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0006; III – Natureza de Despesa: 3.3.90.39; IV – Fonte de Recursos: 100; V – Nota de Empenho: 
2011NE01117. Prazo de Vigência: O presente termo aditivo terá vigência tem seus efeitos financeiros 
retroativos a data de 17/05/2011 e entra em vigência na data de sua assinatura. Assinatura: 30/12/2011. 
Signatários: Wanderly Ferreira da Costa, na qualidade de Secretária Adjunta de Estado e Edson Martins 
de Almeida, na qualidade de Procurador da empresa.

RETIFICAÇÃO
No Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 11/2011, publicado no DODF n° 250, de 
30 de dezembro de 2011, página 112, ONDE SE LÊ: “... Nelson Ricardo Bucchi...” LEIA-SE: 
“... Marcelo Abujabra Machado...”.

SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 468/2011.
Objeto: Contratação de empresa de turismo, categoria Receptivo para prestação de serviços de guias 
de Turismo, a fim de suprir as demandas da Secretaria de Turismos do DF pelo período de 12 (doze) 
meses, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo 
I do Edital. Data e horário para recebimento das propostas: 09h00min do dia 13 de janeiro de 2012, 
processo 510.000.009/2011. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente no endereço 
eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações pelo telefone 0xx(61) 3312.5275.

Brasília/DF, 30 de dezembro de 2011.
AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA

Pregoeiro

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 365/2011.
Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar os serviços de instalação e revisão geral 
em 14 aparelhos Condicionadores de Ar de Conforto, tipo SPLIT, pertencentes ao Patrimônio da 
SEPLAN-DF, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante 
do Anexo I deste Edital. Data e horário para recebimento das propostas: 09h00min do dia 16 de de-
zembro de 2012, processo 410.000390/2011. O respectivo edital poderá ser retirado exclusivamente 
no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações pelo telefone 0xx(61) 3312.5275.

Brasília/DF, 30 de dezembro de 2011.
AUGUSTO CESAR PIRES ARANHA

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 645/2011. 

Objeto: Aquisição de caminhão carroceria e caminhão tipo baú, conforme especificações e con-
dições constantes do Anexo I do Edital. Data e horário para recebimento das propostas: até as 
09h30min do dia 17/01/2012, processo(s) nº(s): 070.001.263/2011 - SEAPA. O respectivo edital 
poderá ser retirado exclusivamente no endereço eletrônico: www.compras.df.gov.br. Informações 
referentes ao cadastro ou ao site, pelo telefone 0xx(61) 3312.5325. 
 Brasília/DF, 30 de dezembro de 2011.

VERÔNICA DE FRANÇA BAHIA
Pregoeira respondendo

AVISO DO RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 191/2011.

A PREGOEIRA respondendo comunica aos interessados que o Resultado do Julgamento do 
Pregão acima citado, processo(s) nº(s): 112.000.324/2011 – NOVACAP, encontra-se disponível 
no sistema eletrônico, no site: www.compras.df.gov.br/licitações/andamento.

Brasília/DF, 30 de dezembro de 2011
VERÔNICA DE FRANÇA BAHIA

AVISO DE CONVOCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 452/2011.

O PREGOEIRO comunica a convocação da empresa 6 - CAST INFORMÁTICA S/A, conforme 
estabelecido no item 5 do Anexo I do edital do Pregão Eletrônico nº 452/2011, para cumprir o disposto 
Edital e possibilitar o início dos testes de homologação no dia 9 janeiro de 2012 às 09:00horas (nove 
horas) horário de Brasília. Os testes deverão ser realizados no endereço SBN, Quadra 02, Bloco “A”, 
Sala 201, Ed. Vale do Rio Doce, nas dependências da Secretaria de Estado de Fazenda– Brasília/DF 
(unidade de administração tecnológica - gerência de sistemas de informação), processo 411.000.312/2011. 

Brasília/DF, 30 de dezembro de 2011. 
EDMAR FIRMINO LIMA

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO 
DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO 
DE CADASTRO-RESERVA PARA 

O CARGO DE AGENTE DE TRÂNSITO DA CARREIRA POLICIAMENTO 
E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

EDITAL Nº 3 – SEAP/DETRAN, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011 - RETIFICAÇÃO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDE-
RAL, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no Decreto nº 21.688, de 7 de 

novembro de 2000 e posteriores alterações, e ainda em cumprimento a Decisão nº 6795/2011 do 
Tribunal de Contas do Distrito Federal, torna pública a retificação do Edital Normativo nº 1 – 
SEAP/DETRAN, de 25 de novembro de 2011, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 
5 de dezembro de 2011, do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro-
-reserva para o cargo de Agente de Trânsito da Carreira Policiamento e Fiscalização de Trânsito, 
do Quadro de Pessoal do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, conforme a seguir:
1. O subitem 1.2.1 passa a ter a seguinte redação: O cadastro reserva somente será aproveitado 
mediante a abertura de vaga no respectivo cargo.
2. Excluir o subitem 5.6.5: “Ao término da apreciação dos requerimentos de atendimento especial 
para a realização das provas objetiva e discursiva e dos respectivos documentos, a Fundação 
Universa divulgará, no endereço eletrônico http://www.universa.org.br, na data provável de 11 
de janeiro de 2012, a listagem contendo o resultado da apreciação dos requerimentos”.
3. O subitem 8.3.2.1 passa a ter a seguinte redação: Conhecimentos gerais, contendo 30 (trinta) 
questões, peso 1 (um).
4. O subitem 11.2 passa a ter a seguinte redação: A avaliação psicológica consistirá na aplicação 
e na utilização de instrumentos psicológicos visando avaliar a adequação do candidato ao perfil 
profissiográfico do cargo. A avaliação psicológica ocorrerá dentro dos parâmetros estabelecidos 
nas Resoluções do CFP N.° 001/2002, CFP N.° 002/2003 e CFP N.° 006/2004 e condições neces-
sárias ao porte de arma de fogo, estabelecidas na Lei n° 10.826/2003 e na Lei n° 11.706/2008. Os 
instrumentos que serão utilizados foram todos referendados pelo Conselho Federal de Psicologia 
e os métodos utilizados serão aqueles apontados nos respectivos instrumentos de avaliação. A 
avaliação psicológica consistirá na aplicação e avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas 
visando verificar habilidades específicas, tipos de raciocínio e características de personalidade 
importantes para o bom desempenho das atividades do cargo Agente de Trânsito da Carreira Po-
liciamento e Fiscalização de Trânsito, tais como, autoconfiança, liderança, assertividade, atenção, 
cognição e raciocínio, comunicabilidade, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade. 
5. O subitem 14.3, alínea “a”, passa a ter a seguinte redação: 50% (cinquenta por cento) do 
máximo de pontos possíveis na prova objetiva de conhecimentos gerais.
6. O subitem 16.1, alínea “a”, passa a ter a seguinte redação: for mais idoso, nos termos previstos 
pelo artigo 1º da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.
7. O Anexo I – Objetos de Avaliação, item 2. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS passa a 
ter a seguinte redação: 6. Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), seus 
acréscimos e alterações publicadas no D.O.U., relacionadas a seguir: n.º 14, de 6 de fevereiro 
de 1998, publicada em 12 de fevereiro de 1998; n.º 110, de 24 de fevereiro de 2000, publicada 
em 10 de março de 2000; n.º 203, de 29 de setembro de 2006, publicada em 10 de novembro 
de 2006; n.º 206, de 20 de outubro de 2006, publicada em 10 de novembro de 2006; n.° 227, de 
9 de fevereiro de 2007, publicada em 12 de março de 2007; n.º 248, de 27 de agosto de 2007, 
publicada em 6 de setembro de 2007; n.° 254, de 26 de outubro de 2007, publicada em 21 de 
novembro de 2007; n.º 269, de 15 de fevereiro de 2008, publicada em 25 de fevereiro de 2008; 
n.º 277, de 28 de maio de 2008, publicada em 9 de junho de 2008; n.° 292, de 29 de agosto de 
2008, publicada em 29 de setembro de 2008; n.° 362, de 15 de outubro de 2010, publicada em 8 
de novembro de 2010 e retificada em 31 de janeiro de 2011; n.° 363, de 28 de outubro de 2010, 
publicada em 26 de novembro de 2010.

JACY BRAGA RODRIGUES

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE
CADASTRO DE RESERVA NOS CARGOS DE ANALISTA E TÉCNICO JURÍDICO

EDITAL Nº 13 – SEAP/PGDF, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2011 – RETIFICAÇÃO DO 
RESULTADO FINAL PARA O CARGO DE NÍVEL SUPERIOR

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no Decreto no 21.688, de 7 de no-
vembro de 2000, e posteriores alterações, em razão do Mandado de segurança nº 20110020162757 
MSG - Acórdão 556.245-TJDFT, torna público a retificação do Edital de Resultado Final dos 
candidatos aprovados no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro 
reserva no cargo de Analista Jurídico, da Carreira dos Servidores da Procuradoria-Geral do Distrito 
Federal, publicado no DODF no 161, de 18 de agosto de 2011, conforme a seguir.
1. No subitem 1.7 Especialidade Direito e Legislação (código 107), alterar a nota final na 
avaliação de títulos, a nota final no concurso público e a ordem de classificação da candidata 
”TACIANA GUIMARAES MEIRELLES, inscrição nº 7108950”, que passa a ser a seguin-
te: nota final na avaliação de títulos 0,50, nota final no concurso público 81,00, ordem de 
classificação da candidata 9.
2. Alterar a ordem de classificação dos candidatos da Especialidade Direito e Legislação (có-
digo 107) na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato, nota final no concurso 
público, ordem de classificação. 7207623, ANA GABRIELA DANTAS DE SOUSA, 80,75, 13; 
7133818, BRUNO CESAR GONCALVES TEIXEIRA, 80,87, 10; 7143542, BRUNO GOMES 
FERNANDES DA SILVA, 80,85, 11; 7144011, FERNANDA XAVIER LAGES, 80,60, 15; 
7138828, MARIANNE RAMALHO LEITE, 80,67, 14; 7113244, TAYSE CARVALHO SILVA 
MONTENEGRO DE OLIVEIRA, 80,78, 12.

JACY BRAGA RODRIGUES

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2011

Para efeito do que estabelece o art. 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, informo que foram conhecidos 
os recursos, eis que tempestivos, apresentados pelas empresas Rhox Comunicação de Dados 
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