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- SSAA, a partir de poço profundo, nas Comunidades de Lagoa
Grande, Tatui III e Algodões Velho, na Zona Rural do município de
Sobradinho; Prazo: 90 (noventa) dias, contados a partir da publicação
deste termo no Diário Oficial da União, sendo assegurada a pror-
rogação de ofício, pelo DNOCS, caso não tenha havido término dos
serviços; Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais) correspondente as
despesas, referentes aos serviços de instalação de poços, acessórios e
mão de obra para a implantação dos SSAA; Data de Assinatura:
16/05/2013; Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº
8.883/94; Processo nº 59404.000666/2012-18.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Aditamento "de ofício" Respaldo legal: Decreto nº 6.170 de
25/07/2007 e do Art. 30, inciso IV, da Portaria Interministerial nº 127,
de 29/05/2008. Objeto: prorrogação do prazo de vigência de convênios
firmados entre a União, por meio do Ministério da Integração Nacional,
CNPJ: 03.353.358/0001-96 e o Convenente a seguir relacionado:
Processo n°: 59200.000001/2011-10 Convênio n° 755442/2011; Con-
venente: Município de Serrita/PE, CNPJ: 11.361.250/0001-73; Prazo
de vigência até: 10/09/2013; Assinatura: 10/05/2013.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HÍDRICA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Segundo Termo Aditivo no- 0152/2011-MI; Processo nº
59100.000352/2011-41. Convenentes: A União, pelo Ministério da
Integração Nacional, CNPJ/MF nº 03.353.358/0001-96, por meio da
sua Secretaria de Infraestrutura Hídrica e o Governo do Estado da
Paraíba, CNPJ/MF nº 08.761.124/0001-00. Objeto: Enquadrar o em-
preendimento objeto da Portaria Nº 0152/2011, conforme as con-
dições estabelecida nas Portarias Interministerial nºs 130/2013 e
141/2013, Robson Afonso Botelho - Secretário de Infraestrutura Hí-
drica, CPF nº 077.979.074-04.

Segundo Termo Aditivo no- 0239/2011-MI; Processo nº
59100.000399/2011-12. Convenentes: A União, pelo Ministério da
Integração Nacional, CNPJ/MF nº 03.353.358/0001-96, por meio da
sua Secretaria de Infraestrutura Hídrica e o Governo do Estado de
Pernambuco, CNPJ/MF nº 10.571.982/0001-25. Objeto: Enquadrar o
empreendimento objeto da Portaria Nº 0239/2011, conforme as con-
dições estabelecida nas Portarias Interministerial nºs 130/2013 e
141/2013, Robson Afonso Botelho - Secretário de Infraestrutura Hí-
drica, CPF nº 077.979.074-04.

DEPARTAMENTO DE OBRAS HÍDRICAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo No- 6/2013 ao Convênio No- 127/2007. Nº
Processo: 59100000098200702. Convenentes: Concedente : PROA-
GUA NACIONAL, Unidade Gestora: 530021, Gestão: 00001. Con-
venente : ALAGOAS GOVERNO DO ESTADO, CNPJ nº
12.200.176/0001-76. Executor : SECRETARIA DE ESTADO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HI, CNPJ nº
03.626.198/0001-01. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência con-
forme Nota Técnica ALCB 14/2013, de 05/05/2013, acostado as fls.
1911/1912. Vigência: 02/01/2008 a 12/11/2013. Data de Assinatura:
02/05/2013. Signatários: Concedente : ROBSON AFONSO BOTE-
LHO, CPF nº 077.979.074-04, Convenente : TEOTONIO BRANDAO
VILELA FILHO, CPF nº 098.547.201-44, Executor : ANA CATA-
RINA PIRES DE AZEVEDO LOPES,CPF nº 153.938.874-34.

(SICONV - 16/05/2013)

SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL

EXTRATOS DE PRORROGAÇÃO

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso,
firmado entre a União, por meio do Ministério da Integração Nacional,
CNPJ: 03.353.358/0001-96 e o convenente a seguir relacionado: Pro-
cesso nº 59050.000185/2012-51 Termo de Comp. 0075/2012; Convenen-
te: Prefeitura Municipal de Abre Campo / MG, CNPJ: 18.837.278/0001-
83. Prazo de vigência até 18/11/2013; Assinatura: 24/04/2013.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso,
firmado entre a União, por meio do Ministério da Integração Nacional,
CNPJ: 03.353.358/0001-96 e o convenente a seguir relacionado: Pro-
cesso nº 59050.000639/2012-94 Termo de Comp. 0116/2012; Convenen-
te: Prefeitura Municipal de Divinópolis / MG, CNPJ: 18.291.351/0001-
64. Prazo de vigência até 17/12/2013; Assinatura: 14/05/2013.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso,
firmado entre a União, por meio do Ministério da Integração Nacional,
CNPJ: 03.353.358/0001-96 e o convenente a seguir relacionado: Processo
nº 59050.000192/2012-53 Termo de Comp. 0114/2012; Convenente: Pre-
feitura Municipal de Entre Rios de Minas / MG, CNPJ: 20.356.747/0001-
94. Prazo de vigência até 16/06/2014; Assinatura: 14/05/2013.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso,
firmado entre a União, por meio do Ministério da Integração Nacional,
CNPJ: 03.353.358/0001-96 e o convenente a seguir relacionado: Pro-
cesso nº 59050.000478/2011-58 Termo de Comp. 0170/2011; Convenen-
te: Prefeitura Municipal de Honório Serpa / PR, CNPJ: 95.585.444/0001-
42. Prazo de vigência até 20/08/2013; Assinatura: 30/04/2013.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso,
firmado entre a União, por meio do Ministério da Integração Nacional,
CNPJ: 03.353.358/0001-96 e o convenente a seguir relacionado: Pro-
cesso nº 59050.000175/2012-16 Termo de Comp. 0110/2012; Con-
venente: Prefeitura Municipal de Ijaci / MG, CNPJ: 18.244.400/0001-
08. Prazo de vigência até 25/11/2013; Assinatura: 06/05/2013.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso,
firmado entre a União, por meio do Ministério da Integração Nacional,
CNPJ: 03.353.358/0001-96 e o convenente a seguir relacionado: Pro-
cesso nº 59050.000237/2012-90 Termo de Comp. 0060/2012; Convenen-
te: Prefeitura Municipal de Simonésia / MG, CNPJ: 18.385.120/0001-10.
Prazo de vigência até 19/11/2013; Assinatura: 13/05/2013.

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

EDITAL DE 15 DE MAIO DE 2013
RETIFICAÇÃO DO EDITAL No- 1, DE 10 DE MAIO DE 2013

A Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - SUDECO, no uso de suas atri-
buições legais, torna pública a retificação do Edital supracitado, conforme abaixo:

I - NO CAPUT:
Onde se Lê:
A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE - SUDECO, no

uso de suas atribuições legais, torna público que realizará, através da Fundação Professor Carlos Augusto
Bittencourt - FUNCAB, Concurso Público para provimento de 100 (cem) vagas para cargos do quadro
de pessoal efetivo da Superintendência do Desenvolvimento do Centro Oeste - SUDECO, mediante as
condições especiais estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Leia-se:
A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE - SUDECO, no

uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto na Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006 e
alterações, na Lei nº 12.277, de 30 de junho de 2010 e alterações, na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990 e alterações, na Portaria nº 632, de 28 de dezembro de 2012, no Decreto nº 6.944, de 21 de
agosto de 2009 e alterações, torna público que realizará, através da Fundação Professor Carlos Augusto
Bittencourt - FUNCAB, Concurso Público para provimento de 100 (cem) vagas para cargos do quadro
de pessoal efetivo da Superintendência do Desenvolvimento do Centro Oeste - SUDECO, mediante as
condições especiais estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

II - INCLUEM-SE OS SUBITENS:
1.9.1. A descrição sumária das atividades, a classe de ingresso e a lei de criação dos cargos

estarão disponíveis no ANEXO V.
1.11.1. Todas as vagas são destinadas à lotação na cidade de Brasília/DF.
5.1.3. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 5.1 deste edital resulte em número

fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse
20% das vagas oferecidas por cargo/especialidade, nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei nº
8 . 11 2 / 1 9 9 0 .

5.1.4. Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos
cargos/áreas com número de vagas igual ou superior a 5 (cinco).

5.1.5. A ordem de convocação dos candidatos com deficiência dar-se-á da seguinte forma: a 1ª
vaga a ser destinada à pessoa com deficiência será a 5ª vaga, a 2ª vaga será a 15ª vaga, a 3ª vaga será
a 25ª vaga, a 4ª vaga será a 35ª vaga e assim sucessivamente.

III - DO SUBITEM 4.4.:
Onde se lê:
4.4. O candidato deverá, no ato da inscrição, marcar em campo específico da Ficha de Inscrição

On-line sua opção de cargo e local de realização da Prova Objetiva. Depois de efetivada a inscrição, não
será aceito pedido de alteração destas opções.

Leia-se:
4.4. O candidato deverá, no ato da inscrição, marcar em campo específico da Ficha de Inscrição

On-line sua opção de cargo e local de realização da Prova Objetiva, sendo para o cargo de Engenheiro
deverá também escolher a área de Atuação. Depois de efetivada a inscrição, não será aceito pedido de
alteração dessas opções.

IV - DO SUBITEM 8.1.:
Onde se lê:
8.1. As informações sobre os locais e os horários de aplicação da Prova Objetiva serão dis-

ponibilizadas no Posto de Atendimento - ANEXO III e no site www.funcab.org com antecedência mínima
de 5(cinco) dias da data de sua realização, conforme consta no Cronograma Previsto - ANEXO II.

Leia-se:
8.1. As informações sobre os locais e os horários de aplicação da Prova Objetiva serão dis-

ponibilizadas no Posto de Atendimento - ANEXO III e no site www.funcab.org com antecedência mínima
de 30(trinta) dias da data de sua realização, conforme consta no Cronograma Previsto - ANEXO II.

V - DO SUBITEM 12.1

Onde se Lê:
12.21. Integram este Edital, os seguintes Anexos:
ANEXO I - Quadro de Vagas;
ANEXO II - Cronograma Previsto;
ANEXO III - Posto de Atendimento e
ANEXO IV - Conteúdo Programático.
Leia-se:
12.21. Integram este Edital, os seguintes Anexos:
ANEXO I - Quadro de Vagas;
ANEXO II - Cronograma Previsto;
ANEXO III - Posto de Atendimento;
ANEXO IV - Conteúdo Programático e
ANEXO V - Descrição Sumária das Atividades, a Classe de Ingresso e a Lei de Criação dos

C a rg o s
VI - DO ANEXO I - QUADRO DE VAGAS
INCLUI-SE A INFORMAÇÃO:
¹ REMUNERAÇÃO: R$ 2.570,02 (dois mil quinhentos e setenta reais e dois centavos), com-

posta de R$ 1.568,42 (mil quinhentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos) referentes ao
vencimento básico, acrescida de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder
Executivo (GDPGPE) no valor de R$ 1.001, 60 (mil e um reais e sessenta centavos), de que trata o §
7º do artigo 7ºA da Lei nº 11.357/2006.

² REMUNERAÇÃO: R$ 3.980,62 (três mil novecentos e oitenta reais e sessenta e dois cen-
tavos), composta de R$ 1.990,22 (mil novecentos e noventa reais e vinte e dois centavos) referentes ao
vencimento básico, acrescida de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder
Executivo (GDPGPE) no valor de R$ 1.990,40 (mil novecentos e noventa reais e quarenta centavos), de
que trata o § 7º do artigo 7ºA da Lei nº 11.357/2006.

³ REMUNERAÇÃO: R$ 5.081,18 (cinco mil oitenta e um reais e dezoito centavos), composta
de R$ 2.449,98 (dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) referentes ao
vencimento básico, acrescida de Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos
(GDACE) no valor de R$ 2.631.20 (dois mil seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos), de que trata
o § 7º do artigo 22 da Lei nº 12.277/ 2010.

Nos demais quadros de cargo onde se lê "vencimento básico", leia-se "REMUNERAÇÃO
BÁSICA".

INCLUI-SE A INFORMAÇÃO DA VAGA PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA PA-
RA OS CARGOS:

ENSINO MÉDIO

CÓD
CARGO

R E Q U I S I TO VA G A S
VAGA PARA

PCD*
CARGA

HORÁRIA REMUNERAÇÃO
BÁSICA

N01
Agente

Administrativo Ensino Médio
Completo

29 02 40h R$ 2.570,02

* Pessoa com deficiência

ENSINO SUPERIOR

CÓD
CARGO

R E Q U I S I TO VA -
GAS

VAGA PARA
PCD*

CARGA
HORÁRIA REMUNERAÇÃO

BÁSICA

S01
Analista Técnico
Administrativo Ensino Superior Completo em qualquer

área

35
02 40h

R$ 3.980,62

S08
Engenheiro Civil

Ensino Superior Completo em
Engenharia Civil e Registro profissional

no Conselho Regional da Classe

24 02
40 h

R$ 5.081,18

* Pessoa com deficiência
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ENSINO SUPERIOR
Onde se lê:

S05
Engenheiro
Agrônomo

Ensino Superior Completo em Engenharia Agronômica e Registro
profissional no Conselho Regional da Classe 2

40h
R$ 5.081,18

S06
Engenheiro
Ferroviário

Ensino Superior Completo em Engenharia Ferroviária e Registro
profissional no Conselho Regional da Classe

2 40h
R$ 5.081,18

S07
Engenheiro
Produção

Ensino Superior Completo em Engenharia de Produção e Registro
profissional no Conselho Regional da Classe 1

40h
R$ 5.081,18

Leia-se:

CARGO: ENGENHEIRO

CÓD
ÁREA DE
AT U A Ç Ã O

R E Q U I S I TO VA G A S
CARGA

HORÁRIA REMUNERAÇÃO
BÁSICA

S05
Agronomia

Ensino Superior Completo em Engenharia e Registro
profissional no Conselho Regional da Classe 2

40h
R$ 5.081,18

S06
Ferroviária

Ensino Superior Completo em Engenharia e Registro
profissional no Conselho Regional da Classe

2 40h
R$ 5.081,18

S07
Produção

Ensino Superior Completo em Engenharia e Registro
profissional no Conselho Regional da Classe 1

40h
R$ 5.081,18

VII - DO ANEXO II - DO CRONOGRAMA:

ALTERA-SE O CRONOGRAMA PARA:

Solicitação de isenção do valor da inscrição 22/05 a 24/05/2013
Divulgação das isenções deferidas e indeferidas 04/06/2013
Recurso contra o indeferimento da isenção 05/06 e 06/06/2013
Resultado do recurso contra o indeferimento da isenção 12/06/2013
Período de inscrições pela Internet 17/05 a 16/06/2013
Último dia para pagamento do boleto bancário 17/06/2013
Divulgação dos locais da Prova Objetiva 27/06/2013
Realização da Prova Objetiva 28/07/2013
Divulgação do gabarito da Prova Objetiva (a partir das 12 horas) 30/07/2013
Período para entrega dos recursos contra a Prova Objetiva 31/07 e 01/08/2013
• Divulgação da resposta aos recursos contra a Prova Objetiva
• Divulgação das notas da Prova Objetiva

16/08/2013

Resultado Final 16/08/2013

VIII - DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
ALTERA-SE O CONTEÚDO PARA:
ENSINO SUPERIOR:
ARQUITETURA
GERENCIAMENTO: Análise e elaboração de planilhas, cro-

nogramas e orçamentos de obras e serviços de arquitetura e ur-
banismo; Acompanhamento e fiscalização de obras e serviços de
arquitetura e urbanismo; Gerenciamento de projetos; Estudos de via-
bilidade técnica-financeira. PROJETO - Projeto de Arquitetura e En-
genharia: Definição de programa funcional da edificação; Dimen-
sionamento básico; Especificação de materiais, obras e serviços (in-
cluindo materiais sustentáveis); Métodos e técnicas de desenho e
projeto; Noções de Instalações prediais (instalações hidrossanitárias);
Compatibilização de projetos; Conforto ambiental das edificações
(térmico, acústico e luminoso), incluindo racionalização de recursos e
sustentabilidade; Noções de Topografia e Estrutura. Acessibilidade:
NBR 9050. Microsoft Office Excel 2007; AutoCAD 2010. LEGIS-
LAÇÕES - LICITAÇÕES - Lei nº 8.666/1993 e suas atualizações.
AMBIENTAL - Legislação Ambiental - Lei nº 9.605/1998 (Crimes
Ambientais) e suas atualizações; Lei da Política Nacional do Meio
Ambiente - Lei nº 6.938 de 17/01/1981 e suas atualizações. PO-
LÍTICA URBANA - Lei n° 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e suas
atualizações; Lei do Parcelamento do Solo Urbano - n° 6.766 de
19/12/1979 e suas atualizações. Legislação de proteção ao patrimônio
ambiental.

C O N TA D O R
ORÇAMENTO PÚBLICO: características do orçamento tra-

dicional, do orçamento-programa e do orçamento de desempenho.
Princípios orçamentários. Leis Orçamentárias: PPA, LDO, LOA. Or-
çamento fiscal e de seguridade social. Orçamento na Constituição
Federal de 1988. Conceituação e classificação da receita e da despesa
orçamentária brasileira. Execução da receita e da despesa orçamen-
tária. Créditos Adicionais. Cota, provisão, repasse e destaque. Lei nº
10.180/2001 e alterações posteriores. Instrução Normativa STN nº 01,
de 15 de janeiro de 1997 e alterações posteriores. Procedimentos de
retenção de impostos e contribuições federais. Lei nº 9430/1996 e
alterações posteriores. Instrução Normativa SRF nº 480/2004 e al-
terações posteriores. Lei nº 4.320/64 e alterações posteriores. CON-
TABILIDADE GERAL: Princípios fundamentais de contabilidade
(aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade, através da Re-
solução CFC nº 750/93 e posteriores atualizações); Patrimônio: Com-
ponentes Patrimoniais - ativo, passivo e patrimônio líquido; Fatos
contábeis e respectivas variações patrimoniais; Contas patrimoniais e
de resultado; Teorias, funções e estrutura das contas; Apuração de
resultados; Sistemas de contas e plano de contas; Demonstrações
contábeis; Análise das demonstrações contábeis; Lei nº 6.404/76 e
alterações posteriores. Auditoria Interna - NBC T - 12. Contabilidade
Pública: Conceito, objeto, objetivo, campo de atuação; Variações Pa-
trimoniais: Variações Ativas e Passivas, Orçamentárias e Extraor-
çamentárias; Portaria STN no. 437/2012 - Plano de Contas Aplicado
ao Setor Público: conceito; estrutura básica. Estrutura das contas,
características das contas; Contabilização dos Principais Fatos Con-
tábeis: previsão da receita, fixação da despesa, descentralização de
créditos, liberação financeira, realização da receita e despesa; Ba-
lancete: características, conteúdo e forma; Demonstrações Contábeis:
Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial e
Demonstração das Variações Patrimoniais; Noções de SIAFI - Sis-
tema de Administração Financeira da Administração Pública Federal.
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público -
Aprovadas pelas Resoluções do CFC nos. 1.128/08 a 1.137/08. Ma-
nual de Contabilidade Aplicado ao Setor - 5ª. Edição.

ENGENHEIRO - ÁREA DE ATUAÇÃO: FERROVIÁRIA
Estudos geológico-geotécnicos: intemperismo; gênese; evo-

lução composição mineralógica; formas de ocorrência; geomorfologia
e processos de dinâmica superficial; análise geológica e geotécnica de
maciços de solos e rochas. Classificação geral dos solos; ensaios
fundamentais; compactação e adensamento; estados de tensão naturais
e induzidos; índices físicos, permeabilidade e percolação; compres-
sibilidade; compactação; propriedades de resistência cisalhamento e
deformabilidade; Estabilização de taludes, erosões; ação da água nos
solos e sua importância para o projeto. Elementos de mecânica das
rochas: propriedades de resistência e deformabilidade das descon-

tinuidades e maciços rochosos. Topografia: Definição e divisão da
topografia, Plano topográfico, Limite do plano topográfico, Sistemas
de coordenadas, Sistemas de medidas; Planimetria; Métodos de le-
vantamento planimétrico; Cálculo das coordenadas; Cálculo de áreas;
Altimetria; Curvas de nível; Perfil longitudinal; Greide; Terraple-
nagem; Cálculo de volumes; Diagrama de Bruckner; Declinação
Magnética; Locação de estradas: pontos notáveis de curva, estaquea-
mento, RN, Marcos. Hidrologia: Ciclo hidrológico, Principais usos de
água e obras hidráulicas, Bacias Hidrográficas, Precipitações, Eva-
poração e Evapotranspiração, Infiltração, Água subterrânea, Escoa-
mento ou deflúvio, Rios e Lagos, Curvas de Medição e cálculo de
vazões, Séries históricas de vazões, Estudo estatístico. Meio Am-
biente: legislação ambiental (Resoluções do CONAMA, Estudos de
Impacto Ambiental - EIA e Relatório de Impacto Ambiental - RI-
MA). Geometria da via: características do transporte e dos veículos
ferroviários, concordâncias horizontais e verticais com curvas cir-
culares e de transição. Elementos da via permanente: Aparelhos de
mudança de via; Trilhos curtos e trilhos longos soldados; Sistema
veículo-via, instabilidade da infraestrutura da via. Gabaritos de via,
cruzamento e travessias. Elaboração de projeto: sequência dos estudos
necessários para sua elaboração; cálculos dos elementos do projeto
geométrico, terraplanagem; Drenagem: obras de arte correntes, Obras
de arte especiais. Obras complementares; Termos técnicos, definições,
nomenclatura; Dimensionamento. Fundações: tipos de fundações. En-
saios; sondagem para fundação. Interpretação. Prova de carga. Cál-
culo das fundações. Estruturas: noções fundamentais; identificação
dos principais tipos estruturais; cálculos de estruturas simples. Con-
creto armado: propriedades do concreto; Materiais de Construção
Civil: aglomerantes: gesso, cal, cimento portland; agregados; arga-
massa; concreto; dosagem; tecnologia do concreto; aço; formas; con-
trole de qualidade. Ensaios. Construção da Via Permanente Ferro-
viária. Infraestrutura: locação de obra; instalações provisórias; can-
teiro de obras; depósito e armazenamento materiais; serviços pre-
liminares, terraplanagem e classificação dos materiais por categoria:
regularização, processos, equipamentos e sua utilização; ensaios de
laboratório processos utilizados, equipamentos e suas aplicações;
marcação controle e liberações topográficas; conhecimentos dos equi-
pamentos e suas aplicações, tipos, materiais, ensaios, finalidades e
processos de camada de sublastro. Ensaios de laboratório, interpre-
tação dos ensaios; marcações, controle e liberação topográficos. To-
lerâncias geométricas.: . Superestrutura : lastro, dormentes, trilhos e
acessórios; Obras de Artes Ferroviárias. Pátios. Licitação, edital, pro-
jeto, especificações, contratos, planejamento, análise do projeto, le-
vantamento de quantidades, plano de trabalho, levantamento de re-
cursos, orçamento, composição de custos, cronogramas, diagramas de
GANTT, PERT/CPM e NEOPERT, curva S, Código de Obras. Ge-
renciamento de contratos e fiscalização de obras; elaboração e acom-
panhamento de cronogramas físico, físico e financeiro de empre-
endimentos; rede PERT/COM e lei de licitações 8.666. Estradas e
Transportes - Estudo e planejamento de transportes, operação, custos
e técnicas de integração modal, Normas Técnicas (rodovias e fer-
rovias). Normas técnicas. Desenho em AutoCAD 2010: menus, co-
mandos, aplicações.

E S TAT Í S T I C O
Conceber, planejar e acompanhar levantamentos, estudos e

pesquisas; levantar, organizar, sistematizar, padronizar e avaliar dados
estatísticos; elaborar diagnósticos estatísticos, gráficos e tabelas; ela-
borar textos de cunho analítico e demais relatórios e pareceres téc-
nicos; analisar dados quantitativamente e qualitativamente. Estatística
descritiva e análise exploratória de dados: distribuições de frequên-
cias; medidas descritivas de locação e de dispersão. Cálculo de pro-
babilidades: definições básicas e axiomas, probabilidade condicional
e independência, variáveis aleatórias discretas e contínuas, função de
distribuição, função de probabilidade, função de densidade, esperança
e momentos. Distribuições especiais. Distribuições condicionais e in-
dependência. Esperança condicional. Lei dos Grandes Números. Teo-
rema Central do Limite. Amostras aleatórias. Distribuições amostrais.
Estimação pontual: métodos de estimação; propriedades dos estima-
dores; estimação por intervalos; testes de hipóteses. Técnicas de
amostragem: amostragem aleatória simples, tamanho amostral, es-
timadores de razão e regressão, amostragem estratificada, amostragem
sistemática, amostragem por conglomerados, métodos de seleção com

probabilidades desiguais. Modelos lineares: mínimos quadrados, re-
gressão linear simples, inferência na regressão, análise de resíduos,
regressão múltipla.

IX - INCLUI-SE O ANEXO V:
ANEXO V - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES,

A CLASSE DE INGRESSO E A LEI DE CRIAÇÃO DOS CAR-
GOS

Agente Administrativo (Classe A, Padrão I)
Lei nº 11.357/2006 (Plano Geral de Cargos do Poder Exe-

cutivo - PGPE)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: executar ati-

vidades administrativas, técnicas, logísticas e de atendimento, de ní-
vel intermediário, relativas ao exercício das competências constitu-
cionais e legais a cargo dos órgãos ou entidades da administração
pública federal, ressalvadas as privativas de carreiras específicas, fa-
zendo uso de todos os equipamentos e recursos disponíveis para a
consecução dessas atividades, além de outras atividades de mesmo
nível de complexidade em sua área de atuação.

Analista Técnico Administrativo (Classe A, Padrão I)
Lei nº 11.357/2006 (Plano Geral de Cargos do Poder Exe-

cutivo - PGPE)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: planejar, su-

pervisionar, coordenar, controlar, acompanhar e executar atividades de
atendimento ao cidadão e de atividades técnicas e especializadas, de
nível superior, necessárias ao exercício das competências constitu-
cionais e legais a cargo dos órgãos e entidades da administração
pública federal, bem como implantar políticas e realizar estudos e
pesquisas na sua área de atuação, ressalvadas as atividades privativas
de carreiras específicas, fazendo uso de todos os equipamentos e
recursos disponíveis para a consecução dessas atividades.

Arquiteto (Classe A, Padrão I)
Lei nº 12.277/2010 (Plano Geral de Cargos do Poder Exe-

cutivo - PGPE)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: planejar, im-

plementar e executar projetos de arquitetura; subsidiar e apoiar tec-
nicamente a execução e avaliação de projetos de obras públicas;
gerenciar, acompanhar e fiscalizar obras públicas; acompanhamento e
análise de procedimentos de celebração e prestação de contas de
convênios e instrumentos congêneres; elaborar orçamentos e estudos
sobre viabilidade técnica e econômica de projetos; supervisionar a
execução de projetos na área; gerir contratos; elaboração de notas
técnicas, pareceres, relatórios e demais correspondências oficiais.

Contador (Classe A, Padrão I)
Lei nº 11.357/2006 (Plano Geral de Cargos do Poder Exe-

cutivo - PGPE)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: executar ati-

vidades orçamentárias, financeiras, contábeis, patrimoniais e de cus-
tos; realizar auditoria contábil e financeira; elaborar normas, rela-
tórios e emitir pareceres; interpretar e aplicar a legislação econômico-
fiscal, tributária e financeira; coordenar e executar atividades re-
ferentes à elaboração, à revisão e ao acompanhamento de progra-
mação orçamentária e financeira anual e plurianual; e acompanhar a
gestão de recursos públicos e o exercício de outras atividades cor-
relatas.

Economista (Classe A, Padrão I)
Lei nº 12.277/2010 (Plano Geral de Cargos do Poder Exe-

cutivo - PGPE)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: supervisionar,

orientar, coordenar e executar serviços relativos a propostas orça-
mentárias, projeções de despesas, custos de serviços, projeções de
balanços, acompanhamento orçamentário e outros assuntos econô-
mico-financeiros; realizar estudos, pesquisas, análises e interpretações
da legislação econômico-fiscal e orçamentária; planejar, definir e co-
ordenar a metodologia e a execução de pesquisas e estudos eco-
nômicos, financeiros e estatísticos; orientar e participar da elaboração
dos planos e programas orçamentários; acompanhar as alterações da
legislação financeira; efetuar levantamentos destinados à estruturação
de indicadores para acompanhamento de programas de trabalho; rea-
lizar estudos econômicos e financeiros; emitir pareceres sobre as-
suntos econômicos, sugerir soluções que atendam a problemática eco-
nômica financeira.
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Engenheiro (Classe A, Padrão I)
Lei nº 12.277/2010 (Plano Geral de Cargos do Poder Exe-

cutivo - PGPE)
Áreas de atuação:
Engenharia Agronômica
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: planejar, im-

plementar e executar projetos de engenharia agronômica; subsidiar e
apoiar tecnicamente a execução e avaliação de projetos de obras
públicas; gerenciar, acompanhar e fiscalizar obras públicas; acom-
panhamento e análise de prestação de contas de convênios e ins-
trumentos congêneres; elaborar orçamentos e estudos sobre viabi-
lidade técnica e econômica de projetos; supervisionar a execução de
projetos na área; gerir contratos; elaboração de notas técnicas, pa-
receres, relatórios e demais correspondências oficiais.

Engenharia Ferroviária
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: planejar, im-

plementar e executar projetos de engenharia ferroviária; subsidiar e
apoiar tecnicamente a execução e avaliação de projetos de obras
públicas; gerenciar, acompanhar e fiscalizar obras públicas; acom-
panhamento e análise de procedimentos de celebração e prestação de
contas de convênios e instrumentos congêneres; elaborar orçamentos
e estudos sobre viabilidade técnica e econômica de projetos; su-
pervisionar a execução de projetos na área; gerir contratos; elaboração
de notas técnicas, pareceres, relatórios e demais correspondências
oficiais.

Engenharia de Produção
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: planejar, im-

plementar e executar projetos de engenharia de produção; subsidiar e
apoiar tecnicamente a execução e avaliação de projetos de obras
públicas; gerenciar, acompanhar e fiscalizar obras públicas; acom-
panhamento e análise de procedimentos de celebração e prestação de
contas de convênios e instrumentos congêneres; elaborar orçamentos
e estudos sobre viabilidade técnica e econômica de projetos; su-
pervisionar a execução de projetos na área; gerir contratos; elaboração
de notas técnicas, pareceres, relatórios e demais correspondências
oficiais.

Engenheiro Civil (Classe A, Padrão I)
Lei nº 12.277/2010 (Plano Geral de Cargos do Poder Exe-

cutivo - PGPE)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES: planejar, im-

plementar e executar projetos de engenharia civil; subsidiar e apoiar
tecnicamente a execução e avaliação de projetos de obras públicas;
gerenciar, acompanhar e fiscalizar obras públicas; acompanhamento e
análise de procedimentos de celebração e prestação de contas de
convênios e instrumentos congêneres; elaborar orçamentos e estudos
sobre viabilidade técnica e econômica de projetos; supervisionar a
execução de projetos na área; gerir contratos; elaboração de notas
técnicas, pareceres, relatórios e demais correspondências oficiais.

Estatístico (Classe A, Padrão I)
Lei nº 12.277/2010 (Plano Geral de Cargos do Poder Exe-

cutivo - PGPE)
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DE ATIVIDADES: planejar e di-

rigir a execução de pesquisas ou levantamentos estatísticos; acom-
panhar e dirigir os trabalhos de controle estatístico de produção de
qualidade; efetuar pesquisas e análises estatísticas; elaborar padro-
nizações estatísticas; efetuar perícias e assinar os laudos respectivos;
elaboração de notas técnicas, pareceres, relatórios e demais corres-
pondências oficiais.

As demais informações do Edital permanecem inalteradas.

MARCELO CONTREIRAS DE ALMEIDA
DOURADO

Superintendente

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RESULTADOS DE JULGAMENTOS
PREGÃO Nº 26/2013

A Pregoeira torna público o resultado do Pregão no- 26/2013
que trata da contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de manutenção de elevadores para atender a Defensoria Pú-
blica da União em Salvador/BA, cujo objeto é adjudicado e ho-
mologado pelas autoridades competentes à empresa MODULO ELE-
VADORES ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA, CNPJ
07.197.426/0001-26, visto que atendeu a todos os requisitos do edital
supracitado.

(SIDEC - 16/05/2013) 200140-00001-2013NE800153

PREGÃO Nº 28/2013

A pregoeira torna público o resultado do Pregão no- 28/2013
que trata da contratação de empresa especializada em prestação de
serviço de instalação de aparelhos de ar condicionado para atender à
Defensoria Pública da União em Salvador/BA, cujo objeto é ad-
judicado e homologado pelas autoridades competentes à empresa
ULYFRION COMERCIO SERVIÇOS LTDA, CNPJ
01.101.873/0001-53, visto que atendeu a todos os requisitos do edital
supracitado.

GISELLE FREIRE DE MOURA

(SIDEC - 16/05/2013) 200140-00001-2013NE800153

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 13/2013 - UASG 200246

Nº Processo: 08129012252201299 . Objeto: Habilitação e pré-qua-
lificação de entidades com vistas à celebração de contratos para a
prestação de serviços de acolhimento de pessoas com transtornos
decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa.
Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 25º, Caput
da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: Art 25 caput da lei
8.666/93 Declaração de Inexigibilidade em 10/05/2013 . MAURO
RONI LOPES DA COSTA . Ordenador de Despesa . Ratificação em
10/05/2013 . VITORE ANDRE ZILIO MAXIMIANO . Secretário
Nacional de Politícas sobre Drogas . Valor Global: R$ 180.000,00 .
CNPJ CONTRATADA : 03.725.341/0001-12 ASSOCIACA O DE
APOIO E RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICO DE
I TA U N A .

(SIDEC - 16/05/2013) 200246-00001-2013NE800001

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2013 - UASG 200028

Número do Contrato: 00001/2012, subrogado pelaUASG: 200028 -
MJ-DPF-CTI-COORD. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.
Nº Processo: 08206001205201179.
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2012 Contratante: MINISTERIO DA JUS-
TICA -CNPJ Contratado: 09168704000142. Contratado : EMPRESA
BRASIL DE COMUNICACAO S.A.- EBC. Objeto: Constitui objeto
deste Termo Aditivo a prorrogação do Contrato Original pelo período
de 26/04/2013 a 26/04/2014. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vi-
gência: 26/04/2013 a 26/04/2014. Valor Total: R$20.736,00. Data de
Assinatura: 26/04/2013.

(SICON - 16/05/2013) 200342-00001-2013NE800062

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 9/2013 - UASG 200382

Nº Processo: 08240001069220131 . Objeto: Pregão Eletrônico - O
objeto da presente licitação é a aquisição de Licença perpétua de
Sistema Operacional Microsoft Windows 7 professional 64 bits FPP
Português, por meio de registro de preços, nas quantidades e exi-
gências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Li-
citados: 00001 . Edital: 17/05/2013 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
17h30 . Endereço: Av. Domingos Jorge Velho, 40 D.pedro Ii - Pla-
nalto MANAUS - AM . Entrega das Propostas: a partir de 17/05/2013
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
04/06/2013 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

PAULO ALEXANDRE GARCIA DE SOUZA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

(SIDEC - 16/05/2013) 200382-00001-2013NE000025

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
NO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 18/2013 - UASG 200356

Nº Processo: 08455002602201398 . Objeto: Reparo do Sistema de
Rádio Tetrapol Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal:
Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa: A
empresa contratada é a unica fabricante e fornecedora do Tetrapol
Declaração de Inexigibilidade em 04/04/2013 . ALEXANDRE DA
SILVA ORDACGY . Chefe do Selog . Ratificação em 04/04/2013 .
ROBERTO MARIO DA CUNHA CORDEIRO . Ordenador de Des-
pesa . Valor Global: R$ 77.188,56 . CNPJ CONTRATADA :
08.373.694/0001-14 CASSIDIAN DEFESA E SEGURANCA DO
BRASIL LTDA..

(SIDEC - 16/05/2013) 200356-00001-2013NE800050

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SERGIPE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 9/2013 - UASG 200344

Nº Processo: 08520007138201303 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços para eventual prestação de serviços continuados de
marinharia, bem como serviços gerais de convés, das embarcações
pertencentes ou apreendidas, a serviço do Grupo de Polícia Marítima
da Delegacia de Polícia de Imigração do Departamento de Polícia
Federal em Sergipe/SE. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital:
17/05/2013 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . Endereço: Av.
Augusto Franco, Nº.: 2.260; Siqueira Campos; Aracaju/se. Siqueira
Campos - ARACAJU - SE . Entrega das Propostas: a partir de
17/05/2013 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 29/05/2013 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.

BENEDITO VENTURA JUNIOR
Pregoeiro

(SIDEC - 16/05/2013) 200344-00001-2013NE800011

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO TOCANTINS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2013 - UASG 200404

Nº Processo: 08297003337201325 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de Papel A4 e chás, de acordo com as características,
especificações e quantidades descritas no Termo de Referência Total
de Itens Licitados: 00008 . Edital: 17/05/2013 de 08h30 às 11h30 e de
14h às 17h30 . Endereço: Av. Teotonio Segurado Acsu-se 20conj. 01
Lote 04 - Palmas PALMAS - TO . Entrega das Propostas: a partir de
17/05/2013 às 08h30 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das
Propostas: 29/05/2013 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br.

GABRIELLA MOCHIZUKI DE OLIVEIRA E SOARES
Pregoeira

(SIDEC - 16/05/2013) 200404-00001-2013NE080007

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 12/2013 - UASG 200109

Nº Processo: 08650000086201351 . Objeto: Pregão Eletrônico -
Aquisição de material para higienização e limpeza, conforme es-
pecificações definidas abaixo, para serem utilizados pela Divisão de
Administração e Serviços Gerais DISEG, em especial pelo Núcleo de
Administração Predial - NUAPRE, em virtude da necessidades pre-
mentes visando sobretudo as condições de trabalho, agilizar e au-
mentar a qualidade das adividades desenvolvidas pela Administração,
o presente Termo de Referência que reger-se à pelas disposições da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e o Decreto nº 5.450, de
31/05/2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/93 e
suas alterações, e demais legislações pertinente. Total de Itens Li-
citados: 00002 . Edital: 17/05/2013 de 09h00 às 12h00 e de 14h às
17h00 . Endereço: Sepn 506, Bloco C, Projeção 08 Asa Norte -
BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 17/05/2013 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
29/05/2013 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br. Informações Ge-
rais: O edital poderá ser retirado gratuitamente nos sítios
www.dprf.gov.br, www.comprasnet.gov.br ou mediante a apresentação
de CD/DVD ou PENDRIVE na Divisão de licitações.

WILLIAN SANTANA DE JESUS
Pregoeiro

(SIDEC - 16/05/2013) 200109-00001-2013NE800012

1º DISTRITO REGIONAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nº 10/2013 - UASG 200141

Nº Processo: 08675001130201361 . Objeto: O presente Projeto Bá-
sico tem como objetivo a locação de imóvel visando atender às
atividadesdo 1º Distrito de Polícia Rodoviária Federal, doravante

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA
ECONÔMICA

SUPERINTENDÊNCIA-GERAL

EDITAIS DE 16 DE MAIO DE 2013

Nº 119 - Nos termos do art. 53, § 2º, da Lei nº 12.529/2011, dá-se
publicidade ao seguinte ato de concentração: Ato de Concentração nº
08700.003907/2013-78. Requerentes: Tokai Rubber Industries Ltd. e
Produflex Minas Indústria de Borracha Ltda. Advogados: Ubiratan
Mattos e Ana Carolina Estevão. Aquisição de controle. Atividade
econômica: Industrialização e comércio de artefatos de borracha em
geral e de moldes injetados ou prensados (CNAE 22.19-6/00).

Nº 120 - Nos termos do art. 53, § 2º, da Lei nº 12.529/2011, dá-se
publicidade ao seguinte ato de concentração: Ato de Concentração nº
08700.004061/2013-93. Requerentes: Black River Capital Partners
Fund (Food) L.P e AC Agro Mercantil Ltda. Advogados: André
Cutait de Arruda Sampaio, Lauro Celidonio Gomes dos Reis Neto,
Yara Maria de Almeida Guerra Siscar e Renata Fonseca Zuccolo.
Natureza da operação: Aquisição de ações. Setor econômico envol-
vido: produção de ração animal (CNAE 1066-0/00), grãos e olea-
ginosas (CNAE 4632-0/01 e 0141-5/01).

CARLOS EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO
Superintendente-Geral

Ministério da Justiça
.


