
da Covid-19. DATA DE ASSINATURA: 11 de maio de 2021. SIGNATÁRIOS: pela
Adasa, João Manoel Martins, Superintendente de Administração e Finanças; pela
contratada, Lucimar de Souza Rios, Sócio-Diretor.

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

SECRETARIA EXECUTIVA
 

EXTRATO DOTERMO DE FOMENTO (MROSC) Nº 09/2021
Processo: 04009-00000380/2021-50. DAS PARTES: DISTRITO FEDERAL, por meio da
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO e a ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO
HOMEM DO AMANHÃ DO BRASIL. DO OBJETO: Este instrumento tem por objeto a
realização do projeto "Brasília dos 60+", a ser executado entre os dias 10 de maio de 2021 a
10 de outubro de 2021, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho atualizado
(doc. SEI 61062592) DO VALOR: O valor global dos recursos públicos da parceria é de R$
399.998,91 (trezentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e oito reais e noventa e um
centavos). A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: UO: 27.101, PT:
27.392.6219.9075.0202, ND: 33.50.41, Fonte: 100, conforme Nota de Empenho nº
2021NE00113, emitida em 07/05/2021, sob o evento nº 400097, na modalidade 03-Global.
DA VIGÊNCIA: Este instrumento terá vigência da data de sua assinatura até 10/10/2021.
DATA DE ASSINATURA: 07/05/2021. Pelo Distrito Federal, RODRIGO COSTA
BARROSO PAIS, na qualidade de Secretário-Executivo de Turismo, e pela Organização da
Sociedade Civil, SÉRGIO MACHADO REIS, na qualidade de Presidente.

TRIBUNAL DE CONTAS

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2021

Objeto: Contratação de empresa(s) especializada(s) para a prestação de serviços de
programação visual, sob demanda, nas dependências do Tribunal de Contas do Distrito
Federal (TCDF). Processo: 00600-00002900/2021-56-TCDF. Valor estimado: R$
19.964,00; enquadramento: natureza 3.3.90.30.44 – Material de Consumo; classificação
funcional e programática 01.122.8231.8517.0019 - Manutenção de Serviços
Administrativos Gerais do TCDF; fonte de Recursos 100. Data limite de recebimento das
propostas: 27/05/2021, às 14h30min. Cópia do Edital encontra-se à disposição no Serviço
de Licitação, localizado no 2º Andar do Ed. Anexo do TCDF, telefone (61) 3314-2742 ou
pelos sítios: www.tc.df.gov.br e www.comprasnet.gov.br (UASG: 974003). A Sessão
Pública será processada no sítio do ComprasNet, nos termos do Edital. Em atendimento à
Lei Distrital nº 5.453/2015, as informações referentes ao certame também estão
disponíveis no sítio www.tc.df.gov.br, link: Consulta Processo do TCDF.

Brasília/DF, 13 de maio de 2021.
ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI

Pregoeira

INEDITORIAL

CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
 

AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do
Distrito Federal - Brasília Ambiental - IBRAM/DF, a Licença de Operação Nº 61/2021,
para atividade de Posto Revendedor de Combustíveis, na SQS 303 Bloco A PLL, Asa
Sul/DF, Processo: 00391.00005692/2020-41. RIVELINO BRAGA P. DE SOUZA,
Diretor-presidente.

SERV CAR DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
 

AVISO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA - AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL
Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do
Distrito Federal - Brasília Ambiental – IBRAM/DF, a licença de Operação SEI-GDF nº
64/2021, para atividade de comércio varejista de Combustíveis para veículos automotores,
na Rodovia Brasília – Fortaleza, BR 020, KM 20/22, Planaltina/DF. Processo: 00391-
00017488/2017-78. Serv Car Derivados de Petróleo LTDA.

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL DA 8ª
REGIÃO DO DISTRITO FEDERAL

 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE

CADASTRO RESERVA PARA CARGOS DE NÍVEL MÉDIO, NÍVEL
MÉDIO/TÉCNICO E NÍVEL SUPERIOR
EDITAL Nº 3, DE 12 DE MAIO DE 2021

A Presidente do CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 8ª REGIÃO - CRESS-
DF, no uso de suas atribuições legais, torna pública a retificação ao Edital nº 1, publicado
em 07 de abril de 2021, que regulamenta a realização de Concurso Público para
provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal do CRESS-
DF, conforme a seguir:

1 DA ALTERAÇÃO DO ANEXO I, REFERENTE AOS REQUISITOS DO CARGO DE
ASSISTENTE CONTÁBIL (CÓDIGO 300), QUE PASSA A TER A SEGUINTE
REDAÇÃO:
Requisitos: Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível médio,
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).
Certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso técnico e ou superior em
Contabilidade, devidamente registrado, expedido por instituição de ensino reconhecida
(MEC).Registro ativo e adimplente no Conselho Regional de Contabilidade (CRC).
Torna público, ainda, que os demais itens e subitens do referido edital permanecem
inalterados.
2 DA OPÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARGO OU CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO
2.1 Considerando a retificação dos requisitos do cargo ASSISTENTE CONTÁBIL
(CÓDIGO 300), o candidato inscrito para o referido cargo poderá optar pelo cancelamento
da inscrição e restituição da taxa de inscrição. Para solicitar o cancelamento da inscrição e
restituição da taxa de inscrição o candidato deverá acessar o endereço eletrônico
https://concursos.quadrix.org.br, no período entre as 10 horas do dia 14 de maio de 2021
às 10 horas do dia 19 de maio de 2021 (horário oficial de Brasília/DF), no campo da
inscrição, clicar em "Cancelamento" e informar os dados solicitados.
2.2 A devolução de taxa de inscrição será realizada no dia 02 de junho de 2021, de acordo
com os dados informados pelo candidato.
2.3 O candidato terá somente o período de que trata o subitem 2.1 deste edital para
realizar a solicitação de cancelamento da inscrição e restituição da taxa de inscrição.
Após esse período, não será aceito pedido de cancelamento da inscrição e restituição
da taxa de inscrição.
2.4 O Instituto QUADRIX e o CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 8ª
REGIÃO - CRESS-DF não se responsabilizarão por solicitação de cancelamento da
inscrição e restituição da taxa de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem
como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
2.5 As informações prestadas no formulário on-line serão de inteira responsabilidade do
candidato, ainda que feitas com o auxílio de terceiros.
2.6 O candidato que não realizar a solicitação de cancelamento da inscrição e restituição
da taxa de inscrição na forma e prazo estabelecidos no subitem 2.1 deste edital
continuarão participando do concurso.
2.7 As solicitações realizadas fora do prazo ou forma estabelecidos neste edital serão
preliminarmente indeferidas.
2.8 Para esclarecimentos adicionais, o candidato poderá enviar mensagem para o endereço
de e-mail contato@quadrix.org.br.

KARINA APARECIDA FIGUEIREDO
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE
MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO

NO DISTRITO FEDERAL
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente EDITAL, convoco todos os integrantes da categoria, sindicalizados ou não,
empregados da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, localizada no
Distrito Federal, para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA virtual/eletrônica, a
ser realizada no dia 19 de maio de 2021, às 14h00min, em primeira convocação, no
aplicativo Google Meet no link https://meet.google.com/sic-dozj-dry, ou em segunda e
última convocação às 14h15min, com qualquer número de presentes, no mesmo dia e
local/plataforma, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Discussão e
aprovação de Pauta de Reivindicações para negociação do XXXIV Acordo Coletivo de
Trabalho 2021/2022 já discutida no Encontro de Líderes, ocorrido no período de 26 a
30/04/2021, a ser apresentada à Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM,
com vigência de 1º de julho de 2021 à 30 de junho de 2022; b) Aprovação da
Contribuição Assistencial, nos termos da alínea “e” do artigo 513 da CLT, com
autorização prévia e coletiva do desconto desta contribuição, incondicionalmente de todos
os empregados; c) Unificação da pauta de reivindicações com outras Entidades Sindicais
e Federações da categoria; d) Concessão de amplos poderes à Diretoria do Sindicato e da
Federação Nacional dos Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo
para estabelecer negociações com a Empresa a respeito das reivindicações aprovadas,
bem como adotar as medidas que se fizerem necessárias para a defesa dos interesses dos
trabalhadores, suscitando, no caso de malogro das negociações, o competente Dissídio
Coletivo, podendo, também celebrar acordo nos autos do mesmo; e) Aprovação de
caráter permanente da Assembleia Geral; f) Assuntos Gerais. Brasília-DF, 14 de maio de
2021. Donizete Ildefonso de Lima, Presidente.

COOPERATIVA DE SAÚDE GRATIDÃO LIFE
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
A cooperativa de saúde Gratidão Life, CNPJ: 21.362.022/0001-71, representada por seu
presidente o Senhor MARCONI GILIERRE LOPES, convoca através do presente edital,
todos os cooperados especiais, para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada
na QS 05, rua 600, lote 21, edifício Dr. Carlos Mangueira, sala 115 em Taguatinga
Sul/DF, no dia 27/05/2021, com a seguinte ordem do dia: 1) Alteração da razão social; 2)
Eleição para diretoria e conselho fiscal; 3) Alteração do estatuto e assuntos gerais; em
primeira chamada às 09:00 horas, com a presença de 2/3 e em segunda chamada meia
hora depois, com o mínimo de 50% mais 1 associado. Brasília/DF, 14 de maio de 2021.
MARCONI GILIERRE LOPES, Presidente.
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