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Quantificação do débito:

Valor Histórico (R$) Data de ocorrência
200.000,00 13/7/2001

Deverá ser recolhido, ainda, em igual prazo, aos cofres do
Tesouro Nacional, mediante GRU, código n.º 13.901-7, a multa que
lhe foi aplicada por esta Corte de Contas, com fundamento no art. 57
da Lei 8.443/92 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Origem da dívida: não aprovação da prestação de contas dos
recursos transferidos ao município de Porto Alegre do Norte/MT por
força do Convênio 2.166/2000, firmado com a Fundação Nacional de
Saúde que tinha como objeto a execução de obras de ampliação do
sistema de abastecimento de água naquele Município.

Caso não atendida a presente notificação no prazo ora fi-
xado, o responsável terá o nome incluído no Cadastro Informativo de
Débitos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin), bem
como será imediatamente executada judicialmente perante o com-
petente Juízo da Justiça Federal, na forma dos arts. 19, 23, (inciso III,
alínea b), 24 e 28 (inciso II) da Lei n.º 8.443/92 e art. 219, incisos II
e III, do RI/TCU.

WALDEMIR PAULINO PASCHOIOTTO
Secretário

EXTRATO DE RESCISÃO

Espécie: Termo de Rescisão do Contrato de Credenciamento
CD003/2008, celebrado com a FISIO-COR Clínica de Fisioterapia
Ltda, CNPJ no- 08.599.832/0002-69. Processo: 013589/07-5. Objeto:
Rescisão amigável, a partir de 14/3/2012, do contrato no- 003/2008.
Fundamento Legal: Cláusula Décima - Da Rescisão, inciso II, e seu
parágrafo segundo, c/c o artigo 79, inciso II, da Lei no- 8.666/93.
Signatário: pelo Senado Federal: Doris Marize Romariz Peixoto, Di-
retora-Geral.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 01º Termo Aditivo ao Contrato CT20110071, celebrado com
a empresa JF ENGENHARIA LTDA. Processo: 017388/10-4. Data da
Assinatura: 19/03/2012. Objeto: Acréscimo de 25% ao valor original
do contrato, passando-o para R$47.000,00. Programa de Trabalho:
01031055140610001. Natureza da Despesa: 449051. Nota de em-
penho no- 2012NE000923, emitida em 29/02/2012. Signatários: pelo
Senado Federal: Doris Marize Romariz Peixoto, Diretora-Geral, pela
Contratada: Jairo França Junior.

4.2. A FGV não se responsabilizará por perdas ou extravios
de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a rea-
lização da prova, nem por danos a eles causados.

4.3. Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do
certame, a FGV procederá, como forma de identificação, à coleta da
impressão digital de todos os candidatos no dia de realização das
provas.

4.4. Com vistas à garantia da isonomia e lisura do certame
seletivo em tela, no dia de realização das provas objetivas, os can-
didatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do
ingresso e saída de sanitários durante a realização das provas.

4.5. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no lo-
cal de realização das provas por, no mínimo, duas horas após o seu
início. A inobservância desta regra acarretará a não correção da prova
e, consequentemente, a eliminação do candidato.

4.6. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de
questões, ao final da prova, se isto ocorrer nos últimos sessenta
minutos anteriores ao horário determinado para o término das pro-
vas.

4.7. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obriga-
toriamente, ao fiscal de sala, o seu cartão de respostas, a sua prova
discursiva, sob pena de ser eliminado.

4.8. Terá sua prova anulada e será automaticamente elimi-
nado do concurso público, ainda, o candidato que, durante a sua
realização: a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a
execução das provas; b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou
equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não forem
expressamente permitidos ou que se comunicar com outro candidato;
c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe,
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen
drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica,
controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer
espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, la-
piseira/grafite e/ou borracha; d) faltar com o devido respeito para com
qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as au-
toridades presentes ou com os demais candidatos; e) fizer anotação de
informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição
ou em qualquer outro meio; f) não entregar o material das provas ao
término do tempo destinado para a sua realização; g) afastar-se da
sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; h) ausentar-
se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas ou a
folha de texto definitivo; i) descumprir as instruções contidas no
caderno de provas, no cartão de respostas ou na folha de texto
definitiva; j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido; k) utilizar ou tentar utilizar
meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de
terceiros, em qualquer etapa do concurso público; l) não permitir a
coleta de sua assinatura; m) for surpreendido portando anotações em
papéis, que não os permitidos; n) for surpreendido portando qualquer
tipo de arma e/ou se negar a entregar a arma à Coordenação; o) não
permitir ser submetido ao detector de metal; p) não permitir a coleta
de sua impressão digital no cartão de respostas.

4.8.1. Os possíveis casos de burla às regras contidas neste
edital e no edital de abertura de inscrições do concurso público aqui
mencionado que forem registrados no dia de realização das provas
serão oportunamente analisados pela FGV, em conjunto com a Co-
missão do Senado Federal, podendo serem mantidas as provas dos
candidatos nesta situação, quando for constatado inequivocamente
que não houve qualquer tipo de fraude ou privilégio no certame, em
atenção ao princípio da razoabilidade.

5. No dia de realização das provas o candidato deverá ob-
servar, ainda, todas as instruções e disposições relativas às provas
contidas no edital de abertura de inscrições do cargo mencionado
neste edital.

6. Os candidatos inscritos que comprovadamente não pu-
derem comparecer no dia de realização das provas poderão requerer a
devolução do valor pago a título de taxa de inscrição.

6.1. O candidato deverá encaminhar requerimento instruído
com a documentação comprobatória da impossibilidade de compa-
recimento no dia da realização da prova, até o dia 2 de abril de 2012,
impreterivelmente, via SEDEX ou carta registrada com aviso de re-
cebimento, à FGV - Praia de Botafogo, 190 - 6º andar - sala 612 -
Botafogo - Rio de Janeiro - RJ CEP 22250-900. O requerimento
deverá conter todos os dados pessoais (nome, RG, CPF, endereço,
telefone e e-mails para contato, além da indicação da conta bancária
para ressarcimento), assim como os dados cadastrais (número(s) de
inscrição e cargo/área/especialidade pretendido) do candidato reque-
rente. Após esse período, a solicitação de reembolso será indefe-
rida.

6.2. O requerimento de devolução do valor da taxa de ins-
crição será analisado pela FGV em até 10 (dez) dias úteis a contar de
seu recebimento. Uma vez deferido o requerimento, o valor será
devolvido em até 20 (vinte) dias úteis, na conta bancária indicada
pelo candidato.

DORIS MARIZE ROMARIZ PEIXOTO

CÂMARA DOS DEPUTADOS
D I R E TO R I A - G E R A L

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 49/2012 - UASG 010001

Processo no- 135.442/2011 . Objeto: - Fornecimento de materiais mé-
dico-hospitalares de enfermagem tais como fio de sutura, coletor para
citologia, escova cervical para colpocitologia, espéculo vaginal e pin-
ças cheron, pelo período de doze meses. Total de Itens Licitados:
00015 . Edital: 20/03/2012 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 .
Endereço: Câmara Dos Deputados - Ed. Anexo i - 14º Andar Zona
Cívico-administrativa - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a
partir de 20/03/2012 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. .
Abertura das Propostas: 02/04/2012 às 10h00 site www.compras-
net.gov.br. . Informações Gerais: O edital também está disponível no
sítio www.camara.gov.br.

(SIDEC - 19/03/2012) 010001-00001-2012NE000989

PREGÃO ELETRÔNICO No- 50/2012 - UASG 010001

Processo no- 144.610/2011 . Objeto: - Fornecimento, pelo período de
doze meses, de peças e acessórios, genuínos e novos, disponibilizados
pela montadora FORD. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital:
20/03/2012 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h59 . Endereço: Câmara
Dos Deputados - Ed. Anexo i - 14º Andar Zona Cívico-administrativa
- BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 20/03/2012 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas:
02/04/2012 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Ge-
rais: O edital também está disponível no sítio www.camara.gov.br.

JOSE MARTINICHEN FILHO
Presidente da CPL

(SIDEC - 19/03/2012) 010001-00001-2012NE000989

SENADO FEDERAL

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Espécie: Acordo de Cooperação AC20120002. Processo: 007054/12-
2. Celebrado com a CÂMARA DOS DEPUTADOS. Modalidade:
Não aplicável. Objeto: Adotar ações conjuntas visando à transmissão
dos sinais da TV Câmara e da TV Senado, no sistema de TV Digital
em todo o país, por meio dos canais consignados para este fim a essas
Casas Legislativas, em resolução padrão (Standard Definition), me-
diante a cessão, sem ônus, de uma subcanalização do canal digital,
além dos recursos e dos equipamentos de transmissão local, reci-
procamente, nas localidades em que se instalarem estações de ra-
diodifusão digital, de cada Casa Legislativa. Vigência: início:
15/03/2012 - final: indeterminado. Signatários: pelo Senado Federal:
Senador José Sarney, Presidente, e Doris Marize Romariz Peixoto,
Diretora-Geral, pela Câmara dos Deputados: Deputado Marco Maia,
Presidente, e Rogério Ventura Teixeira, Diretor-Geral.

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

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo no- 002984/12-1. Modalidade: Inexigibilidade de licitação.
Objeto: contratação de tratamento odontológico, no valor total de R$
10.200,00 (dez mil e duzentos reais), em favor da empresa INS-
TITUTO RC DE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA. Funda-
mentação legal: caput do art. 25, da Lei no- 8.666/93. Reconhecido por
Walter Ribeiro Valente Júnior, Diretor Geral Adjunto do Senado Fe-
deral e ratificado por Doris Marize Romariz Peixoto, Diretora Geral
do Senado Federal.

Poder Legislativo
.

EDITAL No- 10, DE 19 DE MARÇO DE 2012
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS

A Diretora-Geral do Senado Federal torna pública a con-
vocação dos candidatos com inscrições homologadas para o cargo de
Analista Legislativo, Área Tecnologia da Informação, Especialidade
Informática Legislativa, Subáreas Análise de Sistemas e Análise de
Suporte de Sistemas, e para o cargo de Analista Legislativo, Área
Saúde e Assistência Social, Especialidade Enfermagem, para a rea-
plicação das provas objetivas e das provas discursivas, relativas ao
concurso público normatizado pelo edital de abertura de inscrições no-

2, publicado no Diário Oficial da União no- 246, Seção 3, de 23 de
dezembro de 2011.

1. As provas objetivas e discursivas para o cargo de Analista
Legislativo terão a duração de 5 (cinco) horas e 30 (trinta) minutos,
e serão realizadas no turno da tarde, de 15h às 20h30min (horário de
Brasília/DF).

2. As provas serão realizadas no dia 15 de abril de 2012,
simultaneamente nas capitais de todos os 26 (vinte e seis) Estados e
do Distrito Federal.

2.1. Os locais de realização das provas estarão disponíveis a
partir do dia 9 de abril de 2012, no endereço eletrônico
http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/senado11/, onde o candidato
poderá consultar, mediante o fornecimento de dados relativos à ins-
crição, o seu Cartão de Informação contendo as informações re-
ferentes ao estabelecimento, endereço e sala em que irá realizar a
prova.

2.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato a iden-
tificação correta de seu local de realização das provas e o com-
parecimento no horário determinado. É recomendável, ainda, que os
candidatos atentem para os fusos horários existentes no território
brasileiro.

3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a
realização das provas com antecedência mínima de uma hora do
horário fixado para o seu início, observando o horário oficial de
Brasília-DF, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, do
comprovante de inscrição (Cartão de Informação impresso do site) ou
do comprovante de pagamento da taxa de inscrição e do documento
de identidade original.

3.1. Não haverá segunda chamada para a realização das pro-
vas. O não comparecimento implicará a eliminação automática do
candidato.

3.2. Não serão aplicadas provas em local, data ou horário
diferentes dos predeterminados. O candidato apenas poderá realizar a
prova no local designado em seu Cartão de Informação, sendo vedada
a realização da prova em qualquer outro local.

3.3. Não será permitida, durante a realização das provas, a
comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas cal-
culadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, im-
pressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou
legislação.

3.4. Ao receber seu material de prova, o candidato deve:
conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de ins-
crição e o número do documento de identidade; ler atentamente as
instruções para a marcação das respostas das questões objetivas e
redação da prova discursiva (quando for o caso); marcar na folha de
respostas (prova objetiva) o campo relativo à confirmação do tipo/cor
de prova, conforme o caderno que recebeu (este campo, contudo, não
implica na anulação da prova no caso de sua não marcação); e assinar
seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica
transparente de cor azul ou preta.

4. Será ELIMINADO do concurso o candidato que, durante
a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos ele-
trônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de cha-
pelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira
(grafite), corretor líquido e/ou borracha. O candidato que estiver por-
tando algo definido ou similar ao disposto neste subitem deverá
informar ao fiscal da sala que determinará o seu recolhimento em
embalagem não reutilizável fornecida pelos fiscais, as quais deverão
permanecer lacradas durante todo o período da prova.

4.1. A FGV recomenda que o candidato não leve nenhum
dos objetos citados no subitem anterior no dia de realização das
provas. A FGV não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos
objetos supracitados.

Retângulo
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ANEXO I
Cronograma Previsto

Evento Data
Divulgação dos locais, datas, turnos e horários (de Brasília-DF) de realização das provas Escritas Ob-
jetivas de Múltipla Escolha e Discursivas

9 de abril de 2012

Reaplicação das Provas Escritas Objetivas de Múltipla Escolha e Discursivas 15 de abril de 2012
Publicação do gabarito oficial preliminar das Provas Escritas Objetivas de Múltipla Escolha 16 de abril de 2012
Prazo para a interposição de recursos contra o gabarito preliminar das Provas Escritas Objetivas de Múl-
tipla Escolha

De 17 a 18 de abril de 2012

Publicação do julgamento dos recursos interpostos, bem como do gabarito definitivo e do resultado das
Provas Escritas Objetivas de Múltipla Escolha

03 de maio de 2012

Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar das Provas Escritas Objetivas de Múl-
tipla Escolha

De 4 a 5 de maio de 2012

Publicação do Julgamento dos recursos interpostos, bem como do resultado definitivo das Provas Escritas
Objetivas de Múltipla Escolha

11 de maio de 2012

Divulgação do Padrão de Respostas das Provas Escritas Discursivas 15 de maio de 2012
Divulgação do resultado preliminar das Provas Escritas Discursivas e dos espelhos dos cadernos de textos
definitivos

18 de maio de 2012

Recebimento dos recursos contra as notas das Provas Discursivas De 21 a 22 de maio de 2012
Publicação do julgamento dos recursos contra as notas das Provas Discursivas 30 de maio de 2012
Convocação dos candidatos portadores de deficiência para a realização da perícia médica 4 de junho de 2012
Realização da Perícia Médica 25 de junho de 2012
Divulgação do resultado da Perícia Médica 26 de junho de 2012
Prazo para a interposição de recursos contra o resultado da Perícia Médica 27 a 28 de junho de 2012
Publicação do julgamento dos recursos interpostos, bem como do resultado definitivo da Perícia Médica 4 de julho de 2012
Divulgação do Resultado Final Definitivo e Homologação do Concurso 5 de julho de 2012

S E C R E TA R I A

EXTRATO DE RESCISÃO

Rescisão do Contrato no- 92/2008, firmado entre o STF e Rodrigo
Pereira de Mello. (Processo no- 333.583). Fundamento Legal: art. 78,
II, c/c art. 79, I da Lei 8.666/93. Assinatura: 15/03/2012. Assina: Pelo
STF, Sr. Alcides Diniz da Silva - Diretor-Geral.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Especie: Contrato no- 11/2012 celebrado entre o STF e a empresa MS
Comércio e Serviços de Informática Ltda. (Processo 346.572). Ob-
jeto: Prestação de serviços de suporte técnico oficial para software
Oracle Data Integration Suite. Fundamento Legal: Lei no- 8.666/93.
Valor global: R$ 26.500,00. Assinatura/Vigência: 19/03/2012. As-
sinam: Pelo STF, Sr. Washington Luiz Ribeiro da Silva - Secretário
de Administração e Finanças; pela Contratada, Sr. Fabrício Delanhesi
Streppel.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
DIRETORIA GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

No- processo: 347.884. Objeto: Evento externo de capacitação - Ali-
nhamento e Desdobramento de Estratégia em Organizações Públicas.
Contratado: Infinity Conferences & Exhibitions Eventos Brasil Ltda.,
CNPJ nº 12.816.731/0001-99. Fundamento Legal: art. 25, II, c/c art.
13, VI, da Lei 8.666/93. Valor total: R$ 8.850,00 (oito mil oitocentos
e cinquenta reais). Declaração de Inexigibilidade: em 15/03/2012, por
Selma Vera Cruz Mazzaro, Secretária de Gestão de Pessoas, CPF nº
287.718.771-34. Ratificação: em 15/03/2012, por Kleber de Oliveira
Vieira, Diretor-Geral Substituto, CPF nº 245.181.581-72.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
S E C R E TA R I A

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

No processo nº: 23578/2011. Objeto: Contratação de serviços es-
pecializados de operação e de manutenção preventiva, preditiva e
emergencial nos sistemas de condicionamento de ar do Tribunal Su-
perior Eleitoral, com fornecimento de peças, insumos e componentes.
Contratada: Aeroclima Serviços Técnicos Ltda. Fundamento Legal:
Artigo 25, inciso I, da Lei nº 8666/93. Valor: R$ 2.190.480,12 (dois
milhões, cento e noventa mil, quatrocentos e oitenta mil reais e doze
centavos). Reconhecimento de Inexigibilidade: em 15.03.2011, por
José Rodrigues de Araújo Neto, Secretário de Administração Subs-
tituto. Ratificação: em 15.03.2012, por Patrícia Maria Landi da Silva
Bastos, Diretora-Geral.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

No processo nº: 3.011/2012. Objeto: inscrição de servidor no Fórum
HSM Gestão e Liderança 2012. Contratada: HSM Inspiring Ideas.
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, da Lei nº 8666/93. Valor: R$
4.750,00 (quatro mil e setecentos e cinqüenta reais). Reconhecimento
de Inexigibilidade: em 19.03.2012, por José Rodrigues de Araújo
Neto, Secretário de Administração Substituto. Ratificação: em
19.03.2012, por Patrícia Maria Landi da Silva Bastos, Diretora-Ge-
ral.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 4/2012

Comunicamos a reabertura da licitação supracitada, publi-
cada no D.O. de 16/01/2012 . Objeto: Registro de preço, em lote
único, para eventual prestação de serviços de jardinagem mediante
posto de trabalhos, na nova sede do TSE, incluindo o fornecimento de
equipamentos e produtos necessários a realização dos serviços, pelo
período de 12 meses conforme edital. Entrega das Propostas: a partir
de 01/03/2012 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 26/03/2012, às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARIA ANGELICA BORGES DA SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 19/03/2012) 070001-00001-2012NE000004

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 14/2012

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 29/02/2012 . Objeto: Prestação de serviços, em
lote único, de exercitação das urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral,
pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos
da lei, de acordo com as especificações, quantidades, condições e
prazos constantes do Termo de Referência - Anexo I do edital.

EDENNETH SOARES DE SOUSA E SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 19/03/2012) 070001-00001-2012NE000004

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO

Espécie: Termo de Rerratificação Contrato TSE nº 104/2011. CON-
TRATADA: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE. OBJETO:
Retificar o valor contratual constante à Cláusula Quinta do Contrato
TSE nº 104/2011, sendo o atual valor total estimado de R$
457.014,92. ASSINATURA: 19/03/2012. ASSINAM: Patrícia Maria
Landi da Silva Bastos, Diretora-Geral, pelo TSE; Cláudia Regina
Tadeia Uehara, Gerente Regional - DF, pela Contratada. PA nº
43.256/2010.

COORDENADORIA DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
E FINANCEIRA

EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHO

Espécie: Nota de Empenho Ordinário nº 2012NE000555, emitida em
19/03/2012. FAVORECIDO: JZ Parati Comercial de Produtos Ltda.
OBJETO: Aquisição de frascos de adoçante. VALOR: R$ 60,00.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nºs 8666/93 e 10520/2002. PA:
04163/2012.

Espécie: Nota de Empenho Ordinário nº 2012NE000549, emitida em
16/03/2012. FAVORECIDO: Professora Antonieta Cursos e Capa-
citação Profissional Ltda. OBJETO: Inscrição de servidor no curso
"Novo SIDEC com alterações da IN 02/2011/SLTI/MPOG". VALOR:
R$ 1.050,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8666/93. PA:
2 8 2 6 9 / 2 0 11 .

Espécie: Nota de Empenho Ordinário nº 2012NE000546, emitida em
15/03/2012. FAVORECIDO: Andrei Publicações Médicas Farmacêu-
ticas Técnicas Ltda. OBJETO: Custeio de uma assinatura anual do
Guia Farmacêutico Brasíndice. VALOR: R$ 495,00. FUNDAMENTO
LEGAL: Lei nº 8666/93. PA: 01847/2012.

Espécie: Nota de Empenho Ordinário nº 2012NE000550, emitida em
16/03/2012. FAVORECIDO: André Antônio Andrade Santos. OB-
JETO: Custeio da palestra "Documentos Digitais: Preservação e
Acesso". VALOR: R$ 531,58. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº
8112/90. PA: 04284/2012.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 56/2012 - UASG 050001

No- Processo: 999/2012 . Objeto: Registro de preços para aquisição de
vacinas contra gripe influenza Total de Itens Licitados: 00001 . Edi-
tal: 20/03/2012 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 17h59 . Endereço:
Safs Quadra 06 Lote 01-trecho 03-administracao 01 Andar BRA-
SILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 20/03/2012 às 09h00
no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 02/04/2012
às 09h00 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: Edital
também disponível no site www.stj.jus.br

MAGDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Pregoeira

(SIDEC - 19/03/2012) 050001-02011-2011NE000023

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

AVISOS DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS No- 5/2012 - UASG 040001

No- Processo: 194 . Objeto: Contratação de empresa de engenharia
para elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo de cálculo
estrutural, fundações e reforço estrutural para construção de torre de
elevadores externa ao Edifício Anexo II do STF Total de Itens Li-
citados: 00002 . Edital: 20/03/2012 de 08h00 às 17h59 . Endereço:
Praca Dos Tres Proderes - Ed. Anexo i - 2. Andar - Sala 202 b
BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: 09/04/2012 às 14h00 .
Endereço: Sala de Reuniões da Cpl - Stf - Ed. Anexo i - Garagem
BRASILIA - DF . Informações Gerais: Edital disponívels nos sítios
www.stf.jus.br e www.comprasnet.gov.br e na CPL ao custo unitário
de R$ 0,10, por folha.

(SIDEC - 19/03/2012) 040001-00001-2012NE000012

PREGÃO ELETRÔNICO No- 29/2012 - UASG 040001

No- Processo: 346799 . Objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviços de laboratório fotográfico Total de Itens Licitados: 00009
. Edital: 20/03/2012 de 08h00 às 17h59 . Endereço: Praca Dos Tres
Proderes - Ed. Anexo i - 2. Andar - Sala 202 BRASILIA - DF .
Entrega das Propostas: a partir de 20/03/2012 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 02/04/2012 às
14h00 site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Editals di-
ponível nos sítios www.stf.jus.br, www.comprasnet.gov.br e na CPL
ao custo unitário de R$ 0,10 por cópia.

GUSTAVO DURAN DO VALLE
Pregoeiro

(SIDEC - 19/03/2012) 040001-00001-2012NE000012

PREGÃO ELETRÔNICO No- 33/2012 - UASG 040001

No- Processo: 347213 . Objeto: Aquisição de material para conser-
vação, restauração e encadernação de documentos. Total de Itens
Licitados: 00010 . Edital: 20/03/2012 de 09h00 às 12h00 e de 13h às
17h59 . Endereço: Praca Dos Tres Proderes - Ed. Sede - 2. Andar
Plano Piloto - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de
20/03/2012 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 02/04/2012 às 13h00 site www.comprasnet.gov.br. Infor-
mações Gerais: O edital encontra-se a disposição nos sítios
www.stf.jus.br e www.comprasnet.gov.br ou na Comissão Permanente
de Licitação ao custo de R$ 0,10 por folha.

CEZAR AUGUSTO BARROS GADELHA
Pregoeiro

(SIDEC - 19/03/2012) 040001-00001-2012NE000012

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 18/2012

O pregoeiro do STF comunica que no Pregão Eletrônico no-

018/2012 - contratação de empresa parafornecimento de material bi-
bliográfico editado no mercado nacional, constituído de livros, mapas,
audiovisuais, CD-roms, folhetos, teses e outros documentos em qual-
quer suporte físico ou em meio eletrônico, disponíveis em editoras ou
livrarias,declarou vencedora a empresa EMPORIO VERTICE - EDI-
TORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

GUSTAVO DURAN DO VALLE
Pregoeiro

(SIDEC - 19/03/2012) 040001-00001-2012NE000012

Poder Judiciário
.




