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06/12/2011, objeto do processo administrativo fiscal nº 453.001.823/2011; a comparecerem no 
prazo de 30 (trinta) dias da data desta publicação no Núcleo de Atendimento ao Público – NAP 
–RAF-4, situado no SIA Trecho 03 lotes nº 2070/2080, para interpor recurso administrativo, 
sob pena de sofrer novas sanções, pois nenhuma outra medida foi efetivada para sanar a irregu-
laridade, restando ao Poder Público fazer o uso do poder de polícia para regularização da lide e 
aplicação do Manual de Procedimentos Fiscais. 

MARCO ANTONIO FERREIRA SANTANA

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 18, DE 16 DE MAIO DE 2013.
A COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA RAF 4, DA AGÊNCIA DE FIS-
CALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso 
XXXIII do art. 2º, da Instrução Normativa nº 016, de 31 de maio de 2010, INTIMA com decisão 
proferida em processos de AUTO DE INFRAÇÃO, cujo(s) interessado(s) não foram localizados 
para o recebimento da Decisão e da Intimação, pessoalmente ou por meios usuais de comunica-
ção, os interessados: JOSÉ DE SOUZA LANDIN, CPF nº 105.850.526-20, Auto de Infração nº 
D112409-OEU, de 03/05/2011, objeto do processo administrativo fiscal nº 453.000.708/2011; 
DALVANY CRUZ DA SILVA, CPF nº 038.161.481-66, Auto de Infração nº D100585-OEU, de 
26/04/2011, objeto do processo administrativo fiscal nº 453.000.473/2011; JAIR ALEXANDRE 
DA SILVA, CPF nº 114.266.081-87, Auto de Infração nº D102874-OEU, de 12/06/2012, objeto 
do processo administrativo fiscal nº 453.001.090/2012; SELMA MARIA DE SALES OLIVEI-
RA, CPF nº 563.346.301-30, Auto de Infração nº D112467-OEU, de 08/09/2011, objeto do 
processo administrativo fiscal nº 453.001.337/2011; FLÁVIO LIZ MEDEIROS SIMÕES, CPF 
nº 606.784.531-87, Auto de Infração nº D019903-OEU, de 30/09/2011, objeto do processo admi-
nistrativo fiscal nº 453.001.478/2011; ADAIR TEODORO DA SILVA, CPF nº 209.709.351-53, 
Auto de Infração nº D018633-OEU, de 21/06/2010, objeto do processo administrativo fiscal nº 
453.000.807/2010; MÁRCIA REGINA LAZARON, CPF nº 872.471.869-68, Auto de Infração 
nº D019294-OEU, de 02/08/2012, objeto do processo administrativo fiscal nº 453.001.448/2012; 
JOSÉ RIBAMAR FRANCO, CPF nº 059.767.581-34, Auto de Infração nº D013382-OEU, de 
10/09/2009, objeto do processo administrativo fiscal nº 453.001.765/2010; FRANCISCO CAR-
LOS DE SOUZA - ME, CNPJ nº 33.480.617/0001-00, Auto de Infração nº D100679-OEU, de 
17/01/2011, objeto do processo administrativo fiscal nº 453.000.099/2011; NOVA PELE COM. E 
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ nº 03.594.728/0001-87, Auto de Infração nº D019961-OEU, 
de 13/07/2011, objeto do processo administrativo fiscal nº 453.001.045/2011; CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL JARDIM DAS AMORAS, CNPJ nº 04.441.659/0001-34, Auto de Infração nº 
D020114-OEU, de 27/07/2011, objeto do processo administrativo fiscal nº 453.001.108/2011; a 
comparecerem no prazo de 20 (vinte) dias da data desta publicação no Núcleo de Atendimento 
ao Público – NAP –RAF-4, situado no SIA Trecho 03 lotes nº 2070/2080 – Brasília/DF, para 
pagamento da multa resultante dos Autos de Infração ou interpor recurso administrativo em 
2ª instância ao TJA/AGEFIS, sob pena de inscrição do débito em Dívida Ativa, pois nenhuma 
outra medida foi efetivada para sanar a irregularidade, restando ao Poder Público fazer o uso 
do poder de polícia para regularização da lide e aplicação do Manual de Procedimentos Fiscais. 

MARCO ANTONIO FERREIRA DE SANTANA

SECRETARIA DE ESTADO DE 
REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo: 00362-000961/2013. Interessado: SERCOND – Secretaria de Estado de Regularização 
de Condomínios do Distrito Federal. Assunto: contratação, nos termos do art. 26 da Lei Federal 
nº 8.666/1993, para assegurar a eficácia legal da contratação direta, por dispensa de licitação, 
com fundamento no inciso II, do art. 24 e 25 da Lei Federal nº 8.666/1993, da empresa GESTE-
MAQ – Comércio e Serviço de Equipamento Gráfico Ltda., com vistas à contratação de empresa 
especializada na manutenção corretiva e revisão geral de um relógio datador/numerador para 
atender as necessidades da SERCOND, conforme justificativa constante no processo em refe-
rência. Brasília/DF, 27 de maio de 2013. Regina Maria Amaral - Secretária de Estado.

SECRETARIA DE ESTADO 
EXTRAORDINÁRIA DA COPA 2014

COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2013.
A Coordenadoria de Integração das Ações Sociais – CIAS por intermédio da sua PREGOEIRA, 
designada pela Portaria nº 06, de 30 de janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial do Distrito 
Federal, torna pública a data de realização do Pregão Eletrônico nº 38/2013. Data, horário e en-
dereço eletrônico para abertura: 14/06/2013, às 10h, www.comprasnet.gov.br. Objeto: Aquisição 
e instalação da central telefônica PABX – 100, conforme quantidades e especificações constantes 
do Edital e seus Anexos. Valor estimado: R$ 27.991,92 (Vinte e sete mil novecentos e noventa 
e um real e noventa e dois centavos). Local de obtenção do Edital: www.comprasnet.gov.br. 
Processo: 002-000272/2013. UASG: 926251.

SHEILA BENJAMIN ALVES

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL Nº 14 – TCDF, DE 3 DE JUNHO DE 2013.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGA PARA O CARGO DE PROCU-

RADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCDF
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL E O PRESIDENTE 
DA COMISSÃO DO CONCURSO tornam públicos o resultado final na inscrição definitiva e 
a convocação para a prova oral, referentes ao concurso público para provimento de vaga para o 
cargo de Procurador do Ministério Público junto ao TCDF de que trata o Edital nº1 – TCDF, de 
30 de janeiro de 2012, e retificações, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. 
1 DO RESULTADO FINAL NA INSCRIÇÃO DEFINITIVA
1.1 Relação final dos candidatos que tiveram a sua inscrição definitiva deferida, na seguinte 
ordem: número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. 
10000054, Diego Brunno Cardoso de Souza / 10001785, Luiz Felipe Horowitz Lopes / 10000372, 
Marcos Felipe Pinheiro Lima / 10000978, Marianne Cury Paiva / 10001151, Mauricio Saliba 
Alves Branco / 10000529, Pedro Henrique Maciel Fonseca / 10002250, Regina Lopes Dias Nunes.
2 DA CONVOCAÇÃO PARA A PROVA ORAL
2.1 Convocação para a prova oral, na seguinte ordem: cidade, local, data e horário de realização 
da prova oral, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.
2.2 Brasília/DF
2.2.1 LOCAL: Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) – Palácio Costa e Silva, Praça 
do Buriti, Zona Cívico-Administrativa 
2.2.1.1 DATA: 8 de junho de 2013     HORÁRIO: 8 horas (horário oficial de Brasília/DF) 
10001785, Luiz Felipe Horowitz Lopes / 10000372, Marcos Felipe Pinheiro Lima / 10000978, 
Marianne Cury Paiva / 10000529, Pedro Henrique Maciel Fonseca / 10002250, Regina Lopes 
Dias Nunes.
3 DA PROVA ORAL 
3.1 O candidato convocado para a prova oral deverá observar todas as instruções contidas no 
item 8 do Edital nº 1 – TCDF, de 30 de janeiro de 2012.
3.2 Estarão eliminados do concurso público os candidatos que não foram convocados 
para a prova oral.
3.3 A prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, valerá 40,00 (quarenta) pontos e versará 
sobre conhecimento técnico abrangendo as disciplinas relacionadas no quadro de disciplinas 
(P4) constantes no item 5.1 do Edital nº 1 – TCDF – Procurador do Ministério Público junto ao 
TCDF, de 30 de janeiro de 2012.
3.4 Os candidatos que obtiverem nota inferior a 20,00 pontos na prova oral serão eliminados e 
não terão classificação no concurso.
3.5 A prova oral será gravada exclusivamente pelo CESPE/UnB em sistema de áudio ou por 
qualquer outro meio que possibilite a sua posterior reprodução. Não serão fornecidas, em hipótese 
alguma, a cópia e a transcrição da referida gravação.
3.6 A prova oral será realizada pelo CESPE/UnB no local, nas datas e nos horários 
estabelecidos neste edital.
Na avaliação da prova oral serão considerados o domínio do conhecimento jurídico, a 
adequação da linguagem, a articulação do raciocínio, a capacidade de argumentação e o 
uso correto do vernáculo.
3.7 A prova oral terá duração de, no máximo, 40 minutos, tempo em que o candidato deverá 
responder às arguições dos quatro membros da Banca Examinadora. Para efeito de arguição, a 
prova oral será dividida em 4,00 pontos distintos, cada um valendo 10,00 pontos, englobando 
as seguintes áreas de conhecimento:
a) Direito Constitucional;
b) Direito Administrativo;
c) Direito Financeiro, Tributário e Controle Externo da Administração Pública.
d) Direito Civil, Processual Civil e Empresarial.
3.8 A nota da prova oral será a soma das notas obtidas em cada ponto da prova. 
3.9 No dia da realização da prova oral, no turno de sua realização, os candidatos permanecerão 
isolados em uma sala de espera.
3.10 De acordo com a convocação listada neste edital, a sequência de arguição dos candidatos 
será estabelecida por meio de sorteio.
3.11 Após o sorteio da ordem de arguição, o envelope contendo as questões será encaminhado 
à Banca Examinadora. Os candidatos, bem como a Banca Examinadora, somente terão conhe-
cimento do teor desse envelope no momento de sua arguição.
3.12 O candidato não poderá utilizar recursos de multimídia, gravação e audiovisual durante a 
exposição da apresentação oral.
3.13 Em hipótese alguma, o candidato poderá assistir à prova de outro candidato.
3.14 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova oral com 
antecedência mínima de uma hora em relação ao horário fixado para o seu início.
3.15 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização da 
prova oral após o horário fixado para o seu início.
3.16 São de responsabilidade do candidato a identificação correta de seu local de realização da 
prova oral e o comparecimento no horário determinado.
3.17 No dia de realização da prova oral, o candidato deverá comparecer na data, no local e nos 
horários predeterminados neste edital, munido do documento de identidade original.
3.18 Por ocasião da realização da prova oral, o candidato que não apresentar documento de 
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identidade original, na forma definida no subitem 12.9 do Edital nº 1 – TCDF – Procurador 
do Ministério Público junto ao TCDF, de 30 de janeiro de 2012, será automaticamente 
excluído do concurso.
3.19 Não haverá segunda chamada para a realização da prova oral. O não comparecimento a 
essa fase implicará a eliminação automática do candidato.
3.20 Não será aplicada prova oral, em hipótese alguma, fora do espaço físico, das datas e dos 
horários predeterminados neste edital.
3.21 No dia de realização da prova, não será permitida a permanência de armas ou aparelhos 
eletrônicos (bip, telefone celular, relógio de qualquer tipo, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 
receptor, gravador, mp3 player, pendrive etc.) no ambiente de prova. Caso o candidato leve al-
guma arma e/ou algum aparelho eletrônico, esses deverão ser recolhidos pela Coordenação. O 
descumprimento da presente instrução implicará a eliminação automática do candidato.
3.22 O CESPE/UnB não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de equipa-
mentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova oral, nem por danos neles causados.
3.23 Os candidatos não poderão, durante a realização da prova, manter comunicação entre si, 
utilizar máquinas calculadoras ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro 
material de consulta, inclusive legislação comentada ou anotada, súmulas, livros doutrinários, 
manuais ou impressos ou, ainda, fazer qualquer anotação.
3.24 Durante a arguição, no ambiente de prova, não será permitida a comunicação das pessoas 
presentes, entre si ou com candidato, fazer anotações, o ingresso ou a saída de pessoas ou a prá-
tica de qualquer outro ato que possa interferir na concentração ou no rendimento do candidato.
3.25 Por ocasião da realização da prova oral, todos os candidatos deverão apresentar-se ade-
quadamente trajados, sendo vedado o ingresso com bermuda ou com trajes sumários, sendo 
obrigatório o uso de terno e gravata pelos homens.
3.26 A realização da prova oral poderá ser interrompida, em razão do número de candida-
tos e/ou de caso fortuito, para ter prosseguimento em dia, em local e em horário a serem 
anunciados pelo CESPE/UnB no ato de suspensão dos trabalhos, dispensando-se, neste 
caso, qualquer forma de publicação. 
4 DA SESSÃO PÚBLICA DE REALIZAÇÃO DA PROVA ORAL
4.1 A prova oral será prestada em sessão pública, na presença dos membros da Banca Examina-
dora, dos fiscais de sala e do cinegrafista.
4.2 Para assistir à prova oral, o público interessado deverá, necessariamente, fazer seu agenda-
mento por meio do link disponível no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/
tcdfprocurador2012, nos dias 5 e 6 de junho de 2013.
4.3 Para realizar o agendamento, o interessado deverá estar cadastrado no site do CESPE/UnB 
e deverá, ainda, escolher o dia e o turno de sua preferência.
4.4 Em hipótese alguma será permitido ao público realizar mais de um agendamento por CPF.
4.5 Após o agendamento, o sistema gerará um comprovante que deverá ser apresentado no dia 
e no horário agendado, acompanhado, obrigatoriamente, do documento de identidade original.
4.6 O comprovante de agendamento é pessoal e intransferível.
4.7 O público deverá chegar ao local de aplicação da prova oral com antecedência mínima de 
30 minutos do horário previsto para seu início.
4.8 Será permitida a entrada de no máximo dez pessoas do público em sala. O público entrará 
na referida sala 15 minutos antes do candidato.
4.9 O público deverá permanecer na sala de arguição até o final da apresentação do último can-
didato do turno, de maneira que não poderá transitar e/ou escolher outra sala para observação. 
4.10 Em hipótese alguma o público poderá fazer filmagens, tirar fotos, fazer anotações ou qualquer 
tipo de registro, e ainda, transitar em outros ambientes do local de realização da sessão pública.
4.11 O público não poderá, durante a realização da prova, manter comunicação entre si, utilizar 
máquinas calculadoras ou similares, livros, impressos ou fazer qualquer tipo de anotação.
4.12 O público deverá observar, ainda, as demais instruções da equipe do CESPE/UnB no local 
de realização da prova.
4.13 Não será permitido a nenhum candidato inscrito no evento, mesmo que eliminado em fases 
anteriores, assistir às sessões públicas da prova oral.
5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 O resultado provisório na prova oral será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e 
divulgado na internet, no endereço eletrônico www.cespe.unb.br/concursos/tcdfprocurador2012, 
na data provável de 14 de junho de 2013.

INÁCIO MAGALHÃES FILHO
Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal

DEMÓSTENES TRES ALBUQUERQUE
Presidente da Comissão do Concurso

Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCDF

INEDITORIAIS

TAVARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 
 E LUBRIFICANTES LTDA.

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna público que está requerendo do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 
do Distrito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM, a Licença de Operação para atividade de 

Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores, no SHCN quadra 214, bloco 
A PAG, Asa Norte, CEP 70873-010, processo 190.000.245/2001, IBRAM. Foi deter-minada a 
elaboração de Estudo Ambiental. Giselda Pinheiro Tavares, Diretora Presidente.
DAR-721/2013.

ITA PEDRAS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MÁRMORES, 
GRANITOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. – EP.

AVISO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torno publico que está requerendo do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 
do Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM, a Licença de Operação para atividade de 
Marmoraria, na Av. Sucupira 25/28. Foi determinada a elaboração do Estudo Ambiental. Tania 
Montañez Rocha, sócio- gerente. 
DAR-722/2013.

CELSO PERIUS

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL
Torna público que recebeu ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Dis-
trito Federal – Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a Autorização Ambiental nº 010/2013, 
para a atividade de suinocultura, no Lote nº 120, Núcleo Rural Jardim Paranoá, Brasília/
DF. Processo 391.000.764/2011. Celso Perius, Proprietário.
DAR-723/2013.

MARQUES & PRIETO NAKAMURA LTDA

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO.
Torna público que está recebendo do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do 
Distrito Federal – Brasília Ambiental - IBRAM, a Licença de Operação nº 34/2013 para ativi-
dade de TURISMO RURAL, na Fazenda Galois – Ponte Alta de Cima - Gama/DF, Processo 
391.001.382/2009. Foi determinada a elaboração de Estudo Ambiental. Dulcinéia Maria Marques 
dos Santos – Sócia-Proprietária.
DAR-725/2013.

SINDICATO DOS MOTOCICLISTAS PROFISSIONAIS  
DO DISTRITO FEDERAL – SINDMOTO/DF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindmoto/DF, no uso de suas atribuições legais e estatutárias convoca to-
dos os motociclistas profissionais integrantes das categorias em hotéis, restaurantes, bares, 
lanchonetes, pizzarias, churrascarias, boites, cozinhas industriais, empresas fornecedoras de 
refeições convênios e afins, choperias, empresas de tickets de refeições e similares, dance-
terias, sorveterias, serviços de Buffet, cantinas, quiosques, empresas de tickets de refeições 
e similares e em condomínios de apart-hotel do Distrito Federal, com vinculo empregatício 
no âmbito do Distrito Federal para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada dia 18 
de junho de 2013, as 18h00min em primeira chamada com 2/3 dos filiados e às 18h30min 
em segunda e ultima chamada com qualquer quorum, na SCRLN 712 Bloco F Loja 57 – Asa 
Norte – Brasília – DF, para tratar sobre; Proposta e aprovação da Nova Convenção Coletiva 
de Trabalho 2013/2014 com o SINDICATO DE HOTÉIS, RESTAURANTES, BARES E SI-
MILARES DE BRASÍLIA (SINDHOBAR) Distrito Federal. 03 de junho de 2013. Reivaldo 
Alves de Morais – Presidente – Sindmoto/DF.
DAR-726/2013.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO  
COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS  
DE PETRÓLEO NO DISTRITO FEDERAL

SDS. ED. BOULEVARD CENTER S/217/219 – BRASÍLIA/DF

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo 
no Distrito Federal, no uso de suas atribuições Estatutárias, pelo presente EDITAL, convoca 
todos os trabalhadores da empresa J.FERRO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, 
no Distrito Federal, para a ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA, que se realizará no dia 08 de 
junho de 2013, às 10hs30min, em 1ª Convocação, ou às 11hs, em 2ª Convocação, na QI 616 
Conjunto “G” Lote 01 Loja 01 – Samambaia - DF, com quorum legal, a fim de deliberarem sobre 
a seguinte ORDEM DO DIA: a) Apresentação, discussão e aprovação de pauta de reivindicações a 
ser apresentada a empresa J. FERRO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, para nego-
ciação de Acordo Coletivo de Trabalho, com vigência de 1º/06/2013 a 31/05/2014; b) aprovação 
da contribuição assistencial, nos termos da alínea “e” do artigo 513 da CLT, com autorização 
prévia e coletiva do desconto desta contribuição, incondicionalmente de todos os empregados; 
c) Concessão de amplos poderes à Diretoria do Sindicato para estabelecer negociações com a 
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