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SEÇÃO III 

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO – LICITAÇÃO EXCLUSIVA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2015

O Pregoeiro da Câmara Legislativa do Distrito Federal comunica o resultado do pregão supra-
citado, processo 001-001.047/2014, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção 
preventiva nos veículos automotores da frota da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Vencedor: 
PICK-UP Center Tecnologia em Pick-up’s e Caminhões Ltda. - ME, CNPJ nº 04.339.617/0001-97. 
Valor: R$ 46.499,40 (quarenta e seis mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos). 
A ata da sessão encontra-se afixada no quadro de avisos da CPL/CLDF e disponibilizada nos 
endereços eletrônicos www.cl.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br - UASG: 974004. Maiores 
informações pelos telefones (61) 3348.8651; 3348-8650; e 3348-8652.

Brasília/DF, 13 de abril de 2015.
CARLOS EUGÊNIO DIAS MARINHO

FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES 
DA CÂMARA LEGISLATIVA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fundamento Legal: artigo 25, “Caput” da Lei nº 8.666/93 e alterações. Justificativa: Por invia-
bilidade de competição. Autorização da despesa: pela Ordenadora de Despesa: Ana Maria da 
Rosa Dornelles Cardoso. Ratificação: Conselho de Administração do FASCAL, conforme AMD 
nº 019/2015, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 25 de março 
de 2015. Processo n.º 001-001342/2015, Contratado: CLÍNICA ODONTOLÓGICA ORAL 
5 LTDA. CNPJ 02.417.108/0001-00. Objeto: prestação de serviços odontológicos, conforme 
parecer da Perícia Odontológica do Fascal constante das folhas 35/36 do referido processo. 
Ratificamos, nos termos do artigo 26 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, a inexigibilidade de 
licitação de que trata o referido processo, com fulcro no “Caput” do artigo 25 da Lei 8.666/93 
e suas alterações, tendo em vista a justificativa constante dos respectivos autos do processo. 
Publique-se para as providências complementares. Brasília/DF, 10 de abril de 2015. Ana Maria 
da Rosa Dornelles Cardoso, Gerente-Coordenadora do FASCAL/Substituta; José Ricardo Grossi 
de Souza, Representante da Presidência; Egerineu Marques Brandão Júnior, Representante da 
Vice-Presidência; Luciane Espíndola de Amorim Souza, Representante da Primeira Secretaria; 
Glória Maria Peçanha Ferreira, Representante da Segunda Secretaria; Donizete dos Santos, 
Representante da Terceira Secretaria; Haroldo Barth Alois, Representante do Sindical; Márcio 
Roberto Mendes Batista, Representante da Assecam.

VICE-GOVERNADORIA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2014, 
NOS TERMOS PADRÃO Nº14/2002

PROCESSO Nº 014.000.120/2013, PARTES: DF/VICE-GOVERNADORIA x DECOLANDO 
TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a alte-
ração do subitem 5.2 da Cláusula Quinta do contrato original, que passa a ter a seguinte redação 
“Os valores pactuados no presente contrato serão reajustados, anualmente, pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo – IPCA”. VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entra em vigência a 
partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 27 de março de 2015, SIGNATÁRIOS: 
Pelo Distrito Federal: José Itamar Feitosa, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral 
da Vice- Governadoria. Pela Contratada: Levi Jeronimo Barbosa, na qualidade de Procurador.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2014, 
NOS TERMOS PADRÃO Nº13/2002

PROCESSO Nº 014.000.120/2013, PARTES: DF/VICE-GOVERNADORIA x DECOLANDO 
TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva 
reduzir em 25%, ou seja, em R$ 157.931,35 (Cento e cinquenta e sete mil, novecentos e trinta 
e um reais e trinta e cinco centavos), passando o valor total do contrato para R$ 473.794,05 
(Quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinco centavos). VI-
GÊNCIA: O presente termo aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura. DATA 
DA ASSINATURA: 30 de março de 2015, SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: José Itamar 
Feitosa, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral da Vice- Governadoria. Pela 
Contratada: Levi Jeronimo Barbosa, na qualidade de Procurador.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº 01/2015-GVG NOS TERMOS PADRÃO N.º04/2002

PROCESSO Nº 002.000.011/2015, PARTES: DF/Vice-Governadoria x OI S/A; OBJETO: 
prestação de serviços contínuos para central telefônica PABX (DDR) modalidades feixes 

digitais referente ao Lote 02; Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) Local referente ao 
Lote 04; e Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) para Longa Distância Nacional (LDN) 
e Longa Distância Internacional referente ao Lote 05; DO VALOR: o valor total do contrato 
é de R$ 19.876,50 (Dezenove mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), 
devendo a importância de R$ 14.907,37 (Quatorze mil, novecentos e sete reais e trinta e sete 
centavos) ser atendida à conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente 
- Lei Orçamentária nº 5.442, de 30 de dezembro de 2014, enquanto a parcela remanescente 
será custeada á conta de dotações a serem alocadas no(s) orçamento seguinte(s); DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho: 04.122.6003.8517.0026, Natureza da despesa: 
339039, Fonte de Recurso: 100, UG: 100101, Gestão: 00001, Nota de Empenho nº 00098, 
emitida em 30/03/2015, no valor de R$ 14.907,37 (Quatorze mil, novecentos e sete reais e 
trinta e sete centavos), na modalidade estimativo; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  Pregão 
Eletrônico nº 239/2014 da SULIC/SEPLAN, da Lei nº 10.520 de 17/07/2002 e da Lei nº 8.666 
de 21/06/2013 e suas alterações posteriores; DO PRAZO: O presente Contrato terá vigência 
de 12 (doze) meses a partir da sua assinatura, permitida a prorrogação na forma da lei vigente, 
devendo ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, às expensas da Administração; 
DATA DA ASSINATURA: 10 de abril de 2015, SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal: José 
Itamar Feitosa, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral, Pela Contratada: Nelson 
Naozo Moreira Kumeda e Daniele Ferreira, ambos  na qualidade de Executivo de Negócios.

EXTRATO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BENS Nº 02/2015-GVG 
NOS TERMOS DO PADRÃO N.º08/2002

PROCESSO Nº 014.000.049/2014, PARTES: DF/Vice-Governadoria x MAM Ribeiro Comércio 
de Alimentos - ME; OBJETO: o presente Contrato tem por objeto aquisição de gêneros alimen-
tícios; DA FORMA DE FORNECIMENTO: o objeto processar-se-á de forma PARCELADA 
facultada a sua prorrogação nas hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93; DO 
VALOR: o valor total do contrato é de R$ 7.848,00 (Sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais), 
devendo a importância de R$ 5.886,00 (Cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais) ser atendida à 
conta de dotações orçamentárias consignadas no orçamento corrente; DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: Programa de Trabalho: 04.122.6003.8517.0026, Natureza da despesa: 33.90.30, Nota 
de Empenho nº 00099, emitida em 31/03/2015 na modalidade global; FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: Dispensa de Licitação, baseada no inciso II do art. 24 e demais dispositivos da Lei nº 
8.666 de 21.06.93; DA VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses a 
contar da sua assinatura, devendo ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, às expen-
sas da Administração; DATA DA ASSINATURA: 08 de abril de 2015, SIGNATÁRIOS: pelo 
Distrito Federal: José Itamar Feitosa0, na qualidade de Subsecretário de Administração Geral, 
Pela Contratada: Maria Aparecida Moreira Ribeiro, na qualidade de Procuradora.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2012 
NOS TERMOS PADRÃO Nº14/2002

PROCESSO Nº 014.000.129/2011, PARTES: DF/VICE-GOVERNADORIA x CLARO S.A, 
OBJETO: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência por mais 12 
(doze) meses, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 8.666/93. VIGÊNCIA: O presente termo 
aditivo entra em vigência a partir da data de sua assinatura. DATA DA ASSINATURA: 10 de 
abril de 2015, SIGNATÁRIOS: pelo Distrito Federal: José Itamar Feitosa, na qualidade de Sub-
secretário de Administração Geral da Vice-Governadoria. Pela Contratada: Rose Cristina Tavares 
de Lima da Silva, qualidade de Gerente de Contas, e Paulo Werther de Araújo, na qualidade de 
Gerente Executivo de Vendas.

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO

EDITAL Nº 13, DE 13 DE ABRIL DE 2015.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS 

E FORMAÇÃO DE CADASTRO 
RESERVA PARA O CARGO DE AUDITOR DE CONTROLE INTERNO

RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA
E CONVOCAÇÃO PARA A PRÓXIMA ETAPA (CANDIDATOS SUB JUDICE)

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO 
DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, o disposto na Lei nº 4.949, de 15 
de outubro de 2012, na Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, na Lei nº 4.448, 
de 21 de dezembro de 2009, na Lei nº 5.175, de 19 de setembro de 2013, bem como a autori-
zação do Conselho de Política de Recursos Humanos - CPRH publicada no Diário Oficial do 
Distrito Federal n.º 183, de 10 de setembro de 2012 e em obediência ao Mandado de Segurança 
nº 2014.01.1.179432-8 e a Ação Ordinária n.º 2014.01.1.187404-4, torna público o resultado 
definitivo da prova discursiva e a convocação para a próxima etapa dos candidatos em situação 
sub judice, do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Auditor de Controle 
Interno, nas especialidades de Finanças e Controle e Planejamento e Orçamento, da Carreira de 
Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal, em conformidade com o Edital n.º 1 – SEAP 
e suas retificações, conforme segue.
1. RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA
1.1. Resultado definitivo dos candidatos em situação sub judice aprovados na prova discursiva para 
o cargo de AUDITOR DE CONTROLE INTERNO NA ESPECIALIDADE DE FINANÇAS E 
CONTROLE - CÓDIGO 101, na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato, nota 

Fundação Universa
Riscado

Fundação Universa
Realce



PÁGINA   39Diário Oficial do Distrito FederalNº 72, terça-feira, 14 de abril de 2015

final na prova objetiva, nota final na prova discursiva e somatório das notas nas provas objetiva 
e discursiva. 144105484, RODRIGO MARCAL BRAVO (candidato sub judice), 98.27, 7.41, 
105.68; 144110302, GUSTAVO VIEIRA DE MELO (candidato sub judice), 92.65, 6.12, 98.77.
2. DA CONVOCAÇÃO PARA A PRÓXIMA ETAPA
2.1. Os candidatos aprovados na prova discursiva, mencionados no item 1 do presente edital, 
estão convocados para realizar a etapa da sindicância de vida pregressa, em conformidade com 
o subitem 12.8 do Edital n.º 1 – SEAP.
3. DA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA
3.1. A sindicância de vida pregressa, de caráter unicamente eliminatório, será para fins de avaliação 
da conduta pregressa e idoneidade moral, requisitos indispensáveis para aprovação no concurso 
público, na qual o candidato será considerado recomendado ou não-recomendado.
3.2. O procedimento irrepreensível e a idoneidade moral inatacável serão apurados por meio de 
investigação no âmbito social, administrativo, civil e criminal.
3.3. A sindicância de vida pregressa será realizada com base em documentos oficiais e 
informações constantes no formulário próprio, contendo perguntas de caráter pessoal, a ser 
disponibilizado oportunamente no endereço eletrônico <http://www.universa.org.br>, o qual 
deverá ser preenchido pelo candidato.
3.4. Durante todo o período do concurso, o candidato deverá manter atualizados os dados 
cons tantes do formulário, referido no subitem 9.3 do Edital n.º 1 – SEAP assim como, cien-
tificar, formal e circunstanciadamente, qualquer outro fato relevante para a investigação, 
não constante daquele documento.
3.5. O candidato, às suas expensas, deverá providenciar e entregar os documentos relacionados 
nos subitens seguintes, juntamente com o formulário mencionado no subitem anterior.
3.5.1. Certidão de antecedentes criminais, da cidade/município da Jurisdição onde reside/residiu 
nos últimos 5 (cinco) anos:
a) da Justiça Federal;
b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal;
c) da Justiça Militar Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino;
d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, inclusive para as candidatas do sexo feminino.
3.5.2. Certidão do Cartório de Protesto de Título, da cidade/município onde o candidato reside/
residiu nos últimos 5 (cinco) anos.
3.5.3. Certidão do Cartório de Execução Cível da cidade/município onde o candidato reside/
residiu nos últimos 5 (cinco) anos.
3.5.4. Certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral.
3.5.5. Cópia autenticada em cartório do documento de identidade, com validade em todo terri-
tório nacional.
3.5.6. Cópia autenticada em cartório do cadastro de pessoa física (CPF).
3.5.7. Cópia autenticada em cartório do Certificado de Reservista de 1ª ou 2ª categoria, ou do 
Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI), do candidato do sexo masculino.
3.5.8. Cópia autenticada em cartório do Título de Eleitor, com cópia do comprovante de votação 
e(ou) justificativa na última eleição, de ambos os turnos.
3.5.9. Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou declaração do 
órgão público que comprove a última e(ou) a atual atividade profissional.
3.5.10. Cópia do comprovante da residência atual (água, luz, telefone, contrato de aluguel, 
contracheque, etc.).
3.5.11. Cópia do comprovante da residência anterior (água, luz, telefone, contrato de aluguel, 
contracheque, etc.), caso a residência atual seja inferior a 5 (cinco) anos.
3.5.12. 2 (duas) fotografias recentes do candidato sem óculos, em tamanho 3x4, coloridas, fundo 
branco. As fotografias devem ostentar, na parte frontal inferior, as datas em que foram realizadas, 
obrigatoriamente as datas que foram realizadas deve contar com menos de 3 (três) meses do dia 
que for entregue o formulário previsto no subitem 3.3 deste edital.
3.6. As certidões referidas nos subitens 3.5.1 a 3.5.4 deste edital deverão estar dentro do prazo 
de validade, nunca superior a 90 (noventa) dias, e ter como referência a data estipulada em edital 
específico para a sua entrega.
3.7. Não será aceito documento ou cópia rasurada ou com indício de rasura.
3.8. A Comissão da sindicância de vida pregressa, instituída pela Fundação Universa para 
proceder à sindicância de vida pregressa, poderá solicitar, a qualquer tempo, que o candidato 
providencie, às suas expensas, outros documentos necessários para a comprovação de dados ou 
para o esclarecimento de fatos e situações envolvendo o candidato.
3.8.1. O não atendimento da solicitação referida no subitem anterior ensejará a não-recomendação 
e eliminação do candidato no concurso público.
3.9. A publicação do resultado da sindicância da vida pregressa listará apenas os 
candidatos habilitados.
3.10. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, será não-recomendado e eliminado do concurso 
público o candidato que:
a) deixar de entregar o formulário disponibilizado;
b) deixar de apresentar quaisquer das certidões, cópias e a foto exigidos nos subitens 3.5.1 a 
3.5.12 deste edital, no período estabelecido em edital especifico;
c) apresentar documento e(ou) certidão falsos;
d) apresentar certidão com o prazo de validade vencido;
e) apresentar documento, certidão ou cópia rasurada ou com indício de rasura;
f) tiver omitido informação ou faltado com a verdade, quando do preenchimento do formulário 
previsto no subitem 3.3 deste edital.
3.11. Será assegurado ao candidato não-recomendado conhecer as razões que determi-
naram a sua não-recomendação, bem como a possibilidade de interpor recurso.

3.12. Não haverá segunda chamada para a entrega da documentação da etapa de sindicância da 
vida pregressa.
3.13. Em hipótese alguma, será recebida a documentação referente à etapa de sindicância da 
vida pregressa e fora do local, da data e do horário predeterminados no presente edital. São de 
responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta do local e o comparecimento 
no horário determinado.
3.14. Não será admitido ingresso de candidato no local após o horário fixado para a sua entrega.
3.15. Será eliminado do concurso público o candidato que na sindicância de vida pregressa for 
considerado não-recomendado.
3.16. O preenchimento e a entrega da documentação exigida neste edital pressupõem a autorização 
do candidato para que seja realizada a sua investigação.
3.17. As certidões, cópias e a foto exigidos nos subitens 3.5.1 a 3.5.12 deste edital, terão validade 
somente para este concurso público e não será devolvido, tampouco será fornecida cópia desta 
documentação.
3.18. O candidato deverá observar atentamente o exposto no item 9 do Edital n.º 1 – SEAP.
3.19. DAS INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO
3.19.1. O formulário da etapa da sindicância de vida pregressa deverá ser digitado.
3.19.2. O candidato deve rubricar e datar todas as folhas do formulário, exceto a última que 
deverá ser assinada e datada em campo próprio.
3.19.3. O candidato deve colar as fotografias coloridas, tamanho 3x4, na parte superior 
do formulário.
3.19.4. A fotografia deve ostentar, na parte frontal inferior, a data em que foi realizada, devendo 
contar com menos de 3 (três) meses do dia em que for entregue o formulário da sindi cância de 
vida pregressa.
3.19.5. O formulário da etapa da sindicância de vida pregressa esta disponível na Central de 
Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, localizada na SGAN 609, Mó dulo A, Asa 
Norte, Brasília/DF, e, também no endereço eletrônico http://www.universa.org.br.
3.20 DO LOCAL, DA DATA E DO HORÁRIO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO
3.20.1. O candidato deverá, às suas expensas, providenciar a documentação relacionada no 
subitem 3.5 deste edital e dos demais editais complementares e/ou retificadores, que deverá ser 
entregue, no período de 22 a 24 de abril de 2015, no horário das 10h (dez horas) às 17h (dezes-
sete horas), ininterruptamente, na Central de Atendimento ao Candidato da Fundação Universa, 
localizada na SGAN 609, Módulo A, Asa Norte, Brasília/DF.
3.20.2. Será admitida a entrega da documentação por terceiros, mediante a entrega de 
procuração do interessado, com firma reconhecida em cartório, acompanhada de cópia 
legível de documento de identidade do candidato. Esses documentos serão retidos pela 
Fundação Universa no momento da entrega.
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. O resultado definitivo da prova discursiva e a convocação para a próxima etapa dos 
candidatos em situação sub judice, do concurso público para provimento de vagas para o 
cargo de Auditor de Controle Interno, nas especialidades de Finanças e Controle e Planeja-
mento e Orçamento, da Carreira de Auditoria de Controle Interno do Distrito Federal fica 
devidamente homologado nesta data.

ANTONIO PAULO VOGEL DE MEDEIROS

EDITAL No 32 – METRÔ-DF, DE 06 DE MARÇO DE 2015.CONCURSO PÚBLICO
 PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO

 DE CADASTRO RESERVA PARA O METRÔ-DFRESULTADO PRELIMINAR 
DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

DE CANDIDATO EM SITUAÇÃO SUB JUDICE
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATI-
ZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais e em atendimento 
a Ação de Conhecimento nº 2014.01.1.161145-9, torna público o resultado preliminar da 
etapa de avaliação psicológica de candidato em situação sub judice, do concurso público 
regido pelo Edital Normativo no 1 – METRÔ/DF, de 12 de dezembro de 2013, para provi-
mento de vagas e formação de cadastro de reserva para empregos de nível superior e médio 
do Quadro de Pessoal da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ-DF), 
conforme a seguir.
1 DO CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO
1.1 O candidato que realizou a avaliação psicológica, em conformidade com o Edital no 29, de 9 
de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 20 de janeiro de 2015, do 
concurso público para o emprego de Operador de Transporte Metroferroviário (OTM) - Operador 
Metroferroviário Júnior (código 211) foi considerado, em caráter preliminar, “não recomendado” 
para o emprego inscrito.
2 DO RECURSO
2.1 O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da avaliação psicológica, em 
até 10 (dez) dias úteis após a publicação do presente edital, conforme o modelo correspondente 
de formulário disponibilizado no endereço eletrônico http://www.iades.com.br.
2.2 O recurso poderá ser entregue pessoalmente ou por procurador, mediante procuração do 
interessado, com reconhecimento de firma, no horário das 10 (dez) horas às 16 (dezesseis) 
horas, ininterrupto, na CAC-IADES, no seguinte endereço: QE 32 – Conjunto C – Lote 2 – 
Guará II – Guará/DF.
3 DA ENTREVISTA DEVOLUTIVA
3.1 Será assegurado ao candidato “não recomendado” conhecer as razões que deter-
minaram a sua “não recomendação”.
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