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GERÊNCIA DE FILIAL DE RECURSOS MATERIAIS
DE BAURU

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CONTRATADO: E.M. PARTICIPAÇÕES LTDA. OBJETO: Altera-
ção do locador do imóvel para SUN BLOOM PARTICIPAÇÕES
LTDA. PROCESSO: 7067.01.004/98. VALOR: R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) mensais. VIGÊNCIA: 60 meses. MODALIDADE: Dis-
pensa de licitação, conforme art.24, Inciso X, da lei n° 8.666/93.
RUBRICA: 5704-1 - Aluguel de Imóveis para Uso. Data de As-
sinatura 25/03/2010.

GERÊNCIA DE FILIAL DE RECURSOS MATERIAIS
DE CURITIBA

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CESSÃO DE IMÓVEL

PROCESSO: 7068.01.054/2009; Cessão de imóvel para abrigar as
instalações do PAB PM SÃO JOSÉ/SC; CEDENTE: Prefeitura Mu-
nicipal de São José/SC; INÍCIO DE VIGÊNCIA: 21/08/2009; PRA-
ZO DE VIGÊNCIA: 60(sessenta) meses.

com o pagamento do documento de arrecadação e o envio ou a
entrega dos laudos médicos a que se referem os subitens 5.4 e 6.4.9
do edital de abertura até o dia 19 de abril de 2010.

Torna pública, ainda, a retificação do subitem 6.4.7.8, cons-
tante do Edital nº 1/2010/NM2 - de 11 de março de 2010, que passa
a ter a redação a seguir especificada.

6.4.7.8 A relação dos pedidos de isenção deferidos será di-
vulgada até o dia 12 de abril de 2010, no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. c e s p e . u n b . b r / c o n c u r s o s / c a i x a n m 2 2 0 1 0 .

Torna público, por fim, considerando as alterações acima, a
retificação do Anexo III - Cronograma das Atividades Básicas, di-
vulgado pelo Edital nº 3/2010/NM2 - de 22 de março de 2010,
conforme a seguir especificado.

ANEXO III
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES BÁSICAS

Atividade Data provável
Período de inscrições e de solicitação de isen-
ção de taxa

19/3 a 8/4/2010

Divulgação da relação de candidatos que ti-
veram a solicitação de isenção da taxa de ins-
crição deferida

12/4/2010

Prazo para contestação da relação de candidatos
que tiveram a solicitação de isenção de taxa de
inscrição indeferida

13/4/2010

Divulgação da relação de candidatos que ti-
veram a solicitação de isenção da taxa de ins-
crição deferida, após contestação

16/4/2010

Data limite para pagamento da taxa de ins-
crição

19/4/2010

Divulgação dos locais de realização das provas
objetivas

6/5/2010

Aplicação das provas objetivas 16/5/2010
Divulgação do gabarito oficial preliminar das
provas objetivas

18/5/2010

Prazo para entrega de recursos contra o ga-
barito oficial preliminar das provas objetivas

19 e 20/5/2010

Resultado final das provas objetivas e do con-
curso

29/6/2010

MARIA SALETE CAVALCANTI
Superintendente Nacional

EDITAL Nº 6/NM1, DE 6 DE ABRIL DE 2010
CARGO TÉCNICO BANCÁRIO NOVO

CARREIRA ADMINISTRATIVA

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio da Supe-
rintendência Nacional de Desenvolvimento Humano e Profissional,
torna pública a prorrogação do período de inscrição e isenção no
concurso público com vistas à formação de cadastro de reserva para
o nível inicial do cargo de Técnico Bancário Novo, nível médio, da
Carreira Administrativa, para lotação exclusiva nos Estados do Rio de
Janeiro e de São Paulo, no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/caixanm12010, até as 23 horas e 59 minutos do
dia 8 de abril de 2010, observado o horário oficial de Brasília/DF,
com o pagamento do documento de arrecadação e o envio ou a
entrega dos laudos médicos a que se referem os subitens 5.4 e 6.4.9
do edital de abertura até o dia 19 de abril de 2010.

Torna pública, ainda, a retificação do subitem 6.4.7.8, cons-
tante do Edital nº 1/2010/NM1 - de 10 de março de 2010, que passa
a ter a redação a seguir especificada.

6.4.7.8 A relação dos pedidos de isenção deferidos será di-
vulgada até o dia 12 de abril de 2010, no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. c e s p e . u n b . b r / c o n c u r s o s / c a i x a n m 1 2 0 1 0 .

Torna público, por fim, considerando as alterações acima, a
retificação do Anexo III - Cronograma das Atividades Básicas, di-
vulgado pelo Edital nº 3/2010/NM1 - de 22 de março de 2010,
conforme a seguir especificado.

ANEXO III
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES BÁSICAS

Atividade Data provável
Período de inscrições e de solicitação de isenção
de taxa

19/3 a 8/4/2010

Divulgação da relação de candidatos que tiveram
a solicitação de isenção da taxa de inscrição
deferida

12/4/2010

Prazo para contestação da relação de candidatos
que tiveram a solicitação de isenção de taxa de
inscrição indeferida

13/4/2010

Divulgação da relação de candidatos que tiveram
a solicitação de isenção da taxa de inscrição
deferida, após contestação

16/4/2010

Data limite para pagamento da taxa de inscri-
ção

19/4/2010

Divulgação dos locais de realização das provas
objetivas

30/4/2010

Aplicação das provas objetivas 9/5/2010
Divulgação do gabarito oficial preliminar das
provas objetivas

11 / 5 / 2 0 1 0

Prazo para entrega de recursos contra o gabarito
oficial preliminar das provas objetivas

12 e 13/5/2010

Resultado final das provas objetivas e do con-
curso

8/6/2010

MARIA SALETE CAVALCANTI
Superintendente Nacional

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL ABC

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: As-
sociação Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires; OB-
JETO: Patrocínio ao evento "50ª Aniversário do Município de Ri-
beirão Pires"; MODALIDADE de Licitação: Contratação direta com
inexigibilidade de licitação, conforme Art. 25 da Lei 8.666/93; VA-
LOR: R$ 5.000,00 (cinco mil reais); DATA DE ASSINATURA:
26/03/2010; NÚMERO E DATA DO EMPENHO: O empenho é feito
com a apresentação da fatura.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL BRASÍLIA NORTE

EXTRATOS DE CONTRATOS

Contratada: agencia Junior de publicidade 296 publicidade; objeto:
patrocínio 5º almanaque de criação ; modalidade de licitação: con-
tratação direta, com inexigibilidade de licitação, conforme art. 25, da
lei 8.666/93; valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais); data da assinatura:
06/04/10; número e data do empenho: o empenho é feito com a
apresentação da fatura.

Contratada:vision produções e eventos ltda; objeto: patrocínio mu-
lheres brasileiras ; modalidade de licitação: contratação direta, com
inexigibilidade de licitação, conforme art. 25, da lei 8.666/93; valor:
R$ 625.000,00 (seiscentos e vinte e cinco mil reais); data da as-
sinatura: 06/04/10; número e data do empenho: o empenho é feito
com a apresentação da fatura.

Contratada: charph promoções e eventos ; objeto: patrocínio: feira
internacional de artesanato - finnar 2010; modalidade de licitação:
contratação direta, com inexigibilidade de licitação, conforme art. 25,
da lei 8.666/93; valor: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais); data da
assinatura: 06/04/10; número e data do empenho: o empenho é feito
com a apresentação da fatura.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL BRASÍLIA NORTE

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Contratada: fundação universa ; objeto: Encontro de Comércio Ex-
terior - Encomex 2010; modalidade de licitação: contratação direta,
com inexigibilidade de licitação, conforme art. 25, da lei 8.666/93;
valor: r$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); autorização: of ap
1495/2010.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE CURITIBA

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Fe-
deração das Indústrias do Estado do Paraná - FIEP. OBJETO: pa-
trocínio para o "3° Prêmio ODM Brasil"; MODALIDADE DE LI-
CITAÇÃO: Contratação direta, com inexigibilidade de licitação, con-
forme art. 25 da Lei 8.666/93; VALOR: R$ 100.000,00 (cem mil
reais); DATA DA ASSINATURA: 22/03/2010; NÚMERO E DATA
DE EMPENHO: 0001523/2010 - 05/04/2010.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM FORTALEZA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Contratada: união dos vereadores e câmaras do ceará - uvc; objeto:
patrocínio ao xxvii congresso estadual de vereadores do ceará; mo-
dalidade de licitação: contratação direta, com inexigibilidade de li-
citação, conforme art. 25, da lei 8.666/93; valor: r$ 10.000,00 (dez
mil reais); autorização: of ap 1451/10.

SUPERINTENDÊNCIA DO NOROESTE DO PARANÁ

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Fun-
dação de Esportes de Campo Mourão - FECAM, OBJETO: Projeto
Atletismo Esperança; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Contratação
direta; com inexigibilidade de licitação, conforme art. 25 da Lei nº
8.666/93; VALOR: R$ 54.800,00 (Cinqüenta e quatro mil, oitocentos
reais); AUTORIZAÇÃO: AP 1455/2010.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL PAULISTA

EXTRATOS DE CONTRATOS

CONTRATANTE: Caixa Econômica Federal; CONTRATADA: Yes-
com Serviços Ltda.; OBJETO: Patrocínio a "XVI Maratona Inter-
nacional de São Paulo"; MODALIDADE de Licitação: Contratação
direta com inexigibilidade de licitação, conforme Art. 25 da Lei
8.666/93; VALOR: R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais);
DATA DE ASSINATURA: 19/03/2010; NÚMERO E DATA DO EM-
PENHO: O empenho é feito com a apresentação da fatura.

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL

EDITAL Nº 6/NS, DE 6 DE ABRIL DE 2010
CARGOS: ADVOGADO, ARQUITETO E ENGENHEIRO -

CARREIRA PROFISSIONAL

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio da Supe-
rintendência Nacional de Desenvolvimento Humano e Profissional,
torna pública a prorrogação do período de inscrição e isenção no
concurso público com vistas à formação de cadastro de reserva para
o nível inicial dos cargos de Advogado, Arquiteto e Engenheiro, nível
superior, da Carreira Profissional, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/caixans2010, até as 23 horas e 59
minutos do dia 8 de abril de 2010, observado o horário oficial de
Brasília/DF, com o pagamento do documento de arrecadação e o
envio ou a entrega dos laudos médicos a que se referem os subitens
5.4 e 6.4.9 do edital de abertura até o dia 19 de abril de 2010.

Torna pública, ainda, a retificação do subitem 6.4.7.8, cons-
tante do Edital nº 1/2010/NS - de 10 de março de 2010, que passa a
ter a redação a seguir especificada.

6.4.7.8 A relação dos pedidos de isenção deferidos será di-
vulgada até o dia 12 de abril de 2010, no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. c e s p e . u n b . b r / c o n c u r s o s / c a i x a n s 2 0 1 0 .

Torna público, por fim, considerando as alterações acima, a
retificação do Anexo III - Cronograma das Atividades Básicas, di-
vulgado pelo Edital nº 2/2010/NS - de 18 de março de 2010, con-
forme a seguir especificado.

ANEXO III
CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES BÁSICAS

Atividade Data provável
Período de inscrições e de solicitação de
isenção de taxa

19/3 a 8/4/2010

Divulgação da relação de candidatos que ti-
veram a solicitação de isenção da taxa de
inscrição deferida

12/4/2010

Prazo para contestação da relação de can-
didatos que tiveram a solicitação de isenção
de taxa de inscrição indeferida

13/4/2010

Divulgação da relação de candidatos que ti-
veram a solicitação de isenção da taxa de
inscrição deferida, após contestação

16/4/2010

Data limite para pagamento da taxa de ins-
crição

19/4/2010

Divulgação dos locais de realização das pro-
vas objetivas

30/4/2010

Aplicação das provas objetivas 9/5/2010
Divulgação do gabarito oficial preliminar das
provas objetivas

11 / 5 / 2 0 1 0

Prazo para entrega de recursos contra o ga-
barito oficial preliminar das provas objeti-
vas

12 e 13/5/2010

Resultado final das provas objetivas e con-
vocação para a avaliação de títulos

31/5/2010

Prazo para entrega da documentação para
avaliação de títulos

2 a 4/6/2010 (exceto
feriado)

Resultado provisório da avaliação de títulos 16/6/2010
Prazo para entrega de recursos contra o re-
sultado provisório da avaliação de títulos

17 e 18/6/2010

Resultado final da avaliação de títulos e do
concurso

30/6/2010

MARIA SALETE CAVALCANTI
Superintendente Nacional

EDITAL Nº 6/NM2, DE 6 DE ABRIL DE 2010
CARGO TÉCNICO BANCÁRIO NOVO

CARREIRA ADMINISTRATIVA

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio da Supe-
rintendência Nacional de Desenvolvimento Humano e Profissional,
torna pública a prorrogação do período de inscrição e isenção no
concurso público com vistas à formação de cadastro de reserva para
o nível inicial do cargo de Técnico Bancário Novo, nível médio, da
Carreira Administrativa, para lotação exclusiva nos Estados do Rio de
Janeiro e de São Paulo, no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/caixanm22010, até as 23 horas e 59 minutos do
dia 8 de abril de 2010, observado o horário oficial de Brasília/DF,
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