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Processo no- 293/2013 - PAE. Credenciamento no- 07/2013. Objeto:
Prestação de serviços profissionais na área da odontologia nas se-
guintes especialidades: clínico geral, endodontia, cirurgia e perio-
dontia, aos membros e servidores do TRE-TO, e aos seus respectivos
dependentes. Fundamento Legal: "caput" do Artigo 25, da Lei no-

8.666/1993. Credenciante: Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Credenciada: Odonto Prime - R N de Melo - ME. Preços: Pelos
serviços prestados, a Credenciada receberá os valores da tabela da
Associação Brasileira de Odontologia ou, ainda, segundo tabela apro-
vada pelo Conselho Deliberativo - CODEL do Plano de Saúde/TRE-
TO. Vigência: 36 (trinta e seis) meses, contados da assinatura. As-
sinatura: 06/02/2013. Signatários: pelo Credenciante, Francisco Alves
Cardoso Filho, Diretor-Geral; Flávio José Henriques de Araújo, Se-
cretário de Gestão de Pessoas Substituto e Cláudio Cristhiano da
Cruz, Coordenador de Assistência Médica e Social Substituto; e, pela
Credenciada, Roberta Neri de Melo.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo no- 75/2013. Objeto: Reconhecimento de inexigibilidade de
licitação para a contratação de serviços de publicação de atos em
jornal diário de grande circulação. Fundamento Legal: artigo 25,
caput, da Lei no- 8.666/93. Contratado: J. CÂMARA E IRMÃOS S/A,
no valor de R$ 17.298,00 (dezessete mil, duzentos e noventa e oito
reais). Reconhecida por Teodomiro Fernandes Amorim, Secretário de
Administração e Orçamento, e ratificada por Francisco Alves Cardoso
Filho, Diretor-Geral.

CORREGEDORIA
VARAS DE ENTORPECENTES E CONTRAVENÇÕES
4ª VARA DE ENTORPECENTES E CONTRAVENÇÕES

EDITAIS DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO
(com prazo de 15 dias)

O Dr. AIMAR NERES DE MATOS, MM. Juiz de Direito da
4ª Vara de Entorpecentes, faz saber a todos que o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento que por este Juízo e Cartório se
processa a Ação Penal n. 2012.01.1.089219-2 em que é ré ANTONIA
FERREIRA BARROS, Brasileira, Filha de Raimundo Nonato dos
Santos e Amojacy Ferreira Barros, por incidência no Art. 28 da Lei
11.343/06. E como não foi possível citá-la pessoalmente, expediu-se
o presente edital para que se cientifique da Ação Penal supra, e para
que fique intimada a comparecer ao interrogatório e audiência de
instrução e julgamento designados para o dia 09/05/2013, às 13h30,
oportunidade em que poderá apresentar defesa preliminar, devendo
para tanto consultar um advogado, bem como trazer suas testemunhas
ou apresentar ao cartório requerimento para intimação, no mínimo
cinco dias antes da realização da audiência. Destaca-se a necessidade
de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a adver-
tência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público.
Cientificando que este Juízo e Cartório têm sede no Fórum de Bra-
sília, Praça Municipal, Lote 01, Palácio da Justiça, Anexo B, 6º
Andar, Sala 615, TJDFT, Brasília/DF e funcionam no horário de
12:00 às 19:00 horas. Dado e passado nesta cidade de Brasília, 05 de
fevereiro de 2013 às 18h25, eu (José Antônio do Nascimento Neto),
Diretor de Secretaria, o subscrevo por determinação do MM. Juiz.

(com prazo de 15 dias)

O Dr. AIMAR NERES DE MATOS, MM. Juiz de Direito da
4ª Vara de Entorpecentes, faz saber a todos que o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento que por este Juízo e Cartório se
processa a Ação Penal n. 2011.01.1.177741-0 em que é ré VANESSA
SOARES GOMES, Brasileira, Solteira, CI Nº 2910922-SSP/DF, Filha
de Francisco Ribeiro Gomes e Valdelice Soares Gomes, por inci-
dência no art. 28, caput da Lei Antidrogas; E como não foi possível
citá-la pessoalmente, expediu-se o presente edital para que se cien-
tifique da Ação Penal supra, e para que fique intimada a comparecer
ao interrogatório e audiência de instrução e julgamento designados
para o dia 09/05/2013, às 13h35, oportunidade em que poderá apre-
sentar defesa preliminar, devendo para tanto consultar um advogado,
bem como trazer suas testemunhas ou apresentar ao cartório reque-
rimento para intimação, no mínimo cinco dias antes da realização da
audiência. Destaca-se a necessidade de seu comparecimento acom-
panhada de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-
á designado defensor público. Cientificando que este Juízo e Cartório
têm sede no Fórum de Brasília, Praça Municipal, Lote 01, Palácio da
Justiça, Anexo B, 6º Andar, Sala 615, TJDFT, Brasília/DF e fun-
cionam no horário de 12:00 às 19:00 horas. Dado e passado nesta
cidade de Brasília, 06 de fevereiro de 2013 às 14h, eu (José Antônio
do Nascimento Neto), Diretor de Secretaria, o subscrevo por de-
terminação do MM. Juiz.

(com prazo de 15 dias)

O Dr. AIMAR NERES DE MATOS, MM. Juiz de Direito da
4ª Vara de Entorpecentes, faz saber a todos que o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento que por este Juízo e Cartório se
processa a Ação Penal n. 2012.01.1.074812-3 em que é réu WAG-
NER DA COSTA BARBOSA, Brasileiro, Filho de Elias de Abreu
Barbosa e Sueli da Costa, por incidência no Art. 28 da Lei 11.343/06.
E como não foi possível citá-lo pessoalmente, expediu-se o presente
edital para que se cientifique da Ação Penal supra, e para que fique
intimado a comparecer ao interrogatório e audiência de instrução e
julgamento designados para o dia 09/05/2013, às 13h40, oportunidade
em que poderá apresentar defesa preliminar, devendo para tanto con-
sultar um advogado, bem como trazer suas testemunhas ou apresentar
ao cartório requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes
da realização da audiência. Destaca-se a necessidade de seu com-
parecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que,
na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público. Cientificando que
este Juízo e Cartório têm sede no Fórum de Brasília, Praça Municipal,
Lote 01, Palácio da Justiça, Anexo B, 6º Andar, Sala 615, TJDFT,
Brasília/DF e funcionam no horário de 12:00 às 19:00 horas. Dado e
passado nesta cidade de Brasília, 06 de fevereiro de 2013 às 14h09,
eu (José Antônio do Nascimento Neto), Diretor de Secretaria, o subs-
crevo por determinação do MM. Juiz.

(com prazo de 15 dias)

O Dr. AIMAR NERES DE MATOS, MM. Juiz de Direito da
4ª Vara de Entorpecentes, faz saber a todos que o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento que por este Juízo e Cartório se
processa a Ação Penal n. 2012.01.1.094656-7 em que é réu SERGIO
DA SILVA, Brasileiro, CI Nº 2135884-SSPDF, Filho de pai não
declarado e Pedrina Maria da Silva, por incidência no Art. 28 da Lei
11.343/06. E como não foi possível citá-lo pessoalmente, expediu-se
o presente edital para que se cientifique da Ação Penal supra, e para
que fique intimado a comparecer ao interrogatório e audiência de
instrução e julgamento designados para o dia 09/05/2013, às 13h45,
oportunidade em que poderá apresentar defesa preliminar, devendo
para tanto consultar um advogado, bem como trazer suas testemunhas
ou apresentar ao cartório requerimento para intimação, no mínimo
cinco dias antes da realização da audiência. Destaca-se a necessidade
de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a adver-
tência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público.
Cientificando que este Juízo e Cartório têm sede no Fórum de Bra-

sília, Praça Municipal, Lote 01, Palácio da Justiça, Anexo B, 6º
Andar, Sala 615, TJDFT, Brasília/DF e funcionam no horário de
12:00 às 19:00 horas. Dado e passado nesta cidade de Brasília, 06 de
fevereiro de 2013 às 14h33, eu (José Antônio do Nascimento Neto),
Diretor de Secretaria, o subscrevo por determinação do MM. Juiz.

(com prazo de 15 dias)

O Dr. AIMAR NERES DE MATOS, MM. Juiz de Direito da
4ª Vara de Entorpecentes, faz saber a todos que o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento que por este Juízo e Cartório se
processa a Ação Penal n. 2012.01.1.010892-9 em que são réus RAI-
MUNDO NONATO DA SILVA ROCHA, Brasileiro, CPF Nº
214886571-49, CI Nº 604024-SSP/DF, Filho de Nicolau Ribeiro Ro-
cha e Elzira da Silva Rocha, e VALDECI PEREIRA DA SILVA,
Brasileiro, CPF Nº 248211281-87, CI Nº 690821-SSP/DF, Filho de
Benedito Ferreira da Silva e Lavinia Pereira da Silva, por incidência
no art. 58, caput da Lei das Contravencoes Penais. E como não foi
possível citá-los pessoalmente, expediu-se o presente edital para que
se cientifiquem da Ação Penal supra, e para que fiquem intimados a
comparecer ao interrogatório e audiência de instrução e julgamento
designados para o dia 09/05/2013, às 13h50, oportunidade em que
poderá apresentar defesa preliminar, devendo para tanto consultar um
advogado, bem como trazer suas testemunhas ou apresentar ao car-
tório requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes da
realização da audiência. Destaca-se a necessidade de seu compa-
recimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na
sua falta, ser-lhe-á designado defensor público. Cientificando que este
Juízo e Cartório têm sede no Fórum de Brasília, Praça Municipal,
Lote 01, Palácio da Justiça, Anexo B, 6º Andar, Sala 615, TJDFT,
Brasília/DF e funcionam no horário de 12:00 às 19:00 horas. Dado e
passado nesta cidade de Brasília, 06 de fevereiro de 2013 às 15h, eu
(José Antônio do Nascimento Neto), Diretor de Secretaria, o subs-
crevo por determinação do MM. Juiz.

(com prazo de 15 dias)

O Dr. AIMAR NERES DE MATOS, MM. Juiz de Direito da
4ª Vara de Entorpecentes, faz saber a todos que o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento que por este Juízo e Cartório se
processa a Ação Penal n. 2012.01.1.182708-4 em que é réu ISMAEL
SULLIVAN SANTOS, Brasileiro, CPF Nº 736202031-72, Filho de
Edinaldo Cordeiro dos Santos e Neuza Maria Santos dos Anjos, por
incidência no Art. 28 da Lei 11.343/06. E como não foi possível citá-
lo pessoalmente, expediu-se o presente edital para que se cientifique
da Ação Penal supra, e para que fique intimado a comparecer ao
interrogatório e audiência de instrução e julgamento designados para
o dia 09/05/2013, às 13h55, oportunidade em que poderá apresentar
defesa preliminar, devendo para tanto consultar um advogado, bem
como trazer suas testemunhas ou apresentar ao cartório requerimento
para intimação, no mínimo cinco dias antes da realização da au-
diência. Destaca-se a necessidade de seu comparecimento acompa-
nhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-
á designado defensor público. Cientificando que este Juízo e Cartório
têm sede no Fórum de Brasília, Praça Municipal, Lote 01, Palácio da
Justiça, Anexo B, 6º Andar, Sala 615, TJDFT, Brasília/DF e fun-
cionam no horário de 12:00 às 19:00 horas. Dado e passado nesta
cidade de Brasília, 06 de fevereiro de 2013 às 17h21, eu (José An-
tônio do Nascimento Neto), Diretor de Secretaria, o subscrevo por
determinação do MM. Juiz.

(com prazo de 15 dias)

O Dr. AIMAR NERES DE MATOS, MM. Juiz de Direito da
4ª Vara de Entorpecentes, faz saber a todos que o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento que por este Juízo e Cartório se
processa a Ação Penal n. 2012.01.1.068463-0 em que é réu LEAN-
DRO BORGES RODRIGUES, Brasileiro, Solteiro, CI Nº 3200968-
SSPDF, Filho de Valdemar Alves Rodrigues e Dinora Jose Borges,
por incidência no art. 33, caput da Lei Antidrogas; E como não foi
possível citá-lo pessoalmente, expediu-se o presente edital para que se
cientifique da Ação Penal supra, e para que fique intimado a com-
parecer ao interrogatório e audiência de instrução e julgamento de-
signados para o dia 21/03/2013, às 13h40, devendo para tanto con-
sultar um advogado, bem como trazer suas testemunhas ou apresentar
ao cartório requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes
da realização da audiência. Destaca-se a necessidade de seu com-
parecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que,
na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público. Cientificando que
este Juízo e Cartório têm sede no Fórum de Brasília, Praça Municipal,
Lote 01, Palácio da Justiça, Anexo B, 6º Andar, Sala 615, TJDFT,
Brasília/DF e funcionam no horário de 12:00 às 19:00 horas. Dado e
passado nesta cidade de Brasília, 05 de fevereiro de 2013 às 16h03,
eu (José Antônio do Nascimento Neto), Diretor de Secretaria, o subs-
crevo por determinação do MM. Juiz.

(com prazo de 15 dias)

O Dr. AIMAR NERES DE MATOS, MM. Juiz de Direito da
4ª Vara de Entorpecentes, faz saber a todos que o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento que por este Juízo e Cartório se
processa a Ação Penal n. 2012.01.1.168166-0 em que é réu IDILIO
PEREIRA DA SILVA, Brasileiro, Amasiado, CI Nº 2365796-SSP PI,
Profissão: PEDREIRO, Filho de Francisco Xavier da Silva e Maria
Luiza Alves Pereira, por incidência no art. 28, caput da Lei An-
tidrogas; E como não foi possível citá-lo pessoalmente, expediu-se o
presente edital para que se cientifique da Ação Penal supra, e para
que fique intimado a comparecer ao interrogatório e audiência de
instrução e julgamento designados para o dia 21/03/2013, às 13h50,
oportunidade em que poderá apresentar defesa preliminar, devendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

EDITAL No- 3, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2013
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOS CARGOS
DE ANALISTA JUDICIÁRIO E DE TÉCNICO JUDICIÁRIO

O Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios torna pública a retificação da data constante dos subitens
5.2.1, 5.2.1.1, 5.3.1, 6.4.9.1.2 e 6.4.9.4 do Edital nº 1 - TJDFT, de 17
de janeiro de 2013, publicado no Diário Oficial da União, conforme
abaixo especificado.

[...]
5.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar a cópia

simples do CPF e o laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório) a que se refere a alínea "b" do subitem 5.2 deste edital, via
SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, postado im-
preterivelmente até o dia 15 de fevereiro de 2013, para a Central de
Atendimento do CESPE/UnB - Concurso TJDFT/2013 (laudo mé-
dico) - Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF.

[...]
5.2.1.1 O candidato poderá, ainda, entregar, até o dia 15 de

fevereiro de 2013, das 8 horas às 19 horas (exceto sábados, domingos
e feriados), pessoalmente ou por terceiro, a cópia simples do CPF e o
laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) a que se
refere a alínea "b" do subitem 5.2 deste edital, na Central de Aten-
dimento do CESPE/UnB - Universidade de Brasília (UnB) - Campus
Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB - Asa Norte, Bra-
s í l i a / D F.

[...]
5.3.1 O candidato com deficiência que necessitar de tempo

adicional para a realização das provas deverá indicar a necessidade na
solicitação de inscrição e encaminhar ou entregar, até o dia 15 de
fevereiro de 2013, na forma do subitem 6.4.9 deste edital, justificativa
acompanhada de laudo e parecer emitido por especialista da área de
sua deficiência que ateste a necessidade de tempo adicional, conforme
prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298/1999 e suas al-
terações.

[...]
6.4.9.1.2 A documentação citada no subitem anterior poderá

ser entregue até o dia 15 de fevereiro de 2013, das 8 horas às 19
horas (exceto sábados, domingos e feriados), pessoalmente ou por
terceiro, na Central de Atendimento do CESPE/UnB, localizada na
Universidade de Brasília (UnB) - Campus Universitário Darcy Ri-
beiro, Sede do CESPE/UnB - Asa Norte, Brasília/DF, ou enviada via
SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, para a Central
de Atendimento do CESPE/UnB - TJDFT/2013 (atendimento espe-
cial) - Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF, até a data
prevista acima. Após esse período, a solicitação será indeferida, salvo
nos casos de força maior e nos que forem de interesse da Ad-
ministração Pública.

[...]
6.4.9.4 A candidata que tiver necessidade de amamentar du-

rante a realização das provas, além de solicitar atendimento especial
para tal fim, deverá encaminhar, para a Central de Atendimento do
CESPE/UnB, cópia autenticada em cartório da certidão de nascimento
da criança, até o dia 15 de fevereiro de 2013, e levar, no dia das
provas, um acompanhante adulto que ficará em sala reservada e será
o responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar
acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local
de realização das provas.

[...]

DESEMBARGADOR JOÃO MARIOSI
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