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10.2O atendimento às alterações solicitadas estará sujeito à
análise de viabilidade.

11.Caso haja inexatidão na informação relativa à opção de
Cargo/Área/Especialidade, à cidade de realização da prova e/ou à
condição de portador de deficiência, o candidato deverá entrar em
contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato - SAC da
Fundação Carlos Chagas com, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas
de antecedência da data de realização das provas, pelo telefone
(0XX11) 3723-4388.

11.1Não será admitida troca de opção de Cargo/Área/Es-
pecialidade e/ou cidade de realização da prova.

11.2O candidato que não entrar em contato com o SAC no
prazo mencionado será o exclusivo responsável pelas consequências
advindas de sua omissão.

III - IDENTIFICAÇÃO
1.Somente será admitido à sala de provas o candidato que

estiver portando documento de identidade original que bem o iden-
tifique, como: Carteiras e/ou Cédulas de Identidade expedidas pelas
Secretarias de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia
Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Iden-
tidade para Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Ór-
gãos ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal valem
como documento de identidade, como por exemplo, as da OAB,
CREA, CRM, CRC etc.; Certificado de Reservista; Passaporte; Car-
teira de Trabalho e Previdência Social, bem como Carteira Nacional
de Habilitação (com fotografia, na forma da Lei nº 9.503/97).

1.1Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de
forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato.

1.2Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no
dia de realização das provas, documento de identidade original, por
motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento
que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no
máximo 30 (trinta) dias, sendo então submetido à identificação es-
pecial, compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão
digital em formulário próprio.

1.3A identificação especial será exigida, também, do can-
didato cujo documento de identificação gere dúvidas quanto à fi-
sionomia, à assinatura ou à condição de conservação do documen-
to.

2.O Cartão Informativo contém dados importantes para
orientação do candidato, como o endereço do local em que fará a
prova, o número da sala, o horário de abertura e fechamento dos
portões, sendo aconselhável levá-lo no dia do concurso, ainda que
não obrigatório.

IV - MATERIAL
1.Todos os candidatos deverão levar caneta esferográfica de

tinta preta e de material transparente, lápis preto nº 2 e borracha.
V - OUTRAS DISPOSIÇÕES
1.O candidato deverá consultar o site www.concur-

sosfcc.com.br no primeiro dia útil, após a aplicação das provas, para
tomar conhecimento da(s) data(s) prevista(s) para divulgação do(s)
gabarito(s), das questões das provas e/ou resultado(s).

2.Poderá ser excluído do Concurso Público o candidato que
estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou de
comunicação (bip, telefone celular, relógios digitais, walkman, agenda
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, smartphone ou ou-
tros equipamentos similares), bem como protetores auriculares; que
for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-
se de livro, anotação, impresso não permitido ou máquina calculadora
ou similar.

3.Os pertences pessoais dos candidatos, tais como: bolsas,
sacolas, bonés, chapéus, gorros ou similares, equipamentos eletrô-
nicos, como os indicados no item anterior, deverão ser lacrados pelo
candidato antes do início das provas, utilizando saco plástico e eti-
queta fornecidos pela Fundação Carlos Chagas exclusivamente para
tal fim.

3.1.Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados pelo can-
didato, antes de serem lacrados.

3.2.Os pertences pessoais lacrados serão acomodados em lo-
cal a ser indicado pelos fiscais de sala de prova, onde deverão per-
manecer durante todo o período de permanência dos candidatos no
local de prova.

4.Os aparelhos eletrônicos deverão permanecer lacrados e
desligados até a saída do candidato do local de realização das pro-
vas.

5.Por medida de segurança, os candidatos deverão manter as
orelhas visíveis à observação dos fiscais de sala durante a prova.

6.Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da
sala todo o material recebido.

7.A Fundação Carlos Chagas não se responsabilizará por
perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletrô-
nicos ocorrido no local de realização das provas, nem por danos neles
causados.

8.Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos
autorais adquiridos, a Fundação Carlos Chagas não fornecerá exem-
plares dos Cadernos de Questões a candidatos ou a instituições de
direito público ou privado, mesmo após o encerramento do Concurso
Público.

Des. VANIA MARIA DA ROCHA ABENSUR

TRIBUNAL PLENO
D I R E TO R I A - G E R A L

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 34/2010. PRO-
CESSO Nº 0003012-61.2010.5.14.0000. Contratante: TRT-14ª RE-
GIÃO. Contratada: C COMÉRCIO E SOLUÇÃO EM SERVIÇOS
LTDA.-ME. Objeto: repactuação de 7,96% sobre o valor mensal de
R$ 32.026,90, perfazendo o valor anual de R$ 384.322,80 inicial-
mente contratado, com base na Conven ção Coletiva de Trabalho
2011/2011, conforme demonstrado no quadro do presente termo adi-
tivo. Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho
02.061.0571.4256.0001. Assinado: 15/3/11. Assinaturas: Raimundo
José Zacarias da Costa, Diretor-Geral das Secretarias do TRT-14ª
Região e, de outro, Srª. Maria Cilene Rodrigues da Silva.

15ª REGIÃO
D I R E TO R I A - G E R A L

DIRETORIA-GERAL DE COORDENAÇÃO
A D M I N I S T R AT I VA

EXTRATO DE RESCISÃO

Processo de Compra 78/10. Contrato 65/10. Partes: TRT e Orion Serviços
Terceirizados Ltda. Objeto: a) rescisão unilateral do contrato, a partir da
implantação do contrato emergencial, com aplicação de multa nos termos
da cláusula 18 caput e parágrafos segundo e terceiro; b) impedimento de
licitar com esta Administração por 02 anos. Fundamento: Lei 8666/93,
art. 87, III. Assina: Evandro Luiz Michelon. Data: 24/03/11.

SERVIÇO DE CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 662-2008-895-15-00-6-PA. Convênio 06/08. Espécie: III TA. Partes:
TRT e Município de Pereira Barreto. Objeto: Prorrogação da vigência, de 23/0 7 / 11
a 22/07/12. Fundamento: Lei 8666/93, art. 57, II. Assinam: pelo Município Ar-
naldo Shigueyuki Enomoto, e pelo TRT, Renato Buratto. Data: 16/03/11.

18ª REGIÃO
D I R E TO R I A - G E R A L

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO: TRT/18ª PA nº 0752/08. CONTRATADA: ISJB CEN-
TRO SALESIANO DO MENOR. ESPÉCIE: 3º termo aditivo ao con-
trato nº 022/2009. OBJETO: Prorroga a vigência do contrato, pelo pe-
ríodo de 12 meses, a contar de 16/03/2011 . FUNDAMENTO LEGAL:
Art 57, II, Lei nº 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: 15/03/2011.

19ª REGIÃO
D I R E TO R I A - G E R A L

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 5/2011.

Processo: 94.360/2011 - PREGÃO nº 05/2011. Objeto: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de consumíveis para equi-
pamentos de impressão deste Regional. Data da Sessão: 08/04/11, às
09:00h. Local: Av. da Paz, 2076, Centro, Maceió-AL - Tel.: (82)
2121-8182. Informações/cópias do Edital: endereço supracitado. Das
08:00h às 16:30h ou sites: www.trt19.jus.br ou www.bb.com.br.

PREGÃO Nº 4/2011

Processo: 94.065/2011 - PREGÃO nº 04/2011. Objeto: Registro de
preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de refri-
geração - Splts e ACJs para este Regional. Data da Sessão: 08/04/11,
às 09:00h. Local: Av. da Paz, 2076, Centro, Maceió-AL - Tel.: (82)
2121-8182. Informações/cópias do Edital: endereço supracitado. Das
08:00h às 16:30h ou sites: www.trt19.jus.br ou www.bb.com.br.

LUÍS HENRIQUE SALVADOR
Pregoeiro

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO MARANHÃO
DIRETORIA DO FORO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 7/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Locação de mesas e cadeiras plásticas
para acomodar jurisdicionados durante o mutirão de audiências do
Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Maranhão. Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: 25/03/2011 de 09h00 às 17h59 .
ENDEREÇO: Av. Senador Vitorino Freire, 300 Areinha - SAO LUIS
- MA . Entrega das Propostas: a partir de 25/03/2011 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 06/04/2011 às
14h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital
será fornecido mediante o pagamento do custo reprográfico de R$
7,20 (sete reais e vinte centavos), ou através de mídia eletrônica
(disquete, CD ou pendrive) a ser fornecida pelo interessado, ou ainda
por meio da internet nos sites www.comprasnet.gov.br e
w w w. m a . t r f 1 . j u s . b r.

(SIDEC - 24/03/2011) 090004-00001-2011NE000050

PREGÃO Nº 8/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Locação de banheiros químicos, incluin-
do higienização e recolhimento de dejetos, para atendimento das
necessidades dos jurisdicionados durante o mutirão de audiências do
Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Maranhão. Total de
Itens Licitados: 00001 . Edital: 25/03/2011 de 09h00 às 17h59 .
ENDEREÇO: Av. Senador Vitorino Freire, 300 Areinha - SAO LUIS
- MA . Entrega das Propostas: a partir de 25/03/2011 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 07/04/2011 às
14h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital
será fornecido mediante o pagamento do custo reprográfico de R$
7,20 (sete reais e vinte centavos), ou através de mídia eletrônica
(disquete, CD ou pendrive) a ser fornecida pelo interessado, ou ainda
por meio da internet nos sites www.comprasnet.gov.br e
w w w. m a . t r f 1 . j u s . b r.

JOÃO HENRIQUE MELO GOMES
Pregoeiro

(SIDEC - 24/03/2011) 090004-00001-2011NE000050

SEÇÃO JUDICIÁRIA NO MATO GROSSO
DIRETORIA DO FORO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 5/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Concessão de uso de instalações próprias
da Julstiça Federal de 1º Grau em Mato Grosso, não equipadas,
localizadas no primeiro pavimento desta Seccional, com área de
25,00m², para exploração de reprografia de acordo com as espe-
cificações constantes do anexo I do edital. Total de Itens Licitados:
00001 . Edital: 25/03/2011 de 08h00 às 11h00 e de 14h às 17h00 .
ENDEREÇO: Av. Historiador Rubens de Mendonça, 4.888 Centro
Político Administrativo - CUIABA - MT . Entrega das Propostas: a
partir de 25/03/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Aber-
tura das Propostas: 06/04/2011 às 09h00 site www.compras-
n e t . g o v. b r

MARI HARA ONUKI MONTEIRO
Pregoeira

(SIDEC - 24/03/2011) 090021-00001-2011NE000183

SEÇÃO JUDICIÁRIA EM RORAIMA
DIRETORIA DO FORO

EXTRATO CONVÊNIO

Espécie: Convênio nº 01/2011, celebrado entre a União, através do
TRF da 1ª Região - Seção Judiciária de Roraima e a Universidade
Federal de Roraima. Processo: nº 43/11. Objeto: concessão de estágio
a estudantes de cursos de graduação nas dependências da SJRR.
Vigência: 22/03/11 a 21/03/16. Fundamento Legal: Lei nº 11.788/08.
Data da assinatura: 22/03/11. Assinam: Pela Seção Judiciária Dr.
Helder Girão Barreto - Juiz Federal Diretor do Foro Universidade
Federal de Roraima Prof. Dr. Roberto Ramos dos Santos - Reitor.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 18/06, celebrado entre
a União, através da Justiça Federal de 1ª Instância - Seção Judiciária
de Roraima e a Transvig Transp. de Valores e Vigilância Ltda. Pro-
cesso: 161/06-RR. Objeto: Prorrogação da vigência do contrato pelo
período de 26/03/11 a 25/05/11. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93.
Data da assinatura: 26/03/11. Assinam: Pela Seção Judiciária, o Juiz
Federal Helder Girão Barreto - Diretor do Foro e pela Contratada, o
Sr. Raimundo Nonato Rodrigues Coelho- Diretor Técnico.

JUSTIÇA FEDERAL
1ª REGIÃO

SEÇÃO JUDICIÁRIA NA BAHIA
DIRETORIA DO FORO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 17/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em pro-
jetos de áudio para elaboração de projetos de sonorização de auditório, sis-
temas de chamadas para salas de audiências e sistemas de gravação de au-
diências para a Seção Judiciária da Bahia, conforme especificações e quan-
titativos constantes do Anexo I do Edital. Total de Itens Licitados: 00003 .
Edital: 25/03/2011 de 08h00 às 12h00 e de 12h às 17h00 . ENDEREÇO: Av.
Ulisses Guimarães, 2631 Sussuarana - SALVADOR - BA . Entrega das Pro-
postas: a partir de 25/03/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br .
Abertura das Propostas: 06/04/2011 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br

LARA LOURDES AZEVEDO BARBOSA
Pregoeira

(SIDEC - 24/03/2011) 090012-00001-2011NE000081

SEÇÃO JUDICIÁRIA EM GOIÁS
DIRETORIA DO FORO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2011

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para fornecimento de livros
jurídicos. Total de Itens Licitados: 00005 . Edital: 25/03/2011 de 08h00 às 17h00
. ENDEREÇO: Rua 19, 244, CEP 74030090 Centro - GOIANIA - GO . Entrega
das Propostas: a partir de 25/03/2011 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br .
Abertura das Propostas: 07/04/2011 às 14h30 site www.comprasnet.gov.br

SORAYA MARIA LEAL YOSHIOKA
Pregoeira

(SIDEC - 24/03/2011) 090022-00001-2011NE000420
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