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CONSÓRCIO CEMIG-CEB

EXTRATO DE CONTRATO
Espécie: Contrato de Serviços nº 58/2010 – Consórcio CEMIG-CEB. Partes: Consórcio CE-
MIG-CEB e a GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA. Valor: R$ 127.850,00.
Processo: 58/2010 – Consórcio CEMIG-CEB. Data de assinatura do contrato: 13/10/2010.
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de imagens de alta resolução de áreas a jusante da
Barragem de UHE Queimado. Prazo de Execução: será de 120 (cento e vinte) dias, contados a
partir da autorização para o início dos serviços. Assinaturas: pelo Consórcio CEMIG-CEB –
CHRISTIANE MOREIRA DIAS, Diretora Administrativo Financeira e JOSÉ RICARDO CAI-
XETA NETO, Diretor de Operação e Manutenção e pela GEOAMBIENTE Sensoriamento
Remoto Ltda. – IZABEL CRISTINA FRANCHITTO CECARELLI, Diretora-presidente.

COMPANHIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2010.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES, DA A COMPANHIA
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, Torna Público o resultado do
julgamento de habilitação da Tomada de Preços nº 22/2010-CAESB, processo 092.006.668/2010,
tipo de licitação: menor preço, para contratação de empresa especializada para execução de obras
de construção de Galpão de Recebimento de Óleo do Projeto Biguá na ETEB-Norte, localizada no
SAIN, L4 Norte, lote 07, em Brasília, Distrito Federal, na forma de execução indireta, sob regime
de empreitada por preço global, da forma que se segue: foram julgadas inabilitadas para prossegui-
rem no certame: a empresa CONTENGE ENGENHARIA E LOCAÇÕES não atendeu à exigên-
cia da letra “j” – comprovação e declaração de Responsabilidade Técnica do item 6.1 – Documen-
tação para Habilitação do Capítulo VI/1 Documentação para Habilitação do edital, a empresa
ECC – CONSTRUTORA LTDA – ME não atendeu à nota 4 do Anexo I/1 – Modelo 03, do edital
e a empresa ENGEMAXI ENGENHARIA LTDA não atendeu aos itens 1, 2 e 3 do Anexo I/1 –
Modelo 03 do edital. As empresas DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, DIVAL
ENGENHARIA LTDA, EXATA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA e MUN-
DIAL SERVIÇOS CONSTRUÇÕES METALÚRGICA LTDA – ME foram julgadas habilitadas
e aptas para participarem do certame e terem suas Propostas de Preços abertas e analisadas. O
Presidente da Comissão Permanente de Licitações determinou que fosse observado e aberto o
prazo legal de 05 (cinco) dias úteis contados a partir do primeiro dia útil seguinte à data de
publicação deste aviso, para interposição de recursos administrativos, estando abertas vistas ao
processo a interessados para eventuais consultas.

Brasília/DF, 04 de novembro de 2010.
JERÔNIMO BAREICHA JÚNIOR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2010.

A COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, Torna
Público que realizará o Pregão Eletrônico PE-072/2010-CAESB, processo 092.005431/2010,
para aquisição de Ar condicionado, por preço unitário por lote cotado. Data final para
recebimento das Propostas: 19 de novembro de 2010, às 08h30. Início da sessão de disputa:
19 de novembro de 2010, às 10h. O edital e seus anexos poderão ser encontrados no site
www.licitacoes-e.com.br a partir do dia 05 de novembro de 2010. Outras informações pode-
rão ser obtidas por meio do telefone (61) 3213-7554 e do fax (61) 3213-7554.

Brasília/DF, 03 de novembro de 2010
DANIEL DE SOUZA ANDRADE

Pregoeiro

AVISO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 01/2010.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES , DA COMPA-
NHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, Torna Público o
resultado do julgamento da Concorrência CP 001/2010-CAESB, processo 092.006.992/2009,
tipo de licitação: menor preço, para contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de localização e acompanhamento de veículos em tempo real e ininterrupto, identi-
ficação de condutores e imobilização automática de veículos para controle e gerenciamento
da utilização da frota de veículos próprios e locados da Caesb, incluindo o fornecimento de
equipamentos, componentes em geral, software de gerenciamento e respectivos serviços de
instalação, configuração, capacitação técnica de operadores e garantia de funcionamento, na
forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço unitário, da forma que se
segue: a empresa EXPLORA PARTICIPAÇÕES EM TECNOLOGIA E SISTEMA DA IN-
FORMAÇÃO LTDA julgada vencedora com o valor total de R$ 998.949,71 (novecentos e
noventa e oito mil, novecentos e quarenta e nove reais e setenta e um centavos). A Proposta
de Preços da empresa RADIONET LTDA foi desclassificada por não atender à alínea a.1, do
item 8.4.1, do Capítulo VIII./1-Recebimento e Julgamento das Propostas, do Edital.

Brasília/DF, 04 de novembro de 2010.
JERÔNIMO BAREICHA JÚNIOR

AVISO DE REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DE LICENÇA
Torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do
Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM, a prorrogação da LICENÇA DE INSTALA-
ÇÃO nº 023/2008, referente à implantação da Rede Coletora de Esgotos do Bairro Arapoan-
ga, localizado em Planaltina, RA-VI do Distrito Federal. Processo nº. 092.005.560/2002.
Fernando Rodrigues Ferreira Leite, presidente.

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

EDITAL Nº 4 – SEPLAG_AGE, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2010
EDITAL DE LOCAL DE PROVAS

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE
CADASTRO RESERVA NO CARGO DE ANALISTA DE GESTÃO EDUCACIONAL

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto
no Decreto nº 21.688, de 7 de novembro de 2000, e posteriores alterações, torna público os
horários e local de realização das provas do concurso público para provimento de vagas e
formação de cadastro reserva no cargo de Analista de Gestão Educacional, da carreira
Assistência à Educação do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, conforme a seguir.
1 - FICAM CONVOCADOS todos os candidatos inscritos no presente concurso públi-
co para a realização das provas objetiva e discursiva que serão aplicadas no dia 21 de
novembro de 2010.
1.1 - Em conformidade com o subitem 6.4.1 do Edital Normativo, a prova discursiva será
aplicada a todas especialidades e será realizada no mesmo dia e dentro do prazo de duração
previsto para a realização da prova objetiva.
2. Horário de abertura dos portões: 13 (treze) horas. Horário de fechamento dos portões e
início das provas: 14 (quatorze) horas. Duração das provas: 4 (quatro) horas e 30 (trinta)
minutos, incluído o tempo destinado ao preenchimento do cartão de respostas da prova
objetiva e discursiva.
2.1. LOCAL DAS PROVAS: Asa Norte: Centro Universitário de Brasília - UniCEUB, SEPN
707/907 (entrada pela Avenida W5 Norte).
3. O candidato deverá acessar o endereço eletrônico http://www.universa.org.br e retirar o
seu Comprovante de Inscrição com a indicação do seu local de prova.
4. 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 ou azul, fabricada com material transparente, de comprovante de
inscrição e de documento de identidade original. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/
grafite e(ou) borracha durante a realização das provas.
5. 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 apresen-
tado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máxi-
mo, 30 (trinta) dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, que compreen-
derá coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio.
6. A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de identifica-
ção apresente dúvidas relativas à fisionomia e(ou) à assinatura do portador.
7. Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, em data e(ou) em horário
diferentes dos predeterminados em edital ou em comunicado.
8. 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.
9. O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito oficial preliminar da prova
objetiva e(ou) contra o resultado preliminar da prova discursiva disporá de até 3 (três) dias
úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente ao da divulgação do gabarito oficial preliminar
e do resultado preliminar da prova discursiva, conforme o modelo correspondente de formu-
lário, que será disponibilizado no momento de divulgação do gabarito oficial preliminar.
10. 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, locali-
zada na SGAN 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF.
11. A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
12. 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 Fede-
ral e na Internet, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br.

JOSÉ ITAMAR FEITOSA

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
CONSELHO DE GESTÃO

AVISO
O CONSELHEIRO PRESIDENTE DO CONSELHO DE GESTÃO DAS ORGANIZA-
ÇÕES SOCIAIS CONVOCA os Conselheiros para realização da 11 Reunião Ordinária do


