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nove .nilhõe·s oitocentos e cinquenta mil cruzeiros) EmpenhO nº 92Nt:Q00440: 
09. 11. 9L_. Programa de Trabalho: 080480246031.0001. Fonte: 0100.000. 000.~ 
menta de Despesa: 459051.00. Data da assinatura: 1 O. 11. 92. Assinam: E dna 
June Morley pela CONTRATANTE e o Sr. Dagoberto da.S. Martins peJa CONTR~ 

TADA. 

(Ot. n9 15"4/92) 

Fundação Biblioteca N aciono! 
li.VISO DE LIClTl\Ci\0 

'l'OMADJ\ DE PREÇOS N0 6/92 

Objeto: Aquisição e instalação de Bardware/Software e treinamento de 
pessoal, segundo as ·especificações integrantes do t:dital. 
Abertura dos Envelopes: 10:00 horas do dia 11 de dezembro de 1992, na 
sala (le reunioês, à Rua Debret, ·23 - 9º andar - Centro - Rio de Janeiro 
Edital: O Edital pode ser retirado no endereço acima. Informações pelos 
telefones {021) 220-3890- Seção de Compras e (021) 240-9179- Serviço 
de Informatica. 

FERNANDO VIDJI.L Ml\NHnES 
Presidente Substituto (Of. n9 51/92) 

(DIAS: 25, 26 e 27/11/92) Comissdo Pcrmancn_te de Li c i taçâo 

MINISTÉRIO PúBLICO DA UNIÃO 

Ministério Público Federal 

Procuradoria Geral da República 
1\V_I SO DI'.: J.J I Cl'l'll.{,'f\C 

'1'01\ll\l)l\ DE PlU·:COS N<? J 0/92 

OBJET?: Contratação de firma especializada na publicaçáo dtO! Editais de 
C1taçao (judiciaria) em jornais locais nos diversos wunicipios .em t_Q 
do o território nacional .. 
RECEBIMENTO DA DOC::UHENTAÇ.i\0/PROPOSTA: Dia 1'4 de dezembro de 1992 
LOCAL/HORARIO: Audi torioda PGR-·as i4: 30 horas 
EDITAL: Poderá ser obtido ji.mto à Comissão Permanente de Licitação na. 
~- 2 Sul , Quadra 603/4 Lote 23, 2Q Sub-solo, Sala de Llcitações 
no horario das 13:00 hs às 18:00 hs. 

(Of. n9 911/'92) COMISSÃO PERMANENTE DE LICIT/\ÇÂO 
(Dil\S: 2G, 27 c 30/lL/~2) 

Secretaria-Geral 
EXTRATO DE DISPENSA' DE LICITAÇAO 

Contratantes: Ministério PQblico Federal por intermédio da Procuradoria 
da RepQblica -no Estado dó Rio de Jàneiro e empresa ADONIS S/A 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA. Objeto: Aquisiç~o de Uniformes Fundament~ 
Legal: Inciso VI _do Artigo 22 do Decreto-lei nº 2100/86. Ratificaçao: 
Autoridade Superior - Artigo 24, do Decreto-lei n2 2300~86. Joao 
Batista de Almeida - Secretário-Geral do MPF. 

(Of. n9 917/92) 

Procuradoria da República em São Paulo 
AVISOS DE· LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N9 3/92 

~ COMISSAO PE~MANENTE DE LIC1TAÇAD DA PROCURADORIA DA REP0= 
BLICA NO ESTADO DE SAO PAULO, torna pGblico para conhecimento dos in
tere·ssados, que serão recebidas, às 14:00 horas do dia 17 de dezembro 
de 1 .992, no Auditório da Procuradoria da RepGblica, sito à Rua Peix~ 
to Gomide nº 768, documenta~ão relativa à habilitação, bem como as 
propostaspara execução de serviços de vigilância armada. 

Cópia do Edital poderá sei obtida no endereço supra-menciona 
do, das· 13:00 às 18:00 horas, até o dia 1.6 de dezembro de 1.992, onde 
serão prestadas informações adicionais. 

(Of. n9 918/92)· 
(DIAS< 27, 30/11 e 1/12/92) 

TO~ffiDA DE PREÇOS N9 4/92 

A COmSS_AD PERf~ANENTE DE LICITAÇAD DA PROCURADORIA Díl REPú
BLICA NO ESTADO DE SAO PAULO, t·orna pGblico para conhecimento dos in
teressados, que serão recebid8s, às 14:00 horas do dia 15 de ct 8 zem!-;ro: 
de 1992, no Auditório da Procuradoria da RepGblica , sito à Rua Peixe 
to Gomide nQ 768, dOcumentação relativa à habilitação, bem como a; 
propostas para execução de serviços de conservação e limpeza. 

Cópia do Edital poderá ser· obtida no endereço supra-menciona 
do, das 13:00 às 18:00 horas, até o dia 14 de dezembro de 1992, onde 
serão prestadas informacões adicionais. 

(Of. n9 919/92) 
(DIAS: 27, 30/11· e 1/12/92) 

TOMADA DE PREÇOS N9 5/92 

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO OA PhOCURADORIA DA REPú
B~ICA NO ESTADO DE SAO ~AULO, torna pGblico para conhecimento dos i8-
~eressados, .que serão recebidas, às 14:00 hoias do dia 16 de dezembro 

de 1992, no Auditório da Procuradoria da RepGblica, sito à Rua. Peixo
to Gomide nº 768, documentação relativa à habilitação, bem como as 
propostas para execuç_ão de serviços 'de manutenção preventiva, co·rret·i 
va e de operação do sistema de refrigeração e ventilação, bem como d8 
aparelhos de ~r condicionado, e do sistema elétrico em geral. 

Cópia do Edital poderá ser obtida no endereço supra-menc1ona 
do, das 13:00 às 18:00 horas, até o dia 15 de· dezembro de 1992, onde 
serão prestadas informações adicionais. 

(Of: n9 920/92} 

são Paulo, 19 de novembro de 1992 
TEOBALDO RIBEIRO 

Presidente da Comissão 
(DIAS: 27, 30/11 e 1/12/92} 

Ministério Público do Trabalho 

Procuradoria Geral da Justiça do Trabalho 

AVISO DE REVOGAÇ}O 

O Presidente da- C6missão Permanente de -Licitação comunica aos interes
sados que foi revogada a Tomada de Preços nQ 17/92-CPL. 

Brasília, ~6 d~ novembro de 1992. 

NIVALDO DE PAULA 
(Of. n9 364/92) 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Departamento de Administração 
AVISO. DE'TRANSFERENCIA 

TONADA DE PREÇOS N9 5/92 

Objeto <resumido>=FornE,.'cimento de pas-sagens aér-t?<-'<5. 

A Comissi<J Especial de Licit~çio torna p~blico que, diante de recurso 
interposto contra o e-~dital, ficam tr-anSfcrid<:>.~:; a habilitaç:~ío G' a 
aber·tu1··a das pr·opo~;tas pa1ra a~; s~~guintcs dat;~~:;.~ 1.4/12 c 1.5/:1.2/92, 
respectivamente. 

(Of. n9 317/92) 
LEILA VASCONCELLOS FERREIRA 

Presidente da Comissão Especiál de -Licitação 

PODER LEGISLATIVO 

Câmara dos Deputados 
Diretoria-Geral 

Coordenação de Seleção e TreinamelltO 

EDITAL NQ 24, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1992 

CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DE SEGURAN~ LEGISLATIVA 

A Coordenação de Seleção e Treinamento da Câmara dos Depu~ 

tados, no uso de suas atribuições e de conformidade com os Editais nQs 
1 e 23/92, comunica aos candidatos -convocados que a PrOva de Aptidão FÍ 
sic_a realizar:- se-á nos dias :!.2 e 13 de dezembro de 1992, ·no Centro d€ 
~ducação Física e Desporto Escolar, na SGAS 907/8 - Módulo A. 

1. Os· candidatos foram assim distribuídos: 

12.12.92 - Sábado 

8 horas - de Abdon a Anderson Gomes 
9 horas - de Anderson Jorge a Carlos André 

lO horas - de Carlos Anselmo a David 
11 horas - de Delmar a Fábio Barrozo 
12 horas - de Fábio de Lima a Gil 
13 horas - de Gilberto a Israel 
14 horas de Itamar a José Carlos Gouveia 
15 horas - de José Carlos Matte a Lindolfo 
16 horas - de Lucélio a Marcelo-Rocha 
17 horas de Marc;elo Tavares a Melissa 

13.12.92 - Domingo 

8 horas - de Miguel 'a Paulo Ferdinan 
9 horas - de Paulo Gilberto a Roberto Gonçalves 

lO horas - de Roberto Helvídio a Tânia Regina 
11 horas - de Telvi a Zuleica 

1.1 -Os candidatos qeverão comparecer com antecedência mínima de 30 
(trinta) minutos, com vestimentas adequadas à prática de Educação FÍsi
ca. 

1.2 -Na área de testes não haverá lugar para a guarda de objetos de 
uso pessoal,_ficando esta responsabilidade, exclusivamente, do candida
to. 

2. A bateria compõe-se de quatro testes e para que o candidato seja cog 
siderado APTO deverá alcança,r êxito em, no mínimo, 3 (três) teste;:;. 

TESTES COMPONENTES DA ~TERIA DE AVALIAÇÃO 

2.1 - Teste de Ba+ra Fixa 

Masculino: O candidato deverá executar flexões (puxadas) e ex
tensões totais dos braços, na barra fixa, nos seguintes padrões: 
- pegada na barra horizontal em pronação - palmas das mãos voltadas pa
ra a frente. 
- o queixo deverá obrigatoriamente ultrapassar o nível da barra quando 
da flexão-puxada. 
- é vedado o uso de balanços, 'impulsos ou outro tipo de auxílio. na fl_e
xão dos braços. 
- o número .de repetições será contado enquanto houver observância dos 
padrões de execução. 
- número mínimó de flexões para ser considerado apto: 9 (nove) flexões. 
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Feminino: A candidata é posicionada por um auxiliar, devendo 
permanecer na posição inicial por 10 (dez) segundos, nos seguintes pa
drões: 
-pegada na barra horizontal- em pronação- palmas-das mãos voltadas pa
ra a frente. 
- cotovelos totalmente flex-ionados. 
-ombros obrigatoriamente elevados-ao nível da barra. 

o tempo será contado e'nquanto· não houver alteração no posicionamento. 

2.2 -Corrida de vai-e-vem (shuttle run) 

O candidatO percorrerá duas vezes a distância de 9,14m para 
pegar de um lad'o e· depositar no outro lado, dois pequenos blocos de ma
deira, um de cada vez, em no máximo 12 (doze) segundos. 

Após aSsumir a posição de saída, o cronômetro é acionado com 
a palavra" "já" como. sinal de partida e parado no m·omento que o último 
bloco de madeira for depOsitado no chão. 

2.3 - Flexão abdominal e de pernas 

O candidato dever·á executar 29 (vinte e nove) flexões em no 
max~mo 1 (um) minuto, nos seguintes padrões: 
- posição inicial: deitado de costas no chão. 
- a linha imagináiia formada pelos joelhos, deverá, no mínimo, ser ul-
trapassada pela linha .dos cotovelos. 
-.durante a extenSão do corpo, os cotovelos deverão estar estendidos, o 
dor,so das mãos p.ev'erão tOcar o solo e os joelhos cómpletamente est'endi
do,s. 
- as repetições realizadas fora do previsto neste item não serão coh·ta
das. 

2.4 - Teste de 12 minutos 

O candidato deverá percorrer 2.400 (dois mil e quatrocentos) 
metros, em no máximo 12 · (doze) minutos. 
- iniciar a corrida após o apito de saída. 
-. não interrupção do deslocamento, pois não será permitido -parar na pis 
ta, andar se necessário for. 

3. Observações: 
3.1 - Em todos os testes componentes da bateria. de avaliação, o can

didato terá direito a somente uma tentativa. 
3.2 - Somente--realizará a prova o candidato que aoresentar, antes do 

seu iníCio, o atestado a que se re·fere o subitem 3.3 . .t:, Capitulo V, do 
Edital nQ 1/92. 

3·.3 - Não será permitida a prestaç"ão de prova fora do -horário marca
do para o candidato. 

3.4 -·Nas termos do item 4, alínea "e", Cap!tulo VIII, do Edital nQ 
1/92, será excluído do concurso o candidato que lançar mão de meios ili 
citas para execução da prova, sendo que, a critério da Banca Examinado
ra, os candidatos poderão 'ser submetidos a exames laboratoriais. 

3.5 - Durante a aplicação da prova, os casos omissos serão submeti
dos, pe_la Banca Examinadora, à Direção da CST. 

(Of. n9 833/92) 
ANA LÜCIA DE MI.RANDA: RAMOS 

Diretora 

Senado Federal 
.:--..VISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA D~ PREÇOS N9 26/92 

OBJETO: Contratação de empresa especializada pai:a prestação de servi
çoS de lavanderi-a para roupas e peças de cama, mesa, copa- E' toilet·e , 
durante o exercício de 199-3. 
ABERTURA: D_ia 14.12.92 às 09,30. horas. 

TOMADA DE PREÇOS N9 027/92 

OBJETO: COntratação· de empresa especializada para fornecimento de 
13.000 (treze mil) quilos de café em:põ, de la. (primeira) _qualidade, 
acondicionados em pacotes de 1/2 (meio) quilo,· durante o exercício de 
1993. 
ABERTURA: Dia 14.12.92- às 14,30 horas. 

TOMADA DE PREÇOS N9 28/92 

OBJETO: Contratação-de empresa especializada no fornecimento de peças 
e aceSsórios para veículoS de fabricação da Ford do Brasil S.A. e ·Ge 
neral Motors do Brasil S.A., durante o exercício de 1993. 
ABERTURA: Dia 15.12.92 às 09,-30 horas 
LOCAL DE REALIZAÇÃO: 99 andar do_ EC. Anexq I, Sala da Comissão. INFOR 
MAÇOES:. No endereço anterior ou pelo fone: (061) 311-3833. CCiPIA DOS 
EDITAIS: Guiche do Serviço de Protocolo Administrativo, térreo do Ed. 
AnP.xo I. 

(Of. n9 232/92) 

Bra.sília, 26 de novembro de 1992 
CÉSAR AUGUSTO .GUI.MARÃES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal 

AVISO DE -LICITAC~G 

O Centro dé Informitica e Processamento de Dadoi do Senado Federal -
PRODASEN comunica que farã realizar a TOMADA DE PREÇOS n9 29/92 no dia 
15 de de~embro de 1992, ãs 10:00 h'oras para contratação da licença de 
uso de cppi!s ~o prográma de computador NOVELL NETWARE, versão· ~.11·, 
e suporte tecn1co. 
Os interessados poderão retirar cópia do edital na Coordenação dP Apoio 
Administrativo da Divisão AdminiJtrativa e Financeira, situada na Via
N/2, Anexo "C'' do Senado Federal, Brasilia/DF, no horirio de 09:00 as 
17:00 horas. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
(Of. r19 487'/92) 

PODER JUDICIÁRIO 

Supremo Tribunal Federal 
RESULTADOS Dt:·JULGAMENTOS 
TOHADA DE PREÇOS N9 3/92 

A Comissão Permanente de Licitação do Supremo Tri 
bunal Federal, torna público o resultado do julgamento da TOmada de Pre 
ços no 03/92, informando que, em conformidade com o critério estabeie 
cido no Edital, foram conSideradas e declaradas vencedoras as licitan 
tes: B&B - Produtos Médicos Hospitalares Ltda.; Casa Hospitalar Ltda:i 
Distribuidora Farmaceútica Panarello Ltda.;.E_xpansão Comercial Hospita 
lar; Medicar -Comércio Representação Medicamentos Ltda.; Neo-Químicã 
Comércio e Indústria Ltda.; Saúde-Comércio de Produtos Hospi~alares Lt 
da.-; Teu to Brasile:iro Ltda.; Unicom - União Comercial de EquipamentoS 
Hospitalares Ltda. 

(Of. n9 29/92) 

Brasilia-DF, 26 de novembro de'i992 
ANTONIO DAS GRAÇAS GOMES LUIZ 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

TOMADA nr: i'RF:ço;_;::; ~.;9 4/92 

A Comissão Especial de Licitação da Tomada de Preços nQ 04/92 faz saber, 
nos termos do ·§ lO do Art. 75 do Decreto-lei nQ 2300/86 que, julgando a 
mencionada Tomada de Preços, concluiu pela desclassificação das licita_n 
tes: 
a) UNIMED BRASILIA COOPERATIVA DE TRABALHO M~DICO, por desatender qs 

itens 1.1 e 4. 4 combinado com o subi tem 6.4.3, dq_ Edital; 
b) GOLDEN CROSS ASSIST~NCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE, por desatender o 

item 4.·5 e não oferecer a totalidade das especialidaO.e~: médicas in 
cluidas no item 9 do Anexo I do Edit~l. 

Brasíiia, 26 de novembro de 1992 

(Of. n9 122/92) 

JOS~ MÁRIO MACHADO SANTOS 
Presidente da Comissão 

Superior Tribunal de Justiça 

AVISOS DE LICIACÃO 
'l'm1li.Dl\. UE PREÇOS N<? ·11/92 

MODALIDADE~ Tomada de Pret;us nQ 014/92 .. OBJETO~ Aquísiç:âo·de equipamen
tos de informática:~ DOCUHENTAÇXO E PROPOSTA: Serão recebidas até às 15: 
00 hs do dia 11/12/92~ quando terá in'ício a sessão destinada a análise 
dos documentos~ na sala· 503 do Edifício Cidade de Cabo FriO <Prédio do 
Conselho da Just.iç:a Federal sito À SEPN 510~ lote 00. Bl. C. :EDITAL E 
INFORNACÕES: O Edital esta1~á a disposiç:ão dos· Interessados no· enden;rc;::o 
aqui mencionado. no horário das 13 às 18 hs. dos dias 26/11 a 08/_12. na 
Subsecretaria de Material e Patri!!IÔnio do STJ • 

(Of. n9 243/9?) 
(DIAS: _25, 26 e 27/11/92) 

'l'Or>-1/\IJ/\ IH:: PHEÇOS N'? 16/92 

MODALIDADE: Tomada de Preç:os nQ 016/92. ODJETO~ 'Aquisiç:ão de supr i~neQ
tos.para impressoras laser.DOCUHENTAC~U- E PROPOSTA: Serão rP-cebida~ até 
às 15:00 hs do dia 14/12/92. quando terá-início õ-\ sessão destinada a 
análise dos documentos. na sala 503 do Edi-fício Cidade de Cabo Frio 
(Prédio do Conselho da J•~stic;::a Federal sito À SEI'N 510;. lote- 08, DI. C.· 
EDITAl E INFORMACOES: O Edital- estará a -disposic;::ão dos interessados no 
endereç:o aqui mencionado, no horário das 13 às '18 hs .. nos dias 27/11 ã 
10/-12/92.· na Subsecretaria de Material e Patrimônio do STJ. 

1~/\.I.MUNLJO N. !L CUS'J'ÜI)l() 
(Of. n9 244/92) !'residente da Con1issiín l'cr.nt~lncntc de Licitação 
(DIAS: 26, 2J e 30/11/92) 

RETIFICAÇÃO 

No Extrato de CONTRATO publicado no D.O.U. de 20 .. -11.92o- pág. 16580. se
.-:·ão III. entre o S.T.J e a TELESERVICE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS lTDA ... 
onde se lê: VIGÊNCIA~ 05 .. 11 .. 92 a 19 .. 11.93. leia-se: PERiODO~ 05.11.91 a 
i9-11 .. 92 

(Of-. n9 247/92) 

Conselho de Justiça Federal 

lho d;:~ Jus\~~--). Fedt:·;·;_·_l, 11 1) '"''!:' do.>.:o ·,ti tb•Ji<;-(i~:::; 1~,:~•·-i 

1"1'13'•;0\S i ntCI'C,>S<:t'JO\'-,, <11_11- I 'li' :i I''·,_, J i ;.•~\1", C OII f' OI' IH(,' <[;<dn•·, ,,~_.,~,i ;-:o. \ i ç i l 0\" 

ç:;:io hiOl.i:_\l i d<'tdP J'Uill';[')(l ['I[ l'l~iél.l_-':; .. 

[l[lJ[TO: i:ll'f'-lisiçi'_o dt-- Si~,t•:.l'lt<:-1 llc•l.l_;-'1' t~lt:--l'l''.lC<·•.I''1ir•Jr·:·;f"te•. dit.~~·,ic;<_ 

Ut~TA: E:t\ll"€9!:1 d<-'1. [)<:•C'Jhi!?t-.1::;\t,<\o pc.-•1 c> ilodJilil.c;,;;.;c, l'r·opné;\::o.c;: às 9 I'IUI i·•.';· 

do di~ ii/12/9~. 
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