PÁGINA 54

Diário Oficial do Distrito Federal

EDITAL Nº 219 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012-CEB
71ª CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
O Diretor-Geral da CEB Distribuição S/A, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
constante no Edital n. 01/2012-CEB, Edital Normativo, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal em 26.9.2012 e Edital de Republicação publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal em 15.10.2013, torna público que CONVOCA, em atendimento à decisão
judicial no processo nº 0001272-11.2017.5.10.008, que tramita perante a 8ª Vara do Trabalho
de Brasília o candidato a seguir relacionado para comparecer à sede da CEB, localizada no
SIA - Setor de Área Pública Lote C, Bloco D, sala 05 - Superintendência de Recursos
Humanos - SRH, Brasília/DF, no período de 25 a 27 de junho (dias úteis) no horário de
14h30 às 17h, para manifestação acerca de sua contratação e encaminhamento à avaliação
médica pré-admissional com fins de contratação. O não comparecimento no período, data e
local indicados neste Edital acarretará a eliminação definitiva e automática do candidato do
concurso público em referência.
1 Convocação dos candidatos aprovados para o cargo de Agente de Serviços Operacionais Eletricidade seguinte ordem: área de contribuição, seguidos de n. de inscrição, nome, CPF
e classificação.
Agente de Serviços Operacionais - Eletricidade: 999665, PAULO ROBERTO DE SOUSA
ABREU, 89336372149, 191.
2 A contratação fica condicionada ao trânsito em julgado da decisão, caso haja reversão da
decisão, o candidato (a) será desligado (a) da empresa, tendo em vista o princípio do
concurso público.
Brasília/DF, 22 de junho de 2018.
MAURICIO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA
EDITAL Nº 220 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012-CEB
72ª CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
O Diretor-Geral da CEB Distribuição S/A, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
constante no Edital n. 01/2012-CEB, Edital Normativo, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal em 26.9.2012 e Edital de Republicação publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal em 15.10.2013, torna público que CONVOCA, em atendimento à decisão
judicial no processo nº 0001651-89.2016.5.10.0006, que tramita perante a 6ª Vara do Trabalho de Brasília o candidato a seguir relacionado para comparecer à sede da CEB, localizada no SIA - Setor de Área Pública Lote C, Bloco D, sala 05 - Superintendência de
Recursos Humanos - SRH, Brasília/DF, no período de 25 a 27 de junho (dias úteis) no
horário de 14h30 às 17h, para manifestação acerca de sua contratação e encaminhamento à
avaliação médica pré-admissional com fins de contratação. O não comparecimento no período, data e local indicados neste Edital acarretará a eliminação definitiva e automática do
candidato do concurso público em referência.
1 Convocação dos candidatos aprovados para o cargo de Técnico Industrial - Eletrotécnica
seguinte ordem: área de contribuição, seguidos de n. de inscrição, nome, CPF e classificação.
Técnico Industrial - Eletrotécnica: 1364048, JORGE ANTONIO DE SOUZA JUNIOR,
57958920172, 57.
2 A contratação fica condicionada ao trânsito em julgado da decisão, caso haja reversão da
decisão, o candidato (a) será desligado (a) da empresa, tendo em vista o princípio do
concurso público.
Brasília/DF, 22 de junho de 2018.
MAURICIO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA

Nº 119, segunda-feira, 25 de junho de 2018

Distrito Federal em 15.10.2013, torna público que CONVOCA, em atendimento à decisão
judicial no processo nº 0000304-65.2018.5.10.0001, que tramita perante a 1ª Vara do Trabalho de Brasília o candidato a seguir relacionado para comparecer à sede da CEB, localizada no SIA - Setor de Área Pública Lote C, Bloco D, sala 05 - Superintendência de
Recursos Humanos - SRH, Brasília/DF, no período de 25 a 27 de junho (dias úteis) no
horário de 14h30 às 17h, para manifestação acerca de sua contratação e encaminhamento à
avaliação médica pré-admissional com fins de contratação. O não comparecimento no período, data e local indicados neste Edital acarretará a eliminação definitiva e automática do
candidato do concurso público em referência.
1 Convocação dos candidatos aprovados para o cargo de Agente de Suporte Administrativo
- PCD na seguinte ordem: área de contribuição, seguidos de n. de inscrição, nome, CPF e
classificação.
Agente de Suporte Administrativo - PCD: 1274062, ELIANE LIMA SILVA (PCD)*,
83056335191, 14.
2 A contratação fica condicionada ao trânsito em julgado da decisão, caso haja reversão da
decisão, o candidato (a) será desligado (a) da empresa, tendo em vista o princípio do
concurso público.
Brasília/DF, 22 de junho de 2018.
MAURICIO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA

SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DO RECURSO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018
Processo SEI: 00094-00007756/2018-89. A Pregoeira do Serviço de Limpeza Urbana do
Distrito Federal comunica que foi julgado improcedente o recurso interposto pela empresa
ECOMAQ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS - EIRELI-ME, CNPJ 21.578.035/0001-82, contra o julgamento do pregão em epígrafe. Desta
forma, sagrou-se vencedora do certame, nos itens 01, 02 e 03, a empresa ARAUJO GARCIA
COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ 23.833.955/0001-25, com o valor total de R$ 578.290,00
(quinhentos e setenta e oito mil, duzentos e noventa reais). Data da adjudicação e homologação 14/06/2018. Maiores informações no site http://www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 926254.
Brasília/DF, 21 de junho de 2018
NEIDE APARECIDA BARROS DA SILVA
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO
TERRITÓRIO E HABITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO SOBRE
IMÓVEL DO DISTRITO FEDERAL Nº 08/2018
PROCESSO: 429.000.359/2017; PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e EMPLAVI EVOLUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., na qualidade de

EDITAL Nº 221 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012-CEB
73ª CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
O Diretor-Geral da CEB Distribuição S/A, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
constante no Edital n. 01/2012-CEB, Edital Normativo, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal em 26.9.2012 e Edital de Republicação publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal em 15.10.2013, torna público que CONVOCA, em atendimento à decisão
judicial no processo nº 0000438-63.2016.5.10.0001, que tramita perante a 1ª Vara do Trabalho de Brasília o candidato a seguir relacionado para comparecer à sede da CEB, localizada no SIA - Setor de Área Pública Lote C, Bloco D, sala 05 - Superintendência de
Recursos Humanos - SRH, Brasília/DF, no período de 25 a 27 de junho (dias úteis) no
horário de 14h30 às 17h, para manifestação acerca de sua contratação e encaminhamento à
avaliação médica pré-admissional com fins de contratação. O não comparecimento no período, data e local indicados neste Edital acarretará a eliminação definitiva e automática do
candidato do concurso público em referência.
1 Convocação dos candidatos aprovados para o cargo de Agente de Serviços Operacionais Serviços Gerais seguinte ordem: área de contribuição, seguidos de n. de inscrição, nome,
CPF e classificação.
Agente de Serviços Operacionais - Serviços Gerais: 1317418, SAMUEL DE OLIVEIRA
SILVA, 00015134199, 82.
2 A contratação fica condicionada ao trânsito em julgado da decisão, caso haja reversão da
decisão, o candidato (a) será desligado (a) da empresa, tendo em vista o princípio do
concurso público.
Brasília/DF, 22 de junho de 2018.
MAURICIO ALVARES DA SILVA VELLOSO FERREIRA

Concessionária. DA DESTINAÇÃO: As áreas em avanço em nível de subsolo, solo e espaço

EDITAL Nº 222 CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012-CEB
74ª CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS
O Diretor-Geral da CEB Distribuição S/A, no uso de suas atribuições e tendo em vista o
constante no Edital n. 01/2012-CEB, Edital Normativo, publicado no Diário Oficial do
Distrito Federal em 26.9.2012 e Edital de Republicação publicado no Diário Oficial do

TRITO FEDERAL e EMPLAVI EVOLUÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., na qualidade de

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 50012018062500054

Documento assinado digitalmente conforme MP n 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

aéreo, objeto do presente Termo, segundo a Justificativa de Inexigibilidade de Licitação de
fls. 283 destinam-se exclusivamente à garagem, torre de circulação vertical, varanda e
expansão de compartimento, Central de GLP e Laje técnica (hipóteses previstas nos incisos
I, II "b", III "b" e IV do Art. 4º da Lei Complementar nº 755/2018) e sua utilização deve ser
feita em estrita obediência às respectivas normas urbanísticas. DO VALOR: As áreas em
avanço em nível de subsolo, solo e espaço aéreo, são não onerosas, conforme disposto nos
incisos I, II "b", III "b" e IV do Art. 4º da Lei Complementar nº 755/2018). DO PRAZO DE
VIGÊNCIA: A Concessão terá vigência de 30 anos, a contar da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogada por igual período. DATA DE ASSINATURA: 18/06/2018. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal: LUIZ OTÁVIO ALVES RODRIGUES, na qualidade de
Secretário Adjunto de Estado da Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação do
Distrito Federal e pela Concessionária: GIL PEREIRA, na qualidade de sócio gerente.
EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL
DE USO SOBRE IMÓVEL DO DISTRITO FEDERAL Nº 09/2018
PROCESSO: 429.000.043/2013; PARTES: O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO DO DISConcessionária. DA DESTINAÇÃO: As áreas em avanço em nível de solo, objeto do
presente Termo, segundo a Justificativa de Inexigibilidade de Licitação identificada pelo
documento SEI nº 8607136, destinam-se exclusivamente à Central de GLP (hipóteses pre-

