finalidade, natureza e agente. 3. Hipóteses teóricas do crescimento
das despesas públicas.
4. O financiamento dos gastos públicos – tributação e equidade. Incidência tributária. 5. Déficit
Público. 6. Federalismo fiscal. 7. Processo e etapas de intervenção do Governo na economia
brasileira. 8. Orçamento na Constituição de 1988: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. 9. Orçamento público: conceitos e elementos básicos do orçamento público, orçamento tradicional, orçamento de base zero, orçamento de desempenho, orçamento - programa. 10. Objetivos da política orçamentária. 11. Classificação e conceituação da receita
orçamentária. 12. Classificação e conceituação da despesa orçamentária. 13. Manual Técnico do
Orçamento 2009. 14. Integração planejamento e orçamento – Decreto nº 2.829, de 29/10/98 e
Portaria nº 42, de 14/04/99.
3. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ANALISTA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO – ÁREA DE ATUAÇÃO - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
3.1. INFORMÁTICA – CONCEITOS GERAIS. 1. Sistemas operacionais e aplicativos de escritório: plataformas proprietárias e software livre.
3.2. GERÊNCIA DE PROJETOS. 1. Fundamentos de Gerência de Projetos – conceitos e contexto. 2. PMBOK - Project Management Body of Knowledge: áreas de conhecimento e processos
de gerência de projetos. 3. Ferramentas e técnicas. 4. OPM3 - Organizational Project Management Maturity Model: conceituação. 5. Project Office - escritório de projetos. 6. Gestão de
equipes. 7. Monitoramento de recursos. 8. Gestão de mudanças. 9. Gestão de aquisições. 10.
Gestão de terceirização de serviços (outsourcing). 11. Gestão de desenvolvimento de software.
12. Planejamento de mudanças. 13. Planejamento estratégico: conceitos, escolas, técnicas, alinhamento entre estratégias de TI e de negócio.
3.3. ENGENHARIA DE SISTEMAS. 1. Sistemas de informação. Conceitos e definições. 2.
Análise e modelagem de processos de negócio. 3. Levantamento, análise e gerenciamento de
requisitos. 4. RUP – Rational Unified Process. 5. UML – Unified Modeling Language. 6. Análise
estruturada e análise essencial de sistemas. 7. Análise Orientada a Objetos. 8. Projeto Estruturado. 9. Modelagem de dados. 10. Paradigmas, linguagens e ambientes de programação. 11. Testes,
homologação e implantação de sistemas. 12. Gestão de configuração. 13. Métricas de software.
14. APF - análise por pontos de função. 15. Qualidade de software; modelos CMM e CMMI. 16.
COCOMO – Construtive Cost Model. 17. Arquitetura de sistemas. 18. Integração de sistemas.
3.4. BANCO DE DADOS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO. 1. Fundamentos. Finalidades,
níveis de abstração, modelagem de dados, normalização, modelagem funcional. 2. Administração
de dados: fundamentos, sistemas de gerenciamento de banco de dados, plataformas proprietárias
e software livre. 3. Linguagens de definição e de manipulação de dados. 4. Soluções de suporte à
decisão: Data Warehouse, OLAP, Data Mining e BI – Business Inteligence. 5. Armazenamento,
classificação e seleção de informações: planejamento de necessidades. 6. SIG – Sistema de Informações Gerenciais. 7. Gestão do conhecimento. 8. Gestão informacional. Conceituação e papel
da informação nas organizações. 9. Implantação da gestão informacional. Custos e benefícios. 10.
EIS – Enterprise Information System. 11. ECM – Enterprise Content Management. 12. Informação e poder. 13. Informação, cidadania e controle burocrático. Em busca da transparência e
accountability. 14. Informação e confiabilidade. A validade dos dados. Informação e Ética.
3.5. REDES DE COMPUTADORES. 1. Tipos e topologias de redes. 2. Arquiteturas SNA e
TCP/IP. 3. Internet e intranet: finalidades, características físicas e lógicas, aplicações e serviços.
3.6. SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO. 1. Política de segurança. 2. Ameaças e ataques. 3.
Mecanismos de segurança. 4. Serviços de autenticação, assinatura digital, certificação digital. 5.
Planejamento e utilização de ANS. 6. Segurança de sistema de informação. 7. Documentação
digital. 8. Auditoria de sistemas e soluções baseadas em tecnologia da informação.
3.7. GESTÃO E RECURSOS INFORMACIONAIS. 1. Sistemas de GED – Gerenciamento
Eletrônico de Documentos e Workflow. 2. Sistemas integrados de gestão. Soluções ERP – Enterprise Resource Planning e CRM – Customer Relationship Management. 3. Modelos de governança em TI – ITIL. 4. Modelos de auditoria em TI – COBIT.

APO, de 2 de junho de 2009, vem requerer vaga especial como PORTADOR DE DEFICIÊNCIA.
Nessa ocasião, o(a) referido(a) candidato(a) apresentou LAUDO MÉDICO com a respectiva
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), no
qual constam os seguintes dados:
Tipo de deficiência de que é portador: _______________________________________________.
Código correspondente da (CID): __________________________________________________.
Nome e CRM do médico responsável pelo laudo: _______________________________________.
OBSERVAÇÃO: Não serão considerados como deficiência os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção simples, tais como miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres.
Ao assinar este requerimento, o(a) candidato(a) declara sua expressa concordância em relação ao
enquadramento de sua situação, nos termos do Decreto n°. 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
publicado no Diário Oficial da União de 3 de dezembro de 2004, especialmente no que concerne
ao conteúdo do item 3 deste edital, sujeitando - se à perda dos direitos requeridos em caso de não
- homologação de sua situação, por ocasião da realização da perícia médica.
REQUERIMENTO DE PROVA ESPECIAL e (ou) DE TRATAMENTO ESPECIAL
Marque com um X no quadrado correspondente caso necessite, ou não, de prova especial e (ou)
de tratamento especial.

EDITAL NORMATIVO No 1/2009 – SEPLAG/APO, DE 2 DE JUNHO DE 2009
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DA CARREIRA
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
ANEXO II – MODELO DE REQUERIMENTO PARA CANDIDATO PORTADOR
DE DEFICIÊNCIA OU QUE NECESSITA DE ATENDIMENTO ESPECIAL
REQUERIMENTO DE VAGA COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
O(A) candidato(a) ____________________________________________________________,
CPF n.° ______________________, candidato(a) ao concurso público para provimento de vagas no cargo de Analista de Planejamento e Orçamento da carreira Planejamento e Orçamento do
quadro de pessoal do Governo do Distrito Federal, regido pelo Edital n° 1/2009 – SEPLAG/

SUBSECRETARIA DE SUPRIMENTOS
CENTRAL DE COMPRAS

Brasília/DF, ______ de _____________________ de 2009.
____________________________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)
RICARDO PINHEIRO PENNA

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
EDITAL Nº 03/2009 – CONVOCAÇÃO
O GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS,
DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, convoca o ex - servidor abaixo
relacionado, para comparecer à Gerência de Gestão de Pessoas, localizada no Edifício Anexo
do Palácio do Buriti, 2º andar, sala 214, de segunda a sexta - feira, no horário das 8 h às 18 h,
a fim de receber instruções quanto ao recolhimento aos cofres do Governo do Distrito
Federal a importância referente ao acerto de contas de exoneração, ou apresentar defesa,
dentro do prazo de 15 dias, contados a partir da data de publicação deste Edital. Relação por
ordem de: processo, nome, CPF e valor. 410 - 000926/2009, ELIAS BORGES MAGALHÃES, 676.591.956 - 20, R$ 1.449,62.
PAULO EDUARDO DA SILVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 325/2009.
O PREGOEIRO comunica aos interessados a nova data de abertura do Pregão em epígrafe:
OBJETO: Aquisição de veículo especial tipo furgão policial para transporte de detentos e
escolta, conforme condições, quantidades e especificações constantes do anexo I do edital.
Data e horário para recebimento das propostas: dia 25 de junho de 2009, até as 8h30min,
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concernente ao processo 050.000.321/2009 - SSP/DF. O respectivo edital poderá ser retirado
exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br/, mediante pré - cadastro
realizado no referido site para participação da licitação. Informações referentes ao cadastro
ou ao site, através do telefone 3312.5275.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 374/2009.
Objeto: O presente pregão tem por objeto a obtenção de melhor proposta para Registro de Preços
para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transportes, incluindo
veículos, motoristas, combustível e seguro total, para transporte de pessoas em serviço, materiais,
documentos, cargas e outros, para atender a demanda dos diversos Órgãos que compõem o
Governo do Distrito Federal, conforme discriminação, descrição, características, prazos, condições
e demais obrigações e informações constantes dos Anexos deste Edital. Data e horário para
recebimento das propostas: Até 08:30min do dia 23 de junho de 2009, processo 411.000.130/
2009 - SEPLAG/DF. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico:
http://www.compras.df.gov.br/, mediante pré - cadastro realizado no referido site para participação
da licitação. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 0xx(61) 3312.5325.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 385/2009.
Objeto: Melhor proposta para Registro de Preços de material de consumo (material para manutenção
de veículos – lixa d água automotiva, diversos modelos; massa plástica automotiva; massa poliéster
automotiva; tinta duco automotiva, diversas cores, etc), conforme discriminação, descrição,
características, prazos, condições e demais obrigações e informações constantes dos Anexos do
Edital, que dele fazem parte integrante: Até 08h30min do dia 22 de junho de 2009, processo
411.000.131/2009. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico:
http://www.compras.df.gov.br/, mediante pré - cadastro realizado no referido site para participação
da licitação. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 0xx(61) 3312.5325.
Brasília/DF, 1º de junho de 2009.
AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 394/2009.
Objeto: Aquisição materiais e utensílios para atividades educativas (berço de boneca, blocos de
montar, boneca bebezinho, brinquedo pedagógico, etc), conforme condições, quantidades e especificações constantes do Anexo I do presente edital: Até 08h30min do dia 23 de junho de 2009,
processos 0050.001198/2008, 0060.012758/2008, 0380.000936/2009, 0193.000088/2009,
0050.000846/2008. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br, mediante pré - cadastro realizado no referido site para participação
da licitação. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 0xx(61) 3312.5325.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 409/2009.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos para a confecção
e impressão de materiais instrucionais que serão utilizados nos eventos previstos no Projeto
“Corrida Orientada em Direção ao Futuro”, conforme condições, quantidade e especificações
constantes no Anexo I edital. Até 08h30min do dia 24 de junho de 2009, processo 050.000.167/
2009. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: http://
www.compras.df.gov.br/, mediante pré - cadastro realizado no referido site para participação da
licitação. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 0xx(61) 3312.5325.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA
Pregoeiro
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 420/2009.
Objeto: Aquisição de medicamentos (deslanósido, divalproato de sódio, enzimas pancreáticas,
levonorgestrel, mikania glomerata spreng, pirimetamina, ursodesoxicólico), conforme informações
constantes no Anexo I do edital. Data e horário para recebimento das propostas: até08h30min do
dia 18 de junho de 2009, processos 060.000.661/2009, 060.002.129/2009, 060.000.585/2008,
060.013.380/2008, 060.021.223/2008, 060.017.285/2008, 060.020.992/2007 e 060.000.229/2009
- SES/DF. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: http://
www.compras.df.gov.br/, mediante pré - cadastro realizado no referido site para participação da
licitação. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 3312.5325.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
GERARDA DA SILVA CARVALHO
Pregoeira
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 421/2009.
Objeto: Aquisição de material para manutenção de bens móveis (cartucho de poliamida e quantum
- ex, eletrodo, módulo Progard II e QGARD - 1), conforme informações constantes no Anexo I do
edital. Data e horário para recebimento das propostas: até 08h30min do dia 19 de junho de 2009,
processos 060.005.483/2007 e 060.019.453/2008 - SES/DF. O respectivo edital poderá ser retirado
exclusivamente no endereço eletrônico: http://www.compras.df.gov.br/, mediante pré - cadastro
realizado no referido site para participação da licitação. Informações referentes ao cadastro ou ao
site, através do telefone 3312.5325.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
GERARDA DA SILVA CARVALHO
Pregoeira
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 422/2009.
Objeto: Aquisição de aparelhos de ar condicionado, conforme condições, especificações e
quantidades constantes do anexo I do edital. Horário e data para recebimento das propostas: até
08h30min do dia 25 de junho de 2009, processo 063.000.066/2009 – FHB. O respectivo edital
poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: http://www.compras.df.gov.br/,
mediante pré - cadastro realizado no referido site para participação da licitação. Informações
referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 3312.5325.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
GERARDA DA SILVA CARVALHO
Pregoeira
AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2009.
O PREGOEIRO comunica que o certame acima, cujo objeto é a contratação de empresas para a
prestação de serviços de vigilância armada e desarmada, com fornecimento de mão - de - obra,
materiais e equipamentos, para diversos órgãos do Governo do Distrito Federal, processo
410.000.898/2008 - SEPLAG, por determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal,
exarada por meio do Despacho Singular nº 341/2009 - CRR, encontra - se adiado, sem nova data
marcada, até ulterior deliberação daquela Corte de Contas.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
HAROLDO DA SILVA
AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 284/2009.
O PREGOEIRO comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, processos 052.000.983/2009 - PCDF, 064.000.087/2009 - FEPECS/DF, 072.000.170/2009 - EMATER/DF, 113.001.950/2009 - DER/DF, 134.000.105/2009 - RAV, 134.000.231/2009 - RAV,
380.000.752/2009 - SEDEST/DF, 050.000.292/2009 - SSP/DF e 050.000.229/2009 - SSP/
DF, encontra - se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitacoes/andamento.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
FÁBIO PAIXÃO DE AZEVEDO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 305/2009.
O PREGOEIRO comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, processo
050.000.355/2009 - SSP/DF, encontra - se disponível no sistema eletrônico, no site:
www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
HAROLDO DA SILVA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 324/2009.
O PREGOEIRO comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, processo
411.000.114/2009 – SEPLAG, encontra - se disponível no sistema eletrônico, no site
www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
JANILDO NUNES DA MOTA
AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 210/2009.
A PREGOEIRA comunica que no Pregão acima citado, processos 411.000.074/09 e
411000.044/09–SES/DF, foi desclassificada a GIGANTE RESCÉM NASCIDO (GIGANTE) nos itens 02 e 03, por não atender o item 5.5 – alíneas “g” e “j” do edital (o registro e
o catálogo apresentado não contemplam o capacete com as características exigidas no
edital, não apresenta defletor interno de fluxo). Dessa forma faz - se necessário convocar
a empresa remanescente FANEM LTDA, para que no prazo de 03 (três) dias úteis apresente a documentação de habilitação e proposta de preços para os itens 02 e 03, adequada
ao valor do lance oferecido, em conformidade com o item 5.5 e 6.20 do edital. Salienta - se
que será mantido o direito ao contraditório e ampla defesa aos interessados, conforme item
9 do edital e inciso “b” do art. 109 da Lei 8.666/93.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
ISABEL CRISTINA OSÓRIO CALDAS
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 378/2009.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pesquisa, para realização
do Primeiro Censo da População em Situação de Rua no Distrito Federal, conforme especificações
e condições constantes do Anexo I do edital. Data e horário para recebimento das propostas: 09h
do dia 17 de junho de 2009, processo 380.001.652/2008 – SEDEST. O respectivo edital poderá
ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.brhttp://
www.compras.df.gov.br/, mediante pré - cadastro realizado no referido site para participação da
licitação. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 0xx(61) 3312.5325.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
LUCIMAR PINHEIRO DE DEUS
Pregoeira
AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 323/2009.
A PREGOEIRA comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, processo
050.000.424/2009 – SSP/DF, encontra - se disponível no sistema eletrônico, no site:
www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
LUCIMAR PINHEIRO DE DEUS
AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 319/2009.
A PREGOEIRA comunica que o Resultado do Julgamento do Pregão acima citado, processo
411.000.104/2009, encontra - se disponível no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/
licitações/andamento.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
LUCIMAR PINHEIRO DE DEUS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 395/2009.
Objeto: Registro de Preços para aquisição de aparelhos, equipamentos e utensílios médico - hospitalar
e laboratorial (balança, medidor de PH digital, agitador, autoclave horizontal, banho - maria, centrífuga,
destilador de proteínas, espectrofotômetro, freezer vertical de ultra - baixa temperatura, lavadora de
microplacas, lavadora e termodesinfectadora, leitora multicanal para microplaca, bloco digestor para
tubos, bomba à vácuo, cabine de segurança biológica, chapa aquecedora, capela de exaustão de gases,
fonte de energia, placa aquecedora, fotômetro de chama, entre outros), conforme condições e
especificações constantes do anexo I do edital. Data e horário para recebimento das propostas: até
8h30min do dia 18 de junho de 2009, processo 411.000.067/2009 - SEPLAG. O respectivo edital
poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.brhttp://
www.compras.df.gov.br/, mediante pré - cadastro realizado no referido site para participação da
licitação. Informações referentes ao cadastro ou ao site, através do telefone 3312.5325.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
JANILDO NUNES DA MOTA
Pregoeiro
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2009.
Objeto: Obtenção de melhor proposta para o Registro de Preços, visando a contratação de
empresa especializada na prestação de serviço de cópias xerográficas, impressões, encadernações,
plastificações e plotagens, conforme condições, especificações e quantidades constantes do Anexo
I do Edital. Abertura: 17 de junho de 2009 às 8:40 horas, processo 411.000.007/2009 - SEPLAG.
O respectivo edital poderá ser retirado pelo endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br/editais/
editais externos ao e - compras, ou na Seção de Protocolo desta Central de Compras no Setor
Bancário Sul, Quadra 02, Bloco “L”, Térreo, Edifício Lino Martins Pinto, das 08 às 12 horas e das
14 às 18 horas, mediante a apresentação do comprovante de recolhimento pago em qualquer
agência bancária, através de DAR, código 357 - 3, no valor de R$ 7,00 (sete reais). As empresas
e ou representantes que adquirirem o edital via Internet, obrigam - se a acompanhar o Diário
Oficial do Distrito Federal a possíveis alterações.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
LUCIMAR PINHEIRO DE DEUS
Pregoeira
AVISO DE DESCLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 250/2009.
A PREGOEIRA comunica que no Pregão acima citado, processo 113.001.958/2009, a proponente 7 - Cavalheiro Materiais de Construção Ltda restou inabilitada e sua proposta desclassificada
para o item 10, por não cumprir o disposto no subitem 6.21 c/c 5.1 do edital, todos do edital (não
apresentou a proposta para o item em questão). Dessa forma faz - se necessário convocar as
empresas remanescentes conforme abaixo, para que no prazo de 03 (três) dias úteis apresentem
a documentação de habilitação e propostas de preços, em conformidade com o item 5.5 e 6.20 do
edital. Ficam convocadas para o item 10 as proponentes: 14 - Irmãos Soares Ltda, 02 - Ferragens
Candanga Ltda, 19 - Braz Madeira Materiais para Construção Ltda, 03 - R8 Produtos Metalúrgicos Ltda e 15 - Ale Madeiras Ltda. Esclarecemos que por uma economia processual, foram
convocadas todas as remanescentes do item 10 que obtiveram preços compatíveis com os estimados pela Administração, sendo que as propostas/documentos de habilitação que vierem a ser
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apresentadas serão analisadas na ordem de classificação. Os envelopes das empresas que não se
sagrarem vencedoras, ficarão á disposição pelo prazo de cinco dias úteis a partir da data de
homologação do procedimento licitatório, após este prazo sem a devida retirada, serão incinerados. Salienta - se que será mantido o direito ao contraditório e a ampla defesa aos interessados,
conforme item 9 do edital e inciso “b” do art. 109 da Lei 8.666/93.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
BÁRBARA HAMÚ
AVISO DE NOVA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2009.
O PREGOEIRO comunica aos interessados que a nova abertura do Pregão em epígrafe, cujo
objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de passagens aéreas, terrestres
e marítimas, nacionais, internacionais e regionais para atender a Secretaria de Estado do Governo
do Distrito Federal - SEG, processo 360.000.090/2009 que se encontrava adiado “sine die” para
alteração do termo de referência, será dia 22 de junho de 2009 às 09:00h. O novo edital poderá ser
retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.brhttp://
www.compras.df.gov.br/, mediante pré - cadastro realizado no referido site para participação da
licitação. Informações referentes ao cadastro ou ao site através do telefone 3312.5325.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
JANILDO NUNES MOTA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 373/2009.
Objeto: Aquisição de software de base (software), conforme condições, quantidades e
especificações constantes do anexo I do presente edital. Data e horário para recebimento das
propostas: até 08h30min do dia 03 de julho de 2009, processos 302.000.040/2009, 410.000.740/
2009, 052.001.748/2007 e 050.000.233/2009. O respectivo edital poderá ser retirado
exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.brhttp://www.compras.df.gov.br/,
mediante pré - cadastro realizado no referido site para participação da licitação. Informações
referentes ao cadastro ou ao site através do telefone 3312.5325.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
EDMAR FIRMINO LIMA
Pregoeiro
AVISO ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2009.
O PREGOEIRO responsável pelo certame acima, processo 020.001.024/2008, cujo objeto é a
aquisição de equipamentos de informática (Rack padrão, servidor para virtualização de ambientes, sistemas de armazenamento de dados (Storage), subsistema de fita), comunica aos interessados que foi adiado sine - die a data para reabertura da sessão eletrônica do PE 100/2009, que tinha
como objetivo proceder a negociação com as empresas remanescentes do lote 1 do referido
Pregão, conforme publicado no DODF Nº 97 do dia 21/05/2009.
Brasília/DF, 02 de junho de 2009.
AUGUSTO CÉSAR PIRES ARANHA

DIRETORIA DE PESQUISA E REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2009.
Processo: 411.000.070/2009. Pregão Eletrônico nº 236/2009. Objeto: café torrado e moído. Assinatura da Ata: 1º/06/2009. Vigência: 06 meses a contar da publicação no DODF. Item adjudicado
e empresa adjudicatária: 01 – Fino Sabor Indústria e Comércio Ltda. A Ata, na íntegra, encontrarse-á disponibilizada no endereço eletrônico www.compras.df.gov.br.
MAURICIO SHOJI HATAKA

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
RETIFICAÇÃO
No Extrato do Contrato nº 20/2009, celebrado entre o DETRAN - DF e a pessoa física DANNY
BAUER FERREIRA QUEIROZ, publicado no DODF nº 103, de 29 de maio de 2009, página 71,
ONDE SE LÊ: “... Processo 055.001.960/2003...”; LEIA - SE: “... Processo 055.017.889/2008...”.

SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA
E SOCIAL E CORREGEDORIA GERAL
AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 28, DE 21 DE MAIO DE 2009.
O DIRETOR GERAL DA AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL,
no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 5º, da Lei nº 4150 de 05 de junho de 2008,
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e no que dispõe o inciso xx do artigo 30 da Instrução Normativa nº 01, de 13 de junho de 2008,
INTIMAR DA DECISÃO PROFERIDA acerca de recursos administrativos impetrados em
PROCESSOS DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA, e cujos interessados não foram localizados para o recebimento da Decisão e da Intimação, pessoalmente ou pelos meios usuais de
comunicação, os interessados: STAEL JOSÉ DE SOUZA, CPF nº 047.334.476 - 98, AUTO
DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA nº C00206OEU de 07/04/2008, objeto do processo
administrativo nº 361.003232/2008; FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS, CPF nº
018.070.261 - 08, AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA nº C00207OEU de 07/04/
2008, objeto do processo administrativo nº 361.003233/2008; CLEBERT SANTOS ARAUJO, CPF nº 499.533.895 - 00, AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA nº A046523OEU
de 07/04/2008, objeto do processo administrativo nº 361.003216/2008; ISIDORO SORRENTINO, CPF nº 008.535.691 - 34, AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA nº
A027706OEU de 22/06/2006, objeto do processo administrativo nº 135.000.789/2006;
MARIA JOSE SILVA SOUZA, CPF nº 183.408.651 - 53, AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA nº A046524 de 07/04/2008, objeto do processo administrativo nº 361.003213/
2008; SOUZA E GOMES ESPORTES LTDA ME, CNPJ nº 05.969.495/0001 - 85, AUTO
DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA nº A008622OEU de 20/09/2007, objeto do processo
administrativo nº 134.001.581/2007; ORLANDO ARAUJO ROCHA, CPF nº 120.524.691
- 68, AUTO DE INTIMAÇAO DEMOLITORIA nº C002897 de 13/08/2008, objeto de
processo administrativo nº 361.010265/2008; o interessado teve seu pedido de impugnação
INDEFERIDO pelo Diretor de Fiscalização de Obras, assim prevalece o Auto de Intimação
Demolitória constante no processo. Fica o interessado ciente da realização de Operação
Demolitória, a qualquer tempo, pois NÃO HOUVE O CUMPRIMENTO da Intimação
Demolitória e nenhuma outra medida foi efetivada para sanar a irregularidade, restando ao
Poder Público o uso do poder de polícia para a regularização da lide.
GEORGIANO TRIGUEIRO FERNANDES

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2008,
NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 12/2002.
Processo 020.002.280/2006. Partes: DISTRITO FEDERAL/PROCURADORIA - GERAL x IJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: O presente Termo Aditivo
objetiva alterar o valor originário do Contrato, nos seguintes termos: Deduzir a importância de R$ 192.128,15 (cento e noventa e dois mil, cento e vinte e oito reais e quinze
centavos), conforme documentos de fls. 1652 a 1654, do valor inicial do Contrato de fls.
1553 a 1557, resultando em R$ 1.638.022,72 (um milhão, seiscentos e trinta e oito mil,
vinte e dois reais e setenta e dois centavos), o que representa uma redução de 10,50% (dez
vírgula cinqüenta por cento). Acrescer o valor de R$ 258.341,04 (duzentos e cinqüenta e
oito mil, trezentos e quarenta e um reais e quatro centavos), no valor total do Contrato,
conforme proposta acostada às fls. 1617 a 1619, o que equivale a um aditamento de
15,772% (quinze vírgula setecentos e setenta e dois por cento). O valor total do Contrato
passa a ser de R$ 1.896.363,76 (um milhão, oitocentos e noventa e seis mil, trezentos e
sessenta e três reais e setenta e seis centavos). Dotação Orçamentária: A despesa de que
trata este aditivo, conforme 2009NE00041, emitida em 27.05.2009, evento 400091, modalidade estimativo, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), correrá à conta
da Dotação Orçamentária: I - Unidade Orçamentária: 12901; II - Programa de Trabalho:
04122012739037883 III - Natureza de Despesa: 449051 IV - Fonte de Recursos:
320000000. Assinatura: 1º.06.2009. Signatários: Pelo Distrito Federal: Ney Natal de Andrade Coelho, Diretor. Pela Contratada: José Anselmo de Sousa, Sócio.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DIVISÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
SEÇÃO DE ORÇAMENTO
EXTRATO DE COMPRAS
MAIO/2009.
A Chefe da Seção de Orçamento do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no artigo 16 da Lei nº 8.666/93 e Lei-DF nº 938/95, torna pública a
relação de compras, obras e serviços efetuados no mês de MAIO/2009. NE. BENS.
OBRAS E/OU SERVIÇOS. LICITAÇÃO. PREÇO TOTAL. FORNECEDOR. 649/2009.
32 microcomputadores, marca HP, mod. DC7800MT. Demais especificações conforme
proposta da empresa. Procedência do Brasil. Garantia de 03 anos on site. 02 monitores
LCD 17”, marca HP. Demais especificações conforme proposta da empresa. Procedência
do Brasil. Garantia de 03 anos on site. Licitação: Não Aplicável. R$ 98.986,00. AZ
TECNOLOGIA LTDA. 666/2009. 27 microcomputadores, marca HP, mod. DC7800MT.
Demais especificações conforme proposta da empresa. Procedência do Brasil. Garantia
de 03 anos on site. 57 monitores LCD 17”, marca HP. Demais especificações conforme
proposta da empresa. Procedência do Brasil. Garantia de 03 anos on site. Licitação: Não
Aplicável. R$ 113.886,00. AZ TECNOLOGIA LTDA. 721/2009. 18 mesas de apoio
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para impressora em MDF 20 mm, revestimento melamínico cor ovo, tampo superior
reforçado, conforme especificações do edital e proposta contratada. Garantia de 01 ano.
02 mesas de apoio para impressora em MDF 20mm, revestimento melamínico cor ovo,
estrutura em aço, gaveteiro, conforme especificações do edital e proposta contratada.
Garantia de 01 ano. 01 mesa em MDF 30mm, padrão cerejeira, 02 tampos unidos por
dobradiça, pés em madeira maciça, tampos escamoteáveis, conforme especificações do
edital e proposta contratada. Garantia de 01 ano. 34 armários verticais com quatro
compartimentos em chapa de aço zincada (galvanizado), conforme norma DIN 100-200,
conforme especificações do edital e proposta contratada. Garantia de 01 ano. 02 bancos
com assento em madeira de lei envernizada clara, med. 38x150x30cm, com variações de
5%, conforme especificações do edital e proposta contratada. Garantia de 01 ano. 03
bancos com assento em madeira de lei envernizada clara, med. 38x100x30cm, com variações de 5%, conforme especificações do edital e proposta contratada. Garantia de 01
ano. Pregão. R$ 75.100,00. ELÉTRICA SUDOESTE.
ANA PAULA AZEVEDO SANTANA

INEDITORIAIS
ASSICON PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ Nº 05.494.360/0001-00
NIRE Nº 53 3 0000714-4
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE MAIO DE 2009.
I – INSTALAÇÃO: Instalada no dia 07 de maio de 2009, às 15 horas, na sede social, na
SHCG/Norte CLR Quadra 712, Bloco E, Número 12, Sala 201, nesta Capital. II – PRESENÇA: Acionistas que representam cem por cento do capital social com direito a voto,
conforme assinaturas lançadas no livro “Presença dos Acionistas”. III – CONVOCAÇÃO:
Dispensada da publicação do edital, conforme o disposto no Parágrafo 4º do Artigo 124 da
Lei nº 6.404/76. IV – ORDEM DO DIA: • Eleição da Diretoria para o período de 07 de
maio de 2009 a 06 de maio de 2012. V – COMPOSIÇÃO DA MESA: PRESIDENTE:
ÁLVARO JOSÉ DA SILVEIRA SECRETÁRIA: MARIZA NUNES SILVEIRA. VI – DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: A - Na forma do
Artigo 11 do Estatuto Social, propôs que se passasse à eleição da diretoria para o período
de 07 de maio de 2009 e 06 de maio de 2012 que ficará assim constituída: Diretores, Sr.
RODRIGO SILVEIRA, brasileiro, casado, comerciário, natural da cidade de Goiânia-GO,
nascido a 16 de agosto de 1973, filho de Álvaro José da Silveira e Maria Haydée da Silveira,
portador da Carteira de Identidade nº 1.079.874 SSP/DF expedida em 29 de maio de 1995
e CPF nº 611.403.841-04, residente e domiciliado na SHIN QI 10 Conj. 03 Casa 10 –
Lago Norte, Brasília-DF, Cep: 71525-030 e o Sr. DIOGO NUNES DA SILVEIRA, brasileiro, solteiro, estudante, natural da cidade de Goiânia-GO, nascido a 25 de abril de 1985,
filho de Álvaro José da Silveira e Mariza Nunes Silveira, portador da CI nº 2.158.972
SSP-DF expedida em 29/08/2002 e CPF nº 003.458.411-07, residente e domiciliado na
SHIN QI 06, Conjunto 02, Casa 17, Lago Norte, Brasília-DF.,Cep: 71520-020. Fica
esclarecido que o Diretor Sr. DIOGO NUNES DA SILVEIRA, já qualificado, será o
representante da empresa junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da
Secretaria da Receita Federal, como também junto aos demais órgãos federais, estaduais
e municipais. Os empossados declaram, expressamente, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer qualquer atividade mercantil. VIII – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, tendo
sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinados. Brasília-DF, 07 de maio de
2009. ASSINATURAS: Presidente da Mesa: Álvaro José da Silveira; Secretário: Mariza
Nunes Silveira; Acionista: Álvaro José da Silveira; Acionista: Mariza Nunes Silveira. A
presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. RODRIGO SILVEIRA – DIRETOR; DIOGO NUNES DA SILVEIRA – DIRETOR. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/05/2009 SOB O Nº 20090414578
PROTOCOLO: 09/041457-8 EMPRESA: 53 3 0000714 4 ASSICON PARTICIPAÇÕES
S/A ANTONIO CELSON G. MENDES – SECRETÁRIO-GERAL.
DAR-698/2009.

AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S.A.
COMPANHIA ABERTA
NIRE 53300005028 - CNPJ/MF Nº 40.281.347/0001-74
AVISO AOS ACIONISTAS
Em decorrência da suspensão da circulação do jornal Gazeta Mercantil, a Autotrac Comércio e Telecomunicações S.A. comunica que, a partir desta data (inclusive), passará a realizar as publicações ordenadas pela Lei nº 6.404/76 no Jornal de Brasília, além do Diário
Oficial do Distrito Federal.
Brasília-DF, 02 de junho de 2009.
RENATA MIRANDA FONTES
Diretora de Relações com Investidores
DAR – 700/09.

