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SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA

E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

ASSESSORIA DE CADASTRO E LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços nº 003/2017 - ASCAL/PRES - do tipo menor preço unitário - para
construção de Banco de Leite Humano no Hospital Regional de Brazlândia, localizado na
área especial 1 - Lote único - em Brazlândia - DF - Valor estimado R$ 528.755,68 - processo
nº 060.008.227/2011 - Data e horário da licitação: 19 de junho de 2017 - às 09:00h. A
Assessoria de Cadastro e Licitação da NOVACAP realizará a licitação acima na data in-
dicada, na Sala de Licitações da ASCAL/PRES, sito no Setor de Áreas Públicas, Lote "B",
Bloco "A" 1º andar - Conjunto Sede da Companhia em Brasília - DF. O Edital e seus anexos
deverão ser retirados exclusivamente no endereço eletrônico www.novacap.df.gov.br. Para
maiores informações ligar para o telefax (0xx61) 3403-2321 ou (0xx61) 3403-2322 e email
a s c a l @ n o v a c a p . d f . g o v. b r.

Em 1° de junho de 2017
FERNANDO MORAIS

Chefe

AVISO DE PROSSEGUIMENTO
Pregão Eletrônico nº 055/2017 - ASCAL/PRES - do tipo menor preço - por lote - através de
Ata de Registro de Preços para aquisição de cartuchos diversas cores - Valor estimado: R$
89.626,30 - Processo nº 112.001.227/2017 - Data e horário da licitação: 19 de junho de 2017
- às 10:00h.
A Assessoria de Cadastro e Licitação da NOVACAP torna público que realizará o Pregão
acima e que o Edital e seus anexos poderão ser retirados exclusivamente no site www.li-
citacoes-e.com.br a partir do dia 02 de junho de 2017. Contatos e informações poderão ser
obtidos por meio do telefone (061) 3403-2321 ou (061) 3403-2322 e email ascal@no-
v a c a p . d f . g o v. b r.

Em 1° de junho de 2017
FERNANDO MORAIS

Chefe

COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA

COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONVOCAÇÃO
Espécie: Pregão Eletrônico Nº 001-S00743/2017; Processo: 093.000.181/2017. Ficam as
empresas licitantes participantes do Pregão Eletrônico S00743/2017 intimadas a prorrogarem,
caso queiram, as respectivas propostas comerciais, no prazo de 05 (cinco) dias corridos,
contados da intimação/publicação da presente convocação, considerando a liminar concedida
nos autos do processo judicial nº 0704936-11.2017.8.07.0018, em curso na 3ª Vara de
Fazenda Pública do Distrito Federal, que suspendeu o presente certame. Decorrido o prazo
citado, sem manifestação, considerar-se-á não validada as respectivas propostas comerciais.
Despesas de Publicação: CEB. Pela CEB: Flávio Henrique Ribeiro Feitosa - Gerente de
Manutenção de Iluminação Pública - GMIP.

Em 1° de junho de 2017
VALDETE AMARAL DIAS

Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-S00781/2017

Processo: 093.000.011/2017. Tipo: menor preço global. Regime de execução: empreitada por
preço global. Objeto: contratação do estruturador da operação das alienações de participações
acionárias e quota-parte de empresa veiculadas 1 à Companhia Energética de Brasília - CEB.
Abertura: 14/06/2017, às 09h00. Prazo de Vigência: 06 (seis) meses. Valor Global Estimado:
R$ 12.527.800,00. O Edital poderá ser adquirido, no Portal de Compras da CEB (http://com-
pras.ceb.com.br). Demais informações pelos telefones 3465-9016/9021.

Em 1° de junho de 2017
VALDETE AMARAL DIAS

Presidente

CEB DISTRIBUIÇÃO S.A.

EXTRATOS DE CONTRATO
Espécie: Contrato 339/2017-CEB DISTRIBUIÇÃO. Partes: CEB Distribuição S/A e DATA
ENGENHARIA LTDA. Processo 310.001151/2016, regido pela Lei 8.666/93. Data de As-
sinatura: 25/05/2017. Objeto: Contratação de serviços de reparo do transformador T-02
138/69 KV de 50 MVA da Subestação Ceilândia Sul: 9 meses. Valor: R$ 1.500.000,00.
Assinaturas: pela CEB Distribuição: Maurício Álvares da Silva Velloso Ferreira e Mauro
Martinelli Pereira; e pela Contratada: Breno de Oliveira Silva.

Espécie: Contrato 327/2017-CEB DISTRIBUIÇÃO. Partes: CEB Distribuição S/A e COR-
DEIRO CABOS ELÉTRICOS S/A. Processo 310.003065/2016, regido pela Lei 8.666/93.
Data de Assinatura: 18/05/2017. Objeto: Aquisição de cabos de alumínio. Vigência: 4 meses.
Valor: R$ 88.800,00. Assinaturas: pela CEB Distribuição: Maurício Álvares da Silva Velloso
Ferreira e Raphael Ehlers dos Santos; e pela Contratada: Douglas dos Santos.

Espécie: Contrato 334/2017-CEB DISTRIBUIÇÃO. Partes: CEB Distribuição S/A e IN-
DÚSTRIA ELETROMECÂNICA BALESTRO LTDA. Processo 310.002181/2016, regido
pela Lei 8.666/93. Data de Assinatura: 24/05/2017. Objeto: Aquisição de para-raio. Vigência:
4 meses. Valor: R$ 99.000,00. Assinaturas: pela CEB Distribuição: Maurício Álvares da
Silva Velloso Ferreira e Raphael Ehlers dos Santos; e pela Contratada: Marcos Alex Mo-
rínigo.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001-S00747/2017

Processo: 310.003.848/2016. Objeto: Contratação de serviços portaria e serralheria da CEB
Distribuição. Abertura: 21/06/2017, às 09h. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses. Valor
Global Estimado: R$ 4.260.042,00. O Edital poderá ser adquirido, no Portal de Compras da
CEB DISTRIBUIÇÃO (http://compras.ceb.com.br). Demais informações, pelos telefones:
3465-9021/9317.

Em 1° de junho de 2017
VALDETE AMARAL DIAS

Presidente

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

EXTRATO DE ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 8635/2016, celebrado entre CAESB e a OI S/A, publicado
no DODF em 23/06/2016. ASSINATURA: 29/05/2017. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS.
PREÇO/VALOR: R$209.158,88 (duzentos e nove mil e cento e cinquenta e oito reais e
oitenta e oito centavos). PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA: Prorrogados por 365 (tre-
zentos e sessenta e cinco) dias. GARANTIA: 5% (cinco por cento) sobre o valor ora aditado.
FISCALIZAÇÃO: Carlos Gardel Farias Martins, matricula nº 49.622-7 para gestor e Fer-
nando Luiz de Azevedo Silva, matrícula nº 49.299-7 para fiscal. ASSINANTES: Pela
CAESB: Maurício Leite Luduvice - Presidente e Fábio Albernaz Ferreira - Diretor de
Suporte ao Negócio. Pela contratada: Bruno Rudolfo Engelhardt e Michele Fernandes Bor-
ges.

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO
DE CADASTRO RESERVA PARA A CAESB

EDITAL Nº 1, DE 1 DE JUNHO DE 2017.
O Presidente da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FE-
DERAL - CAESB, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na
Lei Distrital nº 4.949/2012, com o Plano de Cargos e Salários e com o regimento interno da
Companhia, torna pública a realização de concurso público para provimento de 01 (uma)
vaga efetiva e 19 (dezenove) para formação de cadastro de reserva para o cargo de nível
superior do Quadro de Pessoal da CAESB e estabelece as normas contidas neste Edital e em
seus anexos.
1 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 Quadro de vagas:

COD. CARGO ÁREA DE
CONTRIBUI-

ÇÃO

VAGAS EFETIVAS CADASTRO RESERVA TO TA L

Ampla
Concor-
rência

Pessoa com
deficiência

Ampla Con-
corrência

Pessoa
com defi-

ciência
3 11 Analista de

Suporte ao
Negócio -
ASN

Medicina do
Tr a b a l h o

1 0 15 4 20

1.2 O concurso público será regulado pelas normas contidas no presente Edital e em seus
anexos e será executado pelo INSTITUTO QUADRIX (endereço eletrônico: http: / / w w w. q u a -
drix.org.br / e-mail: contato@quadrix.org.br).
1.3 O concurso público destina-se a selecionar candidatos para provimento de vagas efetivas
e para formação de cadastro de reserva para o cargo de nível superior Analista de Suporte ao
Negócio - ASN/Medicina do Trabalho para lotação e exercício na COMPANHIA DE SA-
NEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB.
1.3.1 O cadastro de reserva somente será aproveitado mediante abertura de novas vagas,
atendendo aos interesses de conveniência e de oportunidade da CAESB.
1.4 O concurso público compreenderá a aplicação das seguintes fases:
a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;
b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; e
c) prova de títulos, de caráter classificatório.
1.5 As fases referentes ao concurso público serão aplicadas em Brasília/DF.
1.6 Os candidatos aprovados e contratados realizarão procedimentos pré-admissionais e
exames médicos complementares, de caráter unicamente eliminatório, em conformidade com
a legislação vigente e de responsabilidade da CAESB.
1.7 Os candidatos aprovados serão submetidos ao regime de trabalho da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT e farão jus aos direitos, às vantagens e às obrigações previstas em
lei, reguladas em acordo coletivo de trabalho e em normas administrativas internas da
CAESB.
1.8 Os horários mencionados no presente Edital e nos demais editais a serem publicados para
o concurso público obedecerão ao horário oficial de Brasília/DF.
1.9 O cronograma de contratações dos candidatos aprovados no certame, objeto deste edital,
prevê 01 (uma) contratação no ano de 2018, podendo ser antecipadas e/ou ainda utilizar-se
do cadastro de reserva. O cronograma é passível de modificação a qualquer tempo, podendo
adaptar-se às condições econômicas e financeiras da Administração, se assim for neces-
sário.
1.10 Fazem parte deste Edital os anexos I (Conteúdo Programático), II (Requerimento para
solicitação de isenção de taxa de inscrição), III (Da Prova de Títulos) e IV (Cronograma de
Fases).
1.11 DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
1.11.1 É facultado a qualquer cidadão apresentar solicitação de impugnação, de forma
fundamentada, ao presente Edital e(ou) eventuais retificações, no período de 5 a 9 de junho
de 2017.
1.11.2 O pedido de impugnação deverá ser protocolado na Central de Atendimento ao
Candidato do INSTITUTO QUADRIX, descrita no item 17, com a indicação do(s) item(ns)
a ser(em) impugnado(s).

paulo.vianna
Realce
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1.11.3 Os eventuais pedidos de impugnação serão analisados e julgados pela CAESB e pelo
INSTITUTO QUADRIX.
1.11.4 Ao término da apreciação das solicitações de impugnação, de que trata o subitem
anterior, o INSTITUTO QUADRIX divulgará em seu endereço eletrônico http:// w w w. q u a -
drix.org.br, na data provável de 16 de junho de 2017, relatório contendo a análise e o
julgamento dos eventuais pedidos de impugnação.
1.11.5 Não caberá, sob nenhuma hipótese, recurso administrativo sobre o resultado do
julgamento dos pedidos de impugnação. 2 DO CARGO
2.1 NÍVEL SUPERIOR
2.1.1 Analista de Suporte ao Negócio - ASN / MEDICINA DO TRABALHO (CÓDIGO
3 11 )
Salário Admissional: R$ 7.727,34 (sete mil, setecentos e vinte e sete reais e trinta e quatro
centavos).
Salário Degrau A: R$ 8.500,08 (oito mil, quinhentos reais e oito centavos).
Carga horária: 4 (quatro) horas diárias / 20 (vinte) horas semanais.
Requisitos: Diploma de conclusão de curso graduação de nível superior em Medicina e de
curso de especialização em Medicina do Trabalho, fornecidos por instituição de ensino
superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro no Conselho Regional de Me-
dicina.
Descrição sumária das atribuições/responsabilidades: Planejar, executar, implementar, con-
trolar e promover atualizações nos trabalhos relativos ao campo da Medicina do Trabalho,
tais como: Exames de perícia médica, pré-admissionais, periódicas, demissionais e outros:
ações de prevenção de acidentes de trabalho e de doenças ocupacionais relativas ao Programa
Médico de Saúde Ocupacional da Caesb; identificação e análise de causas de acidentes de
trabalho e de doenças ocupacionais, propondo ações de eliminação e de redução das ocor-
rências; avaliação dos ambientes de trabalho para identificação das condições insalubres e
proposição de medidas de eliminação/neutralização dos agente nocivos; diagnóstico e tra-
tamento de doenças profissionais; realização de exames e outras ações relativas ao processo
de reabilitação profissional; colaborar com a CIPA. Executar outras atribuições de mesma
natureza e nível de complexidade, de acordo com a formação exigida e no interesse da
CAESB.
3 DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A CONTRATAÇÃO
3.1 Conhecer e cumprir as determinações deste Edital e ter sido aprovado e classificado no
concurso público, dentro do número de vagas.
3.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar
amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de
gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição da Re-
pública Federativa do Brasil.
3.3 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data da contratação.
3.4 Apresentar, quando da convocação, os documentos comprobatórios dos requisitos exi-
gidos para o exercício do cargo, constante do item 2 deste Edital, bem como outros do-
cumentos que se fizerem necessários à época da contratação.
3.5 Estar em dia com as obrigações eleitorais e em pleno gozo dos direitos políticos.
3.6 Apresentar certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de can-
didato do sexo masculino.
3.7 Apresentar declaração de bens que constituem o seu patrimônio.
3.8 Apresentar declaração de que não acumula cargo, emprego ou função pública, ou
proventos de inatividade, ressalvadas as possibilidades de acumulação lícita previstas no
inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.
3.9 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições correspondentes ao cargo.
3.10 Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou
entidade das esferas federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal.
3.11 Comprovar conduta ilibada e bons antecedentes, por meio de certidões expedidas pelos
órgãos competentes, nas esferas Federal e Estadual ou Distrital, apresentando os seguintes
documentos: Certidões Negativas da Justiça Federal e Estadual ou Distrital de antecedentes
civis e criminais.
3.12 Apresentar certidão negativa expedida pelo Banco Central do Brasil.
3.13 Apresentar Certidão Negativa relativa à infração ético-profissional junto ao Conselho de
Classe.
4 DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
4.1 O valor da taxa de inscrição será de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais).
4.1.1 Será admitida a inscrição exclusivamente via internet, no endereço eletrônico
http://www.quadrix.org.br, solicitada no período entre 10 horas do dia 7 de julho de 2017 e
23 horas e 59 minutos do dia 14 de agosto de 2017, observado o horário oficial de
Brasília/DF
4.1.2 O INSTITUTO QUADRIX não se responsabiliza por solicitação de inscrição via
internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comu-
nicação, congestionamento das linhas de comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou
entidades conveniadas no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição,
bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
4.1.3 O INSTITUTO QUADRIX disponibiliza computadores com acesso à internet, para uso
pelos candidatos, na Central de Atendimento ao Candidato do INSTITUTO QUADRIX,
descrita no item 17.
4.1.4 O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de boleto
bancário.
4.1.5 O boleto bancário estará disponível no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br e
deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do pre-
enchimento do formulário de inscrição.
4.1.5.1 O candidato poderá reimprimir o boleto bancário acessando novamente o sistema de
inscrição.

4.1.6 O boleto bancário poderá ser pago em qualquer agência bancária, bem como nas
lotéricas e outros estabelecimentos, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses corres-
pondentes bancários.
4.1.7 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 16 de agosto de
2017.
4.1.7.1 O INSTITUTO QUADRIX, em nenhuma hipótese, processará qualquer registro de
pagamento com data posterior ao dia 16 de agosto de 2017.
4.1.8 As inscrições somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de
inscrição, ou do deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição.
4.2 DO COMPROVANTE DEFINITIVO DE INSCRIÇÃO E DIVULGAÇÃO DO LOCAL
DE PROVA
4.2.1 No comprovante definitivo de inscrição constarão as informações de dia, horário, local
e sala de prova.
4.2.2 O comprovante definitivo de inscrição estará disponível no endereço eletrônico
http://www.quadrix.org.br, após o acatamento da inscrição, na data provável de 11 de se-
tembro de 2017.
4.2.2.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o referido endereço eletrônico para
verificar seu local de provas, por meio de busca individual, devendo, para tanto, informar os
dados solicitados.
4.2.3 É de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de
realização das provas e o comparecimento no horário determinado.
4.2.4 O INSTITUTO QUADRIX poderá enviar, como complemento às informações citadas
no subitem anterior, comunicação pessoal dirigida ao candidato, por e-mail, sendo de sua
exclusiva responsabilidade a manutenção/atualização de seu endereço de correio eletrônico
correto no formulário de inscrição, o que não o desobriga do dever de observar o Edital de
convocação a ser publicado.
4.2.5 O INSTITUTO QUADRIX não enviará correspondência ao endereço dos candidatos
informando os locais de aplicação de provas.
4.2.6 Em caso de não confirmação de inscrição, o candidato deverá entrar em contato com
o INSTITUTO QUADRIX por meio dos telefones ou do e-mail informados no item 17.
4.2.7 O comprovante definitivo de inscrição terá a informação do local e do horário de
realização das provas, o que não desobriga o candidato do dever de observar o Edital de
convocação a ser publicado no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br e também no
Diário Oficial do Distrito Federal.
4.2.8 O candidato não poderá alegar desconhecimento do local da prova objetiva como
justificativa de sua ausência. O candidato que não comparecer ao seu local de prova,
qualquer que seja o motivo, será eliminado do concurso público.
4.3 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO
4.3.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este Edital e certificar-se de
que preenche todos os requisitos exigidos. Uma vez efetivada a inscrição e confirmado o
respectivo pagamento do boleto bancário, não será permitida, em hipótese alguma, a sua
alteração.
4.3.2 É vedada a inscrição condicional, fora do prazo de inscrições, via postal, via fax e(ou)
via correio eletrônico.
4.3.3 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número do Cadastro de Pessoa Física
(CPF) do candidato.
4.3.3.1 O candidato que não possuir CPF deverá solicitá-lo nos postos credenciados, lo-
calizados em qualquer agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e dos
Correios, ou na Receita Federal, em tempo hábil, isto é, de forma que consiga obter o
respectivo número antes do término do período de inscrição.
4.3.4 As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade
do candidato, dispondo o INSTITUTO QUADRIX do direito de excluir do concurso público
aquele que não preencher a solicitação de forma completa e correta.
4.4 O candidato deve conferir todos os seus dados cadastrais e da inscrição registrados no
boleto de pagamento.
4.4.1 Todos os boletos para o pagamento da taxa de inscrição gerados no sistema de inscrição
contêm a linha digitável (código de barras) iniciando com a seguinte sequência:
03399.21488.
4.4.2 As inscrições e(ou) pagamentos que não forem identificados devido a erro do candidato
na informação de dados do referido boleto não serão aceitos, não cabendo reclamações
posteriores em relação a isso.
4.5 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese
alguma, salvo nas condições legalmente previstas.
4.6 No caso de o pagamento da taxa de inscrição ser efetuado com cheque bancário que,
porventura, venha a ser devolvido, por qualquer motivo, o INSTITUTO QUADRIX reserva-
se o direito de tomar as medidas legais cabíveis, inclusive a não efetivação da inscrição.
4.7 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, para outros
concursos ou para outro cargo.
4.8 A inscrição do candidato implicará a ciência de que, em caso de aprovação, deverá
entregar, por ocasião da contratação, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos
para o respectivo cargo.
5 DAS CONDIÇÕES PARA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os
candidatos amparados pela Lei Distrital nº 4.949/2012.
5.1.1 Estará isento do pagamento da taxa de inscrição:
a) doadores de sangue a instituições públicas de saúde;
b) beneficiários de programa social de complementação ou suplementação de renda instituído
pelo Governo do Distrito Federal.
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5.2 A isenção deverá ser solicitada da seguinte forma:
a) acessar o endereço eletrônico http://isencao.quadrix.org.br/, no período entre 10 horas do
dia 19 de junho de 2017 e 18 horas do dia 22 de junho de 2017, e, no ato da inscrição, optar
pela solicitação de isenção de taxa de inscrição, de acordo com as instruções contidas no
sistema e preencher corretamente os respectivos campos solicitados;
b) enviar, via upload, a declaração constante do Anexo II deste edital, legível e assinada;
c) enviar, via upload, cópia, legível, de um dos documentos citados no subitem 11.8 deste
Edital.
d) para doadores de sangue a instituições públicas de saúde, enviar, via upload: original ou
cópia simples de certificado, outorgado pela Fundação Hemocentro ou outra instituição
pública de saúde, que o qualifica como doador de sangue e que comprova no mínimo 3 (três)
doações de sangue realizadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao período de inscrições
deste concurso público;
e) para beneficiário de programa social de complementação ou suplementação de renda
instituído pelo Governo do Distrito Federal, enviar, via upload: original ou cópia simples de
certidão ou declaração equivalente expedida pelo GDF no presente ano que comprove
recebimento de benefício de programa social de complementação ou suplementação de renda
instituído pelo GDF.
5.2.1 O candidato que não enviar a documentação por meio do link a que se refere o subitem
anterior ou que enviar a documentação incompleta ou sem assinar não terá o seu pedido de
isenção deferido.
5.2.2 A documentação indicada no subitem 5.2 deverá ser enviada em arquivos com extensão
".GIF", ".PNG", ".JPEG" ou ".PDF" e com tamanho de até 100 KB.
5.2.3 A solicitação realizada após o período constante da alínea "a" do subitem 5.2 deste
edital será indeferida, salvo nos casos de força maior.
5.2.4 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante no subitem 5.2
deste Edital.
5.2.5 O envio da documentação é de responsabilidade exclusiva do candidato. O INS-
TITUTO QUADRIX não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a
chegada dessa documentação a seu destino, ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio.
5.2.6 Caso seja solicitado pelo INSTITUTO QUADRIX, o candidato deverá enviar a referida
declaração por meio de carta registrada para confirmação da veracidade das informações.
5.3 A veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção será de inteira
responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer momento, no caso de
serem prestadas informações inverídicas ou utilizados documentos falsos, por crime contra a
fé pública, o que acarreta eliminação do concurso, aplicando?se, ainda, o disposto no
parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.
5.4 Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e(ou) torná?las inverídicas;
b) fraudar e(ou) falsificar documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 5.2 deste Edital.
5.5 Não será aceito pedido de isenção de taxa de inscrição via postal, via requerimento
administrativo, via correio eletrônico ou fora do prazo.
5.6 Cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo INSTITUTO QUADRIX.
5.7 O INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.quad r i x . o rg . b r,
a listagem contendo o resultado preliminar das solicitações de isenção de taxa de inscrição
na data provável de 26 de junho de 2017.
5.7.1 Do resultado preliminar das solicitações de isenção de taxa de inscrição caberá recurso,
conforme estabelecido no item 15 deste Edital.
5.7.2 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das solicitações de
isenção de taxa de inscrição, o INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico
http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado definitivo de tais solicitações, na
data provável de 3 de julho de 2017.
5.8 O candidato cujo pedido de isenção for indeferido deverá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição no prazo estabelecido no subitem 4.1.7 deste edital sob pena de ser automa-
ticamente excluído do concurso público.
6 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
6.1 As pessoas com deficiência, ou seja, aquelas que se enquadram nas categorias dis-
criminadas no artigo 5º da Lei Distrital nº 4.317/2009, têm assegurado o direito de inscrição
no presente Concurso Público, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições do
cargo para o qual concorram.
6.2 Das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de
validade do concurso, 20% (vinte por cento) serão providas na forma da Lei Distrital nº
4.317/2009 e do art. 8 da Lei Distrital nº 4.949/2012 desprezada a parte decimal.
6.2.1 Na hipótese de a aplicação do disposto no subitem anterior resultar em fração inferior
a 1 (um), será desconsiderada a reserva em questão, conforme Decisão nº 156/2005 do
Tribunal de Contas do Distrito Federal.
6.2.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência caso o
número de vagas efetivas seja igual ou superior a cinco.
6.3 As vagas definidas no subitem 6.2 deste Edital que não forem providas por falta de
candidatos com deficiência ou por reprovação no concurso público ou na perícia médica
serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem de classificação do cargo.
6.4 O candidato que se declarar com deficiência concorrerá em igualdade de condições com
os demais candidatos, conforme previsto na Lei nº 4.949/2012.
6.5 As atividades do cargo não serão modificadas para se adaptarem à(s) condição(ões)
especial(is) dos candidatos com deficiência.
6.6 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá:
a) acessar o endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.br, dentro do prazo de ins-
crições e, no ato da inscrição, declarar?se com deficiência, de acordo com as instruções
contidas no sistema e preencher corretamente os respectivos campos solicitados;

b) enviar, via upload, cópia, legível, de um dos documentos citados no subitem 11.8 deste
edital;
c) enviar, via upload, cópia, legível, do laudo médico contendo o número de inscrição no
Conselho Regional de Medicina (CRM), emitido nos últimos 12 meses, atestando a espécie
e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID?10), bem como à provável causa da defi-
ciência.
6.6.1 O candidato que não enviar a documentação por meio do link a que se refere o subitem
anterior ou que enviar a documentação incompleta não terá o seu pedido de solicitação de
vaga reservada para pessoa com deficiência deferido.
6.6.2 A documentação indicada no subitem 6.6 deverá ser enviada em arquivos com extensão
".GIF", ".PNG", ".JPEG" ou ".PDF" e com tamanho de até 100 KB.
6.6.3 A solicitação realizada após o prazo constante da alínea "a" do subitem 6.6 deste edital
será indeferida, salvo nos casos de força maior.
6.6.4 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante no subitem 6.6
deste Edital.
6.6.5 O envio da documentação é de responsabilidade exclusiva do candidato. O INS-
TITUTO QUADRIX não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a
chegada dessa documentação a seu destino, ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio.
6.6.6 Caso seja solicitado pelo INSTITUTO QUADRIX, o candidato deverá enviar a referida
declaração por meio de carta registrada para confirmação da veracidade das informações.
6.7 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e a cópia simples do
documento de identidade terão validade somente para este concurso e não serão devolvidos,
assim como não serão fornecidas cópias dessa documentação.
6.8 O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do item 7 deste edital, aten-
dimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, indicando as
condições de que necessita para a realização dessas, conforme previsto no artigo 40, §§ 1º e
2º, do Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações.
6.9 Ressalvadas as disposições especiais contidas neste edital, os candidatos com deficiência
participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange
ao horário de início, ao local de aplicação, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios
de aprovação e todas as demais normas de regência do concurso.
6.10 Os candidatos com deficiência concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à
ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.
6.10.1 O candidato com deficiência, caso seja aprovado e convocado em vagas destinadas à
ampla concorrência não serão considerados para efeito de preenchimento de sua classificação
nas vagas destinadas às pessoas com deficiência.
6.11 Após a aplicação de todas as etapas do concurso, na hipótese de não haver pessoas com
deficiência aprovadas, na lista final, em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas
reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão pre-
enchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.
6.12 A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e de
proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de
vagas reservadas aos candidatos com deficiência e aos candidatos negros.
6.13 O INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.qua d r i x . o rg . b r,
a listagem contendo o resultado preliminar das solicitações para concorrer às vagas re-
servadas na data provável de 29 de agosto de 2017.
6.13.1 Do resultado preliminar das solicitações para concorrer às vagas reservadas caberá
recurso, conforme estabelecido no item 15 deste Edital.
6.13.2 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar das solicitações
para concorrer às vagas reservadas, o INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço ele-
trônico http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado definitivo de tais so-
licitações, na data provável de 6 de setembro de 2017.
6.14 A inobservância do disposto no item 6 deste edital acarretará a perda do direito ao pleito
das vagas reservadas.
6.15 DA PERÍCIA MÉDICA DOS CANDIDATOS QUE SE DECLARARAM COM DE-
FICIÊNCIA6.15.1 O candidato que, no ato de inscrição, se declarar com deficiência e tiver
a sua documentação para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência
deferida, caso aprovado e classificado nas fases de prova objetiva, prova discursiva e prova
de títulos, será convocado para submeter-se à perícia médica promovida por junta médica
com pelo menos 1 (um) médico especialista na área de atuação do CID, sob responsabilidade
do INSTITUTO QUADRIX, que verificará a sua qualificação como candidato com de-
ficiência, o grau da deficiência e a capacidade para o exercício do respectivo cargo, nos
termos da Lei Distrital nº 4.317/2009, do Decreto Federal no 3.298/1999 e da Lei Com-
plementar no 840/2011.
6.15.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica em data, local e horário a serem
oportunamente divulgados em Edital específico, munidos de documento de identidade ori-
ginal e de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) que ateste a espécie e o
grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Clas-
sificação Internacional Doenças (CID?10), conforme especificado na Lei Distrital nº
4.317/2009 e no Decreto nº 3.298/1999, e suas alterações, bem como à provável causa da
deficiência e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a
deficiência física.
6.15.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido por ocasião da
realização da perícia médica.
6.15.4 Quando se tratar de deficiência auditiva, o candidato deverá apresentar, além do laudo
médico, exame audiométrico (audiometria) (original ou cópia autenticada em cartório), rea-
lizado nos últimos 12 meses.
6.15.5 Quando se tratar de deficiência visual, o laudo médico deverá conter informações
expressas sobre a acuidade visual aferida com e sem correção e sobre a somatória da medida
do campo visual em ambos os olhos.
6.15.6 Perderá o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência o
candidato que, por ocasião da perícia médica, não apresentar laudo médico (original ou cópia
autenticada em cartório), que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos últimos 12
meses ou que deixar de cumprir as exigências de que tratam os subitens 6.15.4 e 6.15.5 deste
Edital, bem como o que não for considerado pessoa com deficiência na perícia médica ou,
ainda, que não comparecer à perícia.
6.15.7 O candidato que não for considerado com deficiência na perícia médica, caso seja
aprovado no concurso, figurará na lista de classificação geral de ampla concorrência por
c a rg o .
6.15.8 Durante o estágio probatório, a CAESB deverá, por meio de equipe multiprofissional,
emitir parecer sobre a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apre-
sentada pelo candidato, nos termos do artigo 43 do Decreto n.º 3.298/99 e suas alterações.
6.15.9 O candidato com deficiência que, no decorrer do estágio probatório, apresentar
incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo, será demitido.
6.15.10 Do resultado preliminar da perícia médica caberá recurso, conforme estabelecido no
item 15 deste Edital.
7 DOS PROCEDIMENTOS PARA A SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO ESPECIAL7.1
O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá:
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a) acessar o endereço eletrônico https://concursos.quadrix.org.br, dentro do prazo de ins-
crições e, no ato da inscrição, indicar a necessidade especial requerida apontando/des-
crevendo os recursos especiais necessários, de acordo com as instruções contidas no sistema
e preencher corretamente os respectivos campos solicitados;
b) enviar, via upload, cópia, legível, de um dos documentos citados no subitem 11.8 deste
edital;
c) enviar, via upload, cópia, legível, do laudo médico contendo o número de inscrição no
Conselho Regional de Medicina (CRM), emitido nos últimos 12 meses, atestando a espécie
e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da
Classificação Internacional de Doenças (CID?10), bem como à provável causa da defi-
ciência.
7.1.1 O candidato que não enviar a documentação por meio do link a que se refere o subitem
anterior ou que enviar a documentação incompleta não terá o seu pedido de solicitação de
vaga reservada para pessoa com deficiência deferido.
7.1.2 A documentação indicada no subitem 6.6 deverá ser enviada em arquivos com extensão
".GIF", ".PNG", ".JPEG" ou ".PDF" e com tamanho de até 100 KB.
7.1.3 A solicitação realizada após o prazo constante da alínea "a" do subitem 7.1 deste edital
será indeferida, salvo nos casos de força maior.
7.1.4 O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação constante no subitem 7.1
deste Edital.
7.1.5 O envio da documentação é de responsabilidade exclusiva do candidato. O INS-
TITUTO QUADRIX não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a
chegada dessa documentação a seu destino, ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio.
7.1.6 Caso seja solicitado pelo INSTITUTO QUADRIX, o candidato deverá enviar a referida
declaração por meio de carta registrada para confirmação da veracidade das informações.
7.2 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e a cópia simples do
documento de identidade terão validade somente para este concurso e não serão devolvidos,
assim como não serão fornecidas cópias dessa documentação.
7.3 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das
provas deverá, além de cumprir as formalidades do subitem 7.1, apresentar, em seu laudo
médico, justificativa da necessidade de tempo adicional emitida por especialista da área de
sua deficiência, conforme prevê o § 3º do artigo 65 da Lei Distrital nº 4.317/2009, e suas
alterações.
7.3.1 O candidato que não apresentar o laudo médico com a justificativa para concessão do
tempo adicional e o candidato cujo médico atestar que não necessita desse tempo terão o
pedido indeferido.
7.4 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá
fazer a opção na solicitação de inscrição e apresentar certidão de nascimento da criança (caso
a criança ainda não tenha nascido até a data limite de inscrição, a cópia da certidão de
nascimento poderá ser substituída por documento emitido pelo médico obstetra, com o
respectivo CRM, que ateste a data provável do nascimento).
7.4.1 A candidata deverá levar, no dia de realização das provas, um acompanhante adulto que
ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não
levar acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de realização das
provas.
7.4.2 O INSTITUTO QUADRIX não disponibilizará acompanhante para guarda de crian-
ça.
7.5 O candidato que for amparado pela Lei nº 10.826/03 e necessitar realizar a prova armado
deverá fazer a opção na solicitação de inscrição e apresentar Certificado de Registro de Arma
de Fogo ou Autorização de Porte, conforme definidos na referida lei.
7.5.1 Os candidatos que não forem amparados pela Lei nº 10.826/03 não poderão portar
armas no ambiente de provas.
7.6 O candidato que, por motivo de doença ou por limitação física, necessitar utilizar,
durante a realização das provas, objetos, dispositivos ou próteses cujo uso não esteja ex-
pressamente previsto/permitido nesse Edital, deverá fazer a opção na solicitação de inscrição
e apresentar laudo médico que indique e justifique o atendimento solicitado.
7.7 As documentações citadas nos subitens 7.4, 7.5 e 7.6 deverão ser apresentadas na forma
e prazo definidos no subitem 7.1 deste Edital.
7.8 O candidato que não solicitar atendimento especial no ato de inscrição e não especificar
quais recursos serão necessários para tal atendimento terá a solicitação de atendimento
especial indeferida.
7.9 Na solicitação de atendimento especial que envolva utilização de recursos tecnológicos,
caso ocorra eventual falha desses recursos no dia de aplicação das provas, poderá ser
disponibilizado atendimento equivalente, observadas as condições de viabilidade.
7.10 A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será atendida segundo os
critérios de viabilidade e de razoabilidade.
7.11 O INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico http://www.qua d r i x . o rg . b r,
a listagem contendo o resultado preliminar dos pedidos de atendimento especial na data
provável de 29 de agosto de 2017.
7.12 Do resultado preliminar das solicitações para concorrer às vagas destinadas aos can-
didatos com deficiência caberá recurso, conforme estabelecido no item 15 deste Edital.
7.13 Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar dos pedidos de
atendimento especial, o INSTITUTO QUADRIX divulgará, no endereço eletrônico
http://www.quadrix.org.br, a listagem contendo o resultado definitivo de tais solicitações, na
data provável de 6 de setembro de 2017.
7.14 A inobservância do disposto no item 7 deste edital acarretará a perda do direito ao pleito
da necessidade de atendimento especial.
8 DAS FASES DO CONCURSO
8.1 As fases do concursos estão descritas a seguir:

Prova/tipo Área de conhecimento Número
de ques-

tões

Pontos Caráter

PROVA OBJETIVA Conhecimentos Básicos 20 20 Eliminatório e classi-
ficatório

Conhecimentos Específicos 30 30
PROVA DISCURSI-
VA

10 Eliminatório e classi-
ficatório

PROVA DE TÍTU-
LOS

5 Classificatório

9 DA PROVA OBJETIVA
9.1 A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será composta de 50 (cin-
quenta) questões, de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas em cada questão, para
escolha de 1 (uma) única resposta correta, e com pontuação total variando entre o mínimo de
0 (zero) ponto e o máximo de 50 (cinquenta) pontos; abrangerão os conteúdos programáticos
constantes no Anexo I deste Edital.
9.2 A descrição detalhada do conteúdo programático está disposta no Anexo I deste Edi-
tal.

9.3 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
9.3.1 As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico, a partir das
marcações feitas pelos candidatos no cartão-resposta.
9.3.2 A nota na prova objetiva será composta da seguinte forma:
a) Conhecimentos Básicos: o valor de cada questão será igual a 20 ? (20 ? n) ponto, caso a
resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas;
0,00, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo
das provas, caso não haja marcação ou haja marcação dupla, em que (n) representa o número
de questões eventualmente anuladas;
b) Conhecimentos Específicos: o valor de cada questão será igual a 30 ? (30 ? n) ponto, caso
a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas;
0,00, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo
das provas, caso não haja marcação ou haja marcação dupla, em que (n) representa o número
de questões eventualmente anuladas.
9.3.3 Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que:
a) obtiver pontuação igual ou superior a 10 (dez) pontos em Conhecimentos Básicos;
b) obtiver pontuação igual ou superior a 15 (quinze) pontos em Conhecimentos Específicos
e
c) estiver classificado para a correção da prova discursiva, de acordo com o quantitativo
estabelecido no subitem 10.7.2.
9.3.4 O candidato não habilitado na prova objetiva e não classificado para efeito de correção
da prova discursiva, na forma do disposto nos subitens anteriores, será automaticamente
considerado reprovado, para todos os efeitos, e não terá classificação alguma no concurso
público.
9.3.5 A pontuação final de cada candidato na prova objetiva será obtida pela soma das notas
obtidas em cada área de conhecimento.
10 DA PROVA DISCURSIVA
10.1 A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, consistirá de redação de
texto dissertativo, de até 30 linhas, acerca de tema baseado nos conhecimentos específicos do
respectivo cargo, conforme os conteúdos programáticos constantes no Anexo I deste Edi-
tal.
10.2 A prova discursiva será realizada no mesmo dia e dentro dos prazos de duração
previstos para a realização da prova objetiva e terá pontuação total variando entre o mínimo
de 0 (zero) ponto e o máximo de 10 (dez) pontos; abrangerá os conteúdos programáticos
constantes no Anexo I deste Edital.
10.3 A prova discursiva deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de
tinta preta ou azul, não sendo permitida a interferência e(ou) a participação de outras pessoas,
salvo em caso de pessoa com deficiência, que impossibilite a redação pelo próprio candidato
e de candidato que tenha solicitado atendimento especial, observado o disposto no item 7
deste Edital. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal do INSTI T U TO
QUADRIX devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando oralmente
a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.
10.4 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada, nem
conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique,
sob pena de anulação. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço
destinado à transcrição de texto definitivo acarretará a anulação da prova do candidato.
10.5 A folha de texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da prova
discursiva. A folha para rascunho, contida no caderno de provas, é de preenchimento
facultativo e não valerá para tal finalidade.
10.6 O candidato não poderá efetuar consulta a quaisquer fontes para auxílio na resolução e
na interpretação da prova discursiva.
10.7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA
10.7.1 A prova discursiva será avaliada quanto ao domínio do conteúdo, demonstração de
conhecimento técnico aplicado, bem como quanto ao domínio do uso das normas do registro
formal culto da Língua Portuguesa.
10.7.2 Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e
classificados conforme quadro a seguir, respeitados os empates na última colocação:

COD. CARGO ÁREA DE CONTRI-
BUIÇÃO

Ampla Concorrência
classificados até a po-

sição

Pessoa com defi-
ciência

classificadas até
a posição

3 11 Analista de Suporte ao
Negócio - ASN

Medicina do Trabalho 32ª 8ª

10.7.3 A prova discursiva será corrigida de acordo com o Novo Acordo Ortográfico, em
vigor desde 1º de janeiro de 2009 e conforme critérios a seguir:
ASPECTOS FORMAIS E TEXTUAIS (valor: 10 pontos)
a) Coerência (CR): Será verificada a coerência de sentido, de construção e global. A
pontuação total será no máximo de 2,5 (dois vírgula cinco) pontos;
b) Coesão (CS): Será verificada a conexão entre os elementos formadores do texto (pa-
rágrafos, ideias, períodos, orações e argumentos). A pontuação total será no máximo de 2,5
(dois vírgula cinco) pontos;
c) Texto (TX): Será verificada a estrutura textual adequada ao gênero proposto, além da
própria adequação ao gênero. A pontuação total será no máximo de 2,5 (dois vírgula cinco)
pontos; e
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d) Linguagem (LG): Será verificado o uso adequado da língua portuguesa em seu padrão
culto. A pontuação total será no máximo de 2,5 (dois vírgula cinco) pontos.
ASPECTOS TÉCNICOS (valor: 10 pontos)
Tema (TM): Será verificada a adequação e pertinência ao tema proposto, à ordem de
desenvolvimento, qualidade e força dos argumentos. A pontuação total será no máximo de 10
(dez) pontos.
10.7.3.1 A prova discursiva de cada candidato será submetida a duas avaliações: uma
avaliação de aspectos técnicos e uma avaliação de aspectos formais e textuais, considerando
o domínio da modalidade escrita da Língua Portuguesa.
10.7.3.1.1 A avaliação de aspectos técnicos será feita por dois examinadores. A nota de
aspectos técnicos do candidato será obtida pela média aritmética de duas notas convergentes
atribuídas por examinadores distintos.
10.7.4 O candidato receberá nota zero na prova discursiva em casos de fuga ao tema (TM =
0) ou ao gênero proposto (TX = 0), de haver texto com quantidade inferior a 15 (quinze)
linhas, de não haver texto, de não haver respeito à estrutura textual, de identificação em local
indevido, se o texto for escrito a lápis ou caneta de cor diferente da especificada no subitem
10.3, ou apresentar letra ilegível.
10.7.5 Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for
escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão máxima permitida.
10.7.6 Fórmula da Nota da Prova Discursiva (NPD):
NPD = [(TM x 2) + (CR + CS + TX + LG)] / 3
10.7.7 Será considerado aprovado na prova discursiva o candidato que obtiver nota igual ou
superior a 5 (cinco) pontos.
10.7.8 O candidato não habilitado na prova discursiva, na forma do disposto no subitem
anterior, será automaticamente considerado reprovado, para todos os efeitos, e não terá
classificação alguma no concurso público.
10.7.9 Serão anuladas as provas discursivas do candidato que não devolver sua folha de texto
definitivo. 11 DAS INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA E DIS-
C U R S I VA
11.1 As provas objetiva e discursiva serão aplicadas na data provável de 17 de setembro de
2017, no turno da tarde e com a duração de 4 (quatro) horas.
11.1.1 A data de aplicação de provas é sujeita a alteração.
11.2 Os locais de aplicação das provas objetivas serão divulgados no endereço eletrônico
http://www.quadrix.org.br e no Diário Oficial do Distrito Federal, na data provável es-
tabelecida no subitem 4.2 deste Edital.
11.3 São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de
realização das provas e o comparecimento no dia e no horário determinados.
11.4 Não serão dadas, por telefone, fax ou correio eletrônico, informações a respeito de data,
de local e de horário de aplicação de provas. O candidato deverá observar rigorosamente os
editais e os comunicados a serem publicados.
11.5 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com
antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta
esferográfica de tinta preta ou azul, de comprovante de inscrição e de documento de
identidade original. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite, marca?texto e(ou)
borracha durante a realização das provas.
11.6 No dia da realização da prova, na hipótese de o nome do candidato não constar nas
listagens oficiais de candidatos inscritos, o INSTITUTO QUADRIX procederá à inclusão do
candidato, com o preenchimento de formulário específico e mediante a apresentação de
comprovante de pagamento da taxa de inscrição, até a data de seu vencimento em 16 de
agosto de 2017.
11.6.1 A inclusão de que trata o subitem anterior será realizada de forma condicional e será
analisada pelo INSTITUTO QUADRIX, na fase da correção da prova objetiva, se for o caso,
com intuito de se verificar a efetividade da referida inscrição.
11.6.2 Constatada a improcedência da inscrição de que trata o subitem 11.6 deste Edital, ela
será cancelada, independentemente de qualquer formalidade, assim como serão considerados
nulos todos os atos decorrentes.
11.7 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o
horário fixado para o seu início.
11.8 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Comandos
Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e pelos
Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (ordens, conselhos, entre outros); passaporte brasileiro; certificado de reservista;
carteiras funcionais do Ministério Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público
que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de
habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159º da Lei n° 9.503, de 23 de setembro
de 1997, publicada no Diário Oficial da União de 24 de setembro de 1997).
11.8.1 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidão de nascimento, CPF, título
eleitoral, carteira nacional de habilitação (modelo antigo), carteira de estudante, carteira
funcional sem valor de identidade nem documentos ilegíveis, não identificáveis e(ou) da-
nificados.
11.8.2 Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, bem como
protocolo de documento de identidade.
11.8.3 À exceção da situação prevista no subitem 11.9 deste Edital, o candidato que não
apresentar documento de identidade original, na forma definida no subitem 11.8 deste Edital,
não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do concurso público.
11.9 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de aplicação das provas,
documento de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá ser apre-
sentado documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no
máximo, 30 (trinta) dias, ocasião em que o candidato será submetido à identificação especial,
que compreenderá coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital em formulário
próprio.
11.9.1 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia e(ou) à assinatura do portador.
11.10 Não serão aplicadas provas, em hipótese alguma, em local, em data e(ou) em horário
diferente dos predeterminados em Edital ou em comunicado.
11.11 O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta,
que será o único documento válido para a correção da prova. O preenchimento do cartão-
resposta será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade
com as instruções específicas contidas neste Edital, no caderno de prova e no cartão-resposta.
Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro do candidato.
11.12 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento
indevido do cartão-resposta. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em
desacordo com este Edital e(ou) com o cartão-resposta, tais como: marcação rasurada ou
emendada, campo de marcação não preenchido integralmente e(ou) mais de uma marcação
por questão.

11.13 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, da-
nificar o seu cartão-resposta, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da impossibilidade
de realização da leitura óptica.
11.14 Não será permitido que as marcações no cartão-resposta sejam feitas por outras
pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para
realização das provas. Nesse caso, se necessário, o candidato será acompanhado por fiscal do
INSTITUTO QUADRIX devidamente treinado, para o qual deverá ditar suas marcações.
11.15 O candidato que se retirar da sala de aplicação de provas não poderá retornar a ela, em
hipótese alguma, exceto se sua saída for acompanhada, durante todo o tempo de ausência, de
fiscal ou de membro da coordenação do INSTITUTO QUADRIX.
11.16 Não será permitida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos
nem a utilização de máquinas calculadoras e(ou) similares, livros, anotações, réguas de
cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
11.17 No dia de realização das provas, não será permitido ao candidato permanecer com
armas ou aparelhos eletrônicos, bipe, telefone celular, smartphones, relógio de qualquer
espécie, walkman®, aparelho portátil de armazenamento e de reprodução de músicas, vídeos
e outros arquivos digitais, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, notebook,
tablets, iPod®, palmtop, gravadores, pendrive, mp3 player ou similar, qualquer receptor ou
transmissor de dados e mensagens, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, óculos
escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca?texto e(ou) borracha, entre outros.
11.17.1 No ambiente de provas, ou seja, nas dependências físicas em que serão realizadas as
provas, não será permitido o uso pelo candidato de quaisquer dispositivos eletrônicos re-
lacionados no subitem anterior.
11.17.1.1 Antes de entrar na sala de provas, o candidato deverá guardar, em embalagem
porta-objetos fornecida pelo INSTITUTO QUADRIX, telefone celular desligado e, se pos-
sível, sem a bateria, ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos desligados relacionados no
subitem 11.17 deste Edital, sob pena de ser eliminado do concurso público. 11.17.2 A
embalagem porta-objetos devidamente lacrada e identificada pelo candidato deverá ser man-
tida embaixo da carteira até o término das suas provas. A embalagem porta-objetos somente
poderá ser deslacrada fora do ambiente de provas.
11.17.2.1 O INSTITUTO QUADRIX não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos
objetos citados no subitem 11.17 e recomenda que o candidato não leve nenhum desses
objetos no dia da realização da prova.
11.17.3 O INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizará por perdas ou extravios de
objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas nem por
danos neles causados.
11.17.4 Não será permitida a leitura de nenhum material impresso ou anotações após o
ingresso do candidato na sala de aplicação das provas.
11.18 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas, à
exceção dos casos previstos na Lei nº 10.826/03, e suas alterações. O candidato que estiver
armado e for amparado pela citada lei deverá solicitar atendimento especial no ato da
inscrição, conforme subitem 7.5 deste Edital.
11.19 Não será admitido, durante a realização das provas, o uso de boné, lenço, chapéu,
gorro ou qualquer outro acessório que cubra as orelhas do candidato.
11.20 Não haverá segunda chamada para a aplicação das provas, em hipótese alguma. O não
comparecimento às provas implicará a eliminação automática do candidato.
11.21 O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas
após 1 (uma) hora de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma,
o caderno de provas.
11.22 O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação das provas levando o
caderno de provas no decurso dos últimos 60 (sessenta) minutos anteriores ao término do
tempo destinado à realização das provas.
11.23 A inobservância dos subitens 11.20 e 11.21 deste Edital acarretará a não correção das
provas e, consequentemente, a eliminação do candidato do concurso público.
11.24 No dia de realização das provas, o INSTITUTO QUADRIX poderá submeter os
candidatos ao sistema de detecção de metal nas salas, corredores e banheiros, a fim de
impedir a prática de fraude e de verificar se o candidato está portando material não per-
mitido.
11.25 Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso o candidato
que durante a realização das provas:
a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;
b) se utilizar de livro, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou
impressos que não forem expressamente permitidos ou que se comunicar com outro can-
didato;
c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos ou outros objetos, tais como os listados no
subitem 11.17 deste Edital;
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das
provas, com as autoridades presentes ou com os demais candidatos;
e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou
em qualquer outro meio que não os permitidos;
f) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua rea-
lização;
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão-resposta da prova objetiva ou a
folha de texto definitivo da prova discursiva;
i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, no cartão-resposta ou a folha de
texto definitivo da prova discursiva;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, por meio de comportamento in-
devido;
k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de
terceiros em qualquer fase do concurso;
l) não permitir a coleta de sua assinatura;
m) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;
n) recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
o) descumprir as normas deste Edital e(ou) de outros que vierem a ser publicados.
11.26 Nos casos de eventual falta de prova/material de aplicação de provas, em razão de
falha de impressão ou de equívoco na distribuição de prova/material, o INSTITUTO QUA-
DRIX tem a prerrogativa para entregar ao candidato prova/material reserva não perso-
nalizado eletronicamente, o que será registrado em atas de sala e de coordenação.
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11.27 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, gra-
fológico ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas
provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso público.
11.28 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas constituirá tentativa de
fraude e implicará a eliminação do candidato. 11.29 Não haverá, por qualquer motivo,
prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em razão do afastamento de
candidato da sala de provas.
11.30 O candidato é responsável pela devolução do cartão-resposta da prova objetiva e da
folha de texto definitivo da prova discursiva devidamente preenchidos ao final da prova. Em
hipótese alguma o candidato poderá sair da sala de aplicação de prova com esses do-
cumentos.
11.31 No dia de aplicação das provas, não serão fornecidas, por nenhum membro da equipe
de aplicação das provas e(ou) pelas autoridades presentes, informações referentes ao con-
teúdo das provas e(ou) aos critérios de avaliação e de classificação.
11.32 O controle de horário será efetuado conforme critério definido pelo IN S T I T U TO
QUADRIX.
12 DA PROVA DE TÍTULOS
12.1 Serão convocados para entrega de documentos da prova de títulos os candidatos
aprovados na prova discursiva, na forma do disposto no subitem 10.7.7.
12.1.2 O candidato não convocado para entrega de documentos da prova de títulos será
automaticamente considerado reprovado, para todos os efeitos, e não terá classificação
alguma no concurso público.
12.2 Demais informações a respeito da prova de títulos constam do Anexo III deste Edital e
constarão de Edital específico de convocação para essa fase.
13 DA NOTA FINAL E DA CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO
13.1 A nota final no concurso público será igual à soma das notas obtidas nas provas
objetiva, prova discursiva e prova de títulos.
13.2 Os candidatos aprovados em todas as fases serão ordenados de acordo com os valores
decrescentes da nota final.
13.3 O candidato que tiver sua inscrição homologada para concorrer às vagas reservadas às
pessoas com deficiência, se aprovado na perícia médica e classificado no concurso público,
terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de classificação geral
(ampla concorrência).
13.4 Todos os cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal,
arredondando-se o número para cima, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou
superior a 5 (cinco).
14 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
14.1 Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o candidato que, na
seguinte ordem:
a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso,
conforme artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso);
b) obtiver a maior nota na prova objetiva;
c) obtiver a maior nota na prova discursiva;
d) obtiver a maior nota na prova de títulos;
e) obtiver a maior nota em Conhecimentos Específicos da prova objetiva;
f) obtiver a maior nota em Conhecimentos Básicos da prova objetiva;
g) tiver maior idade; e
h) tiver exercido a função de jurado (conforme art. 440 do Código de Processo Penal).
15 DOS RECURSOS
15.1 O candidato que desejar interpor recurso contra o gabarito preliminar, resultado pre-
liminar da prova objetiva, resultado preliminar da prova discursiva e(ou) resultado preliminar
da prova de títulos disporá de 10 (dez) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente
ao da divulgação do gabarito ou resultado preliminar da fase.
15.1.1 Para interpor recurso contra as fases citadas no subitem anterior, o candidato deverá
utilizar o Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, disponível no endereço eletrônico
http://www.quadrix.org.br, no horário das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia,
ininterruptamente, e seguir as instruções ali contidas.
15.2 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar das seguintes
fases: dos requerimentos de isenção de taxa de inscrição, das solicitações para concorrer às
vagas reservadas às pessoas com deficiência, dos requerimentos de atendimento especial
e(ou) perícia médica, disporá de 3 (três) dias úteis para fazê-lo, a contar do dia subsequente
ao da divulgação do resultado preliminar da fase, seguindo o modelo correspondente de
formulário, para cada uma dessas fases; os modelos serão divulgados no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. q u a d r i x . o rg . b r.
15.2.1 Para interpor recurso contra as fases citadas no subitem anterior, o candidato deverá
preencher o formulário a ser divulgado, conforme as instruções contidas no documento, e
entregar, pessoalmente ou por terceiro, mediante procuração simples, no horário das 10 (dez)
horas às 16 (dezesseis) horas, ininterruptamente, no endereço citado no item 17, ou enviar
por meio digital para o e-mail contato@quadrix.org.br, até a data limite estabelecida.
15.3 Não será aceito recurso por outra via ou meio que não seja o estabelecido nos subitens
anteriores.
15.4 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recursos in-
consistentes e(ou) fora das especificações estabelecidas neste Edital e em outros editais
relativos a este concurso serão indeferidos.
15.5 Se do exame de recursos resultar em anulação de questão integrante de prova, haverá
ajuste proporcional ao sistema de pontuação conforme cálculo do subitem 9.3 deste Edital.
Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será
corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo. Essa alteração valerá para todos os
candidatos, independentemente de terem recorrido.
15.5.1 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações isso poderá,
eventualmente, alterar a classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação
superior ou inferior ou, ainda, poderá acarretar a desclassificação do candidato que não
obtiver nota mínima exigida para aprovação.
15.6 Todos os recursos serão julgados e as justificativas das alterações de gabarito serão
divulgadas no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, quando da divulgação do ga-
barito oficial definitivo/resultado final, não sendo possível o conhecimento do resultado via
telefone, fax ou correio eletrônico.
15.6.1 Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
15.7 Em nenhuma hipótese será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco haverá
recurso de recurso.
15.8 Recursos cujo teor desrespeite a banca examinadora serão preliminarmente indefe-
ridos.
15.9 A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas
decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.

16 DA CONTRATAÇÃO
16.1 A contratação do candidato ficará condicionada à classificação em todas as fases do
concurso público, à aprovação em exames admissionais, sob responsabilidade da CAESB,
bem como à apresentação dos documentos exigidos.
16.2 As contratações dos candidatos aprovados dentro do número referente às vagas efetivas,
previstas neste Edital, ocorrerão durante o período de validade do concurso, de acordo com
subitem 18.3.
16.3 O não atendimento à convocação para contratação no cargo objeto do concurso público,
no prazo estabelecido pela CAESB, caracterizará desistência por parte do candidato e eli-
minação sumária do concurso público.
16.4 A contratação será em caráter experimental, nos termos da CLT, ao término do qual,
mediante resultado positivo da avaliação do empregado, o contrato de trabalho passará a ser,
automaticamente, por prazo indeterminado.
16.4.1 Durante o período de experiência, o candidato que não atender aos critérios de
avaliação estabelecidos pela CAESB terá rescindido o seu contrato de trabalho e pagas todas
as parcelas remuneratórias.
16.5 O acompanhamento das convocações para contratação deverá ser feito, pelo candidato,
por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e, supletivamente, por meio do sítio da
CAESB, na internet, no endereço eletrônico http://www.caesb.df.gov.br
16.6 É de responsabilidade do candidato manter seus dados pessoais atualizados para via-
bilizar os contatos necessários e serão de sua exclusiva responsabilidade os prejuízos ad-
vindos da não atualização de seus dados pessoais.
16.7 A recusa do candidato em ser lotado na Unidade que lhe ficar definida pela CAESB
caracterizará desistência do concurso público.
16.8 O não atendimento aos requisitos básicos exigidos ou a inobservância a quaisquer
normas e determinações referentes ao concurso público implicará, em caráter irrecorrível, a
eliminação sumária do candidato, independentemente dos resultados obtidos no certame.
17 DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CANDIDATO DO INSTITUTO QUADRIX
17.1 Durante todo o período de realização do certame, a Central de Atendimento ao Can-
didato do INSTITUTO QUADRIX funcionará na SHN Quadra 02 Bloco F Número 87, Loja
23 - Edifício Executive Oficce Tower - Asa Norte - Brasília-DF - CEP 70.763-530, em dias
úteis e no horário compreendido entre 10 (dez) horas e 16 (dezesseis) horas.
17.2 A Central de Atendimento ao Candidato do INSTITUTO QUADRIX disponibiliza
atendimento para entrega e protocolo de documentos e solicitações, protocolo de recursos
administrativos, de acordo com subitem 15.2, esclarecimento de dúvidas e apoio às ins-
crições.
17.3 O candidato poderá obter informações, manter contato ou relatar fatos ocorridos re-
ferentes ao concurso público, por meio dos seguintes telefones: Brasília (61) 3550-0000 e
São Paulo (11) 3198-0000. Por e-mail (contato@quadrix.org.br) ou via internet, no endereço
eletrônico http://www.quadrix.org.br.
17.4 Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e horários de
realização das provas objetiva e demais fases do concurso público. O candidato deverá
observar rigorosamente os editais e os comunicados a serem divulgados na forma do subitem
18.2.
18 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público
contidas nos comunicados, neste Edital e em outros a serem publicados.
18.1.1 Nenhum candidato poderá alegar o desconhecimento do presente Edital, ou de qual-
quer outra norma e comunicado posterior divulgado, vinculados ao concurso público.
18.1.2 O candidato, ao realizar sua inscrição, manifesta ciência quanto à possibilidade de
divulgação de informações (tais como nome, data de nascimento, notas e desempenho,
participação como cotista - se for o caso, entre outras) que são essenciais para o fiel
cumprimento da publicidade dos atos atinentes ao certame. Tais informações poderão, even-
tualmente, ser encontradas na internet, por meio de mecanismos de busca.
18.2 Será de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos,
editais e comunicados referentes a este concurso público no Diário Oficial do Distrito
Federal e na internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br.
18.3 O prazo de validade do presente concurso público é de 01 (um) ano, contado a partir da
data de publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial do
Distrito Federal, podendo ser prorrogado, 1 (uma) única vez, por igual período, por con-
veniência administrativa.
18.4 A aprovação e a classificação de candidatos dentro do número referente ao cadastro de
reserva estabelecido no quadro do subitem 1.1 deste Edital geram para o candidato apenas a
expectativa de direito à convocação, limitada ao prazo de validade do presente concurso
público e observada rigorosamente a ordem de classificação.
18.5 Não será fornecido ao candidato nenhum documento comprobatório de aprovação e(ou)
classificação no concurso público, valendo para esse fim a homologação do resultado final
no Diário Oficial do Distrito Federal.
18.6 O candidato aprovado no presente concurso público, quando convocado, deverá sub-
meter-se a avaliação médica pré-admissional, bem como apresentar-se munido dos do-
cumentos solicitados. A contratação do candidato dependerá de prévia inspeção médica e a
inobservância do disposto neste item implicará impedimento para a contratação, nos termos
da legislação vigente.
18.6.1 A avaliação médica pré-admissional mencionada no subitem anterior é obrigatória,
nos termos da legislação vigente.
18.7 Os candidatos convocados para a contratação serão lotados nas unidades da COM-
PANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB.
18.8 O resultado final do concurso público será homologado pela CAESB, publicado no
Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado na internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. q u a d r i x . o rg . b r.
18.9 O candidato deverá manter atualizados seu endereço, telefone e e-mail perante o
INSTITUTO QUADRIX, enquanto estiver participando do concurso, e perante a CAESB, se
aprovado no concurso e enquanto este estiver dentro do prazo de validade. São de exclusiva
responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de todos os seus
dados cadastrais.
18.10 A CAESB e o INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizam por eventuais prejuízos
ao candidato decorrentes de:
a) endereço ou telefone não atualizados;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço
errado do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros;
e) e-mail desatualizado.
18.11 A CAESB e o INSTITUTO QUADRIX não arcarão com quaisquer despesas de
deslocamento de candidatos para a realização da prova e/ou mudança de candidato para a
investidura no cargo.
18.12 A CAESB e o INSTITUTO QUADRIX não se responsabilizam por quaisquer cursos,
textos, apostilas e outras publicações referentes a este concurso público no que tange ao
conteúdo programático.
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18.13 Acarretará a eliminação sumária do candidato do concurso público, sem prejuízo das
sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas estipuladas
neste Edital.
18.14 Os casos omissos serão resolvidos pelo INSTITUTO QUADRIX em conjunto com a
CAESB.
18.15 Legislações com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, bem como
alterações em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, não serão objeto de ava-
liação nas provas do concurso público.
18.16 Quaisquer alterações nas regras estabelecidas neste Edital somente poderão ser feitas
por meio de outro Edital.

MAURÍCIO LEITE LUDUVICE
Presidente

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 CONHECIMENTOS BÁSICOS
1.1 LÍNGUA PORTUGUESA: 1 Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados.
2 Domínio da ortografia oficial. 3 Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. 4 Domínio da
estrutura morfossintática do período. 4.1 Emprego das classes de palavras. 4.2 Relações de
coordenação entre orações e entre termos da oração. 4.3 Relações de subordinação entre
orações e entre termos da oração. 4.4 Emprego dos sinais de pontuação. 4.5 Concordância
verbal e nominal. 4.6 Regência verbal e nominal. 4.7 Emprego do sinal indicativo de crase.
4.8 Colocação dos pronomes átonos. 5 Domínio dos mecanismos de coesão textual. 5.1
Emprego de elementos de referenciação, substituição e repetição, de conectores e de outros
elementos de sequenciação textual. 5.2 Emprego de tempos e modos verbais. 6 Reescrita de
frases e parágrafos do texto. 6.1 Significação das palavras. 6.2 Substituição de palavras ou de
trechos de texto. 6.3 Reorganização da estrutura de orações e de períodos do texto. 6.4
Reescrita de textos de diferentes gêneros e níveis de formalidade. 7 Correspondência oficial
(conforme Manual de Redação da Presidência da República). 7.1 Aspectos gerais da redação
oficial. 7.2 Finalidade dos expedientes oficiais. 7.3 Adequação da linguagem ao tipo de
documento. 7.4 Adequação do formato do texto ao gênero.
1.2 NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 1 Conceitos básicos e modos de utilização de tec-
nologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos de informática: tipos de computadores,
conceitos de hardware e de software, instalação de periféricos. 2 Edição de textos, planilhas
e apresentações (ambiente Microsoft Office, versões 2010, 2013 e 365). 3 Noções de sistema
operacional (ambiente Windows, versões 7, 8 e 10). 4 Redes de computadores: conceitos
básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet e intranet. 5 Programas de
navegação: Mozilla Firefox e Google Chrome. 6 Programa de correio eletrônico: MS Ou-
tlook. 7 Sítios de busca e pesquisa na Internet. 8 Conceitos de organização e de ge-
renciamento de informações, arquivos, pastas e programas. 9 Segurança da informação:
procedimentos de segurança. 10 Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 11 Aplicativos
para segurança (antivírus, firewall, antispyware etc.). 12 Procedimentos de backup.
1.3 LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL: 1 Título I - Dos Fundamentos da Or-
ganização dos Poderes e do Distrito Federal. 2 Título II - Da Organização do Distrito
Federal. 3 Título III - Da Organização dos Poderes. 4 Título VI - Da Ordem Social e do meio
ambiente.
1.4 CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA DA CAESB: 1 Princípios e valores, as normas,
legislações vigentes e orientações que devem ser observadas na atividade profissional. (dis-
ponível em: http://www.caesb.df.gov.br/index.php/empresa/codigo-de-etica.html)
1.5 LEGISLAÇÃO SOBRE SANEAMENTO: 1 Lei nº. 11.445/07: Diretrizes Nacionais para
o Saneamento Básico. 2 Resolução ADASA 014/11 Condições da Prestação e Utilização dos
Serviços Públicos de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário no Distrito Fe-
deral.
(disponível em: http://www.adasa.df.gov.br/index.php?option=com_content&view=arti-
cle&id=266&Itemid=296)
2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
2.1 Analista de Suporte ao Negócio - ASN / MEDICINA DO TRABALHO (CÓDIGO 311):
1 Noções gerais de medicina. 1.1 Bioestatística. 1.2 Epidemiologia. 1.3 Doenças infecciosas.
1.4 Sistema imunitário e suas doenças. 1.5 Sistema respiratório e suas doenças. 1.6 Sistema
cardiovascular e suas doenças. 1.7 Sistema gênito-urinário e suas doenças. 1.8 Sistema
digestivo e suas doenças. 1.9 Sistema endócrino e suas doenças. 1.10 Sistema locomotor e
suas doenças. 1.11 Sistema neurológico e suas doenças. 1.12 Órgãos dos sentidos e suas
doenças. 1.13 Psiquismo e suas doenças. 1.14 Metabolismo e suas doenças. 1.15 Distúrbios
nutricionais. 1.16 Dermatologia. 1.17 Hematologia. 1.18 Genética e noções de doenças
hereditárias. 2 Saúde do trabalhador. 2.1 Noções de estatística e epidemiologia em medicina
do trabalho. 2.2 Noções de fisiologia do trabalho: órgãos dos sentidos. 2.2.1 Metabolismo e
alimentação. 2.2.2 Sistemas respiratório, cardiovascular e locomotor, entre outros. 2.3 Doen-
ças profissionais e doenças ligadas ao trabalho: pneumoconioses, asma ocupacional, neo-
plasias, surdez, hepatopatias, nefropatias, doenças infecciosas, doenças cardiovasculares, he-
matopatias, LER/Dort, entre outras. 2.4 Sofrimento psíquico e psicopatologia do trabalho,
incluindo o estresse relacionado ao trabalho e o uso de álcool e outras drogas. 2.5 Agentes
físicos e riscos à saúde. 2.6 Agentes químicos e riscos à saúde, incluindo noções de
toxicologia. 2.7 Agentes biológicos e riscos à saúde. 2.8 Ergonomia e melhoria das condições
de trabalho: conceitos e princípios da ergonomia. 2.8.1 Carga de trabalho. 2.8.2 Organização
do trabalho. 2.8.3 Trabalho sob pressão temporal. 2.8.4 Novas tecnologias, automação e
riscos à saúde, entre outros. 2.9 Trabalho noturno e em turnos: riscos à saúde e noções de
cronobiologia. 2.10 Acidentes do trabalho: definições e prevenção. 2.11 Noções de fun-
cionamento de um serviço de medicina e segurança do trabalho em empresas: composição,
funcionamento e atribuições do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em
Medicina do Trabalho (SESMT). 2.11.1 Noções de avaliação e controle dos riscos ligados ao
ambiente de trabalho. 2.11.2 Noções de acompanhamento médico de portadores de doenças
crônicas em medicina do trabalho. 2.12 Noções de legislação relacionada à saúde e à
segurança do trabalho, incluindo legislação acidentária e normas internacionais da Orga-
nização Internacional do Trabalho (OIT). 2.13 Previdência Social: funcionamento, legislação
e conduta médico-pericial. 3 Ética médica.

ANEXO II - REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE
INSCRIÇÃO

Eu,____________________________________________________________________,Ins-
crito no CPF nº ____________________________________, venho requerer a ISENÇÃO
DA TAXA DE INSCRIÇÃO do Concurso Público para provimento de vagas e formação de
cadastro reserva para o cargo de Analista de Suporte ao Negócio - ASN / MEDICINA DO
TRABALHO da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FE-
DERAL - CAESB, de acordo com o item 5 do Edital nº 1.
Documentos apresentados:

PARA DOADORES DE SANGUE A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE:

Certificado, outorgado pela Fundação Hemocentro ou outra instituição pública de saúde, que
o qualifique como doador de sangue e que comprove, no mínimo, 3 (três) doações de sangue

realizadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao período de inscrições deste concurso
público.

PARA BENEFICIÁRIO DE PROGRAMA SOCIAL DE COMPLEMENTAÇÃO OU SUPLEMEN-
TAÇÃO DE RENDA INSTITUÍDO PELO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL:

Comprovante oficial de inscrição em plena validade em programa social de complementação
ou suplementação de renda instituído pelo Governo do Distrito Federal.

DOCUMENTO DE IDENTIDADE.

É de minha responsabilidade exclusiva o correto preenchimento dessa declaração e a entrega,
no prazo regular, da documentação completa em conformidade com o Edital nº 1.
Estou ciente que, independentemente do local de minha residência, irei realizar a prova no
Distrito Federal. Os custos de locomoção e estadia, se for o caso, serão de minha res-
ponsabilidade.
A documentação não será conferida no ato da entrega pela equipe de atendimento do
INSTITUTO QUADRIX.
Todos os documentos entregues serão analisados posteriormente pela banca examinadora do
INSTITUTO QUADRIX, que emitirá relatório com situação preliminar do candidato.

________________________________, ______ de _____________________ de 2017.
______________________________________________

Assinatura do(a) Candidato(a)
ANEXO III - (DA PROVA DE TÍTULOS)

1 DA PROVA DE TÍTULOS
1.1 A avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório, valerá no máximo 5 (cinco)
pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos e comprovantes seja superior a este
v a l o r.
1.2 O INSTITUTO QUADRIX será o responsável pelo recebimento e verificação dos
documentos.
1.3 Somente serão aceitos os títulos e comprovantes mencionados a seguir, observados os
limites de pontuação. Os títulos e comprovantes deverão ser expedidos até a data de sua
entrega.
1.4 PERÍODO PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS
1.4.1 A previsão de entrega dos documentos será no período previsto entre os dias 1º e 5 de
dezembro de 2017.
1.4.2 A data de entrega é sujeita a alteração.
1.5 FORMA DE ENVIO DOS DOCUMENTOS
1.5.1 A apresentação dos documentos poderá ser realizada via postal (exclusivamente via
SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento), para o INSTITUTO QUADRIX
(CONCURSO PÚBLICO - CAESB), Caixa Postal 3646, CEP 70.089-970, Brasília (DF), ou
pessoalmente (também aceito por terceiro, mediante procuração simples), na Central de
Atendimento ao Candidato do INSTITUTO QUADRIX, de acordo com as informações
dispostas no item 17 deste Edital.
1.5.2 Não serão aceitos documentos entregues via fax, via correio eletrônico ou por qualquer
outro meio que não seja o estabelecido no subitem anterior.
1.6 FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS
1.6.1 Os documentos deverão ser entregues juntamente o Formulário de Protocolo de Entrega
de documentos, que será disponibilizado no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br na
data de publicação do edital de convocação desta fase, e dentro de envelope fechado
(tamanho aproximado de 30 cm x 22 cm), devidamente identificado com a seguinte es-
pecificação: CONCURSO PÚBLICO - CAESB e nome do candidato.
1.6.2 O candidato deverá preencher, assinar e enviar o Formulário de Protocolo de Entrega
de documentos, no qual indicará os títulos e documentos apresentados.
1.6.3 Juntamente com esse formulário o candidato deverá apresentar 1 (uma) cópia, au-
tenticada em cartório, de cada documento declarado.
1.7 NÃO SERÃO CONSIDERADOS
1.7.1 Documentos apresentados fora do prazo, forma e local estabelecidos neste edital.
1.7.2 Documentos sem assinatura, ou em desacordo com o disposto neste edital.
1.7.3 Cópias não autenticadas em cartório, bem como documentos gerados por via eletrônica
que não estejam acompanhados do respectivo mecanismo de autenticação.
1.7.4 Documentos originais.
1.7.5 Documentos ilegíveis.
1.8 INFORMAÇÕES SOBRE OS TÍTULOS E DOCUMENTOS
1.8.1 Se o nome do candidato, nos documentos apresentados nesta etapa, for diferente do
nome que consta no cadastro de inscritos do concurso, deverá ser anexado o comprovante de
alteração de nome (certidão de casamento, de divórcio ou outro).
1.8.2 Os documentos apresentados não serão devolvidos em hipótese alguma.
1.8.3 Uma vez encaminhados, não serão aceitos acréscimos de outros documentos fora do
prazo. Por ocasião dos recursos, poderão ser encaminhados somente documentos que sirvam
para esclarecer ou complementar dados de documentos apresentados no período de en-
trega.
1.9 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DOS TÍTULOS
1.9.1 Serão considerados apenas os títulos e documentos emitidos até a data da entrega.
1.9.2 Cada documento será considerado uma única vez.
1.9.3 A pontuação alcançada nesta fase será considerada apenas para efeito de classi-
ficação.
1.10 DA AVALIAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS
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QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A
AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

ALÍNEA ITEM DE AVA-
LIAÇÃO

DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO
POR ITEM

PONTUAÇÃO MÁ-
XIMA

A Doutorado
(Área específica)

Diploma, devidamente re-
gistrado, de conclusão do
curso de pós-graduação (ní-
vel de Doutorado), forneci-
do por instituição de ensino
reconhecida pelo MEC, na
área específica da Medicina
do Trabalho.

1,50 1,50

B Doutorado
(Qualquer área

médica)

Diploma, devidamente re-
gistrado, de conclusão do
curso de pós-graduação em
nível de Doutorado (Título
de Doutor), fornecido por
instituição de ensino reco-
nhecida pelo MEC, em
qualquer área médica, exce-
to o título da alínea A.

1,25 1,25

C Mestrado
(Área específica)

Diploma, devidamente re-
gistrado, de conclusão do
curso de pós-graduação em
nível de Mestrado (Título
de Mestre), fornecido por
instituição de ensino reco-
nhecida pelo MEC, na área
específica da Medicina do
Tr a b a l h o .

1,00 1,00

D Mestrado
(Qualquer área

médica)

Diploma, devidamente re-
gistrado, de conclusão do
curso de pós-graduação em
nível de Mestrado (Título
de Mestre), fornecido por
instituição de ensino reco-
nhecida pelo MEC, em
qualquer área médica, exce-
to o título da alínea C.

0,75 0,75

E Pós-graduação es-
pecialização
lato sensu

(Qualquer área
médica)

Certificado/declaração de
conclusão de curso de pós-
graduação em nível de es-
pecialização lato sensu, ex-
pedido por instituição cre-
denciada pelo MEC, acom-
panhado de histórico esco-
lar, com carga horária mí-
nima de 360 horas/aula, em
qualquer área médica, exce-
to o título da alínea E.

0,25 0,50

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 5,00

1.11 DISPOSIÇÕES GERAIS

1.11.1 Para a comprovação de curso de pós-graduação lato sensu será aceito certificado

atestando que o curso possui o mínimo de 360 horas e que atende às normas da Lei nº

9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou do Conselho Nacional de Educação

(CNE) ou está de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE).

Também será aceita declaração de conclusão acompanhada do respectivo histórico escolar no

qual conste a carga horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções e

a comprovação da apresentação e aprovação da monografia, atestando que o curso atende às

normas da Lei nº 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou do Conselho Nacional

de Educação (CNE) ou está de acordo com as normas do extinto Conselho Federal de

Educação (CFE).

1.11.1.1 Caso o certificado não ateste as exigências acima, o candidato deverá incluir uma

declaração da instituição responsável pelo curso atestando a carga horária e o cumprimento

de uma das normas citadas no subitem anterior.

1.11.2 Para a comprovação de curso de pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado)

será aceito o diploma de conclusão, devidamente registrado, expedido por instituição re-

conhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Também será aceito certificado/declaração

de conclusão de curso de mestrado ou doutorado, expedido por instituição reconhecida pelo

Ministério da Educação (MEC), desde que acompanhado do histórico escolar do candidato,

no qual conste o número de créditos obtidos, as áreas em que foi aprovado e as respectivas

menções, o resultado dos exames e do julgamento da tese ou da dissertação. Caso o histórico

ateste a existência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o

certificado/declaração não será aceito.

1.11.2.1 Outros comprovantes de conclusão de curso ou disciplina não serão aceitos como

títulos referentes a curso de mestrado e doutorado.

1.11.3 Todo documento expedido em língua estrangeira somente será considerado quando

traduzido para a língua portuguesa por tradutor juramentado e convalidado por instituição

brasileira.

1.11.4 Não serão aceitos títulos e(ou) comprovantes ilegíveis ou não autenticados em car-

tório, bem como documentos gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados com

o respectivo mecanismo de autenticação.

1.11.5 Caso a documentação seja entregue por procurador, as informações prestadas serão de

inteira responsabilidade do candidato, arcando as consequências de eventuais erros de seu

representante.

1.11.6 Não receberá pontuação o candidato que não entregar os títulos e os comprovantes na
forma, no prazo, no horário e(ou) no local especificado neste edital e no edital específico
desta fase.
1.11.7 Constatada, em qualquer tempo, irregularidade e(ou) ilegalidade na obtenção de títulos
e(ou) de comprovantes apresentados, o candidato terá anulada a pontuação e, comprovada a
culpa do mesmo, este será excluído do concurso público.
1.11.8 Demais informações a respeito da prova de títulos constarão de edital específico de
convocação para essa fase.

ANEXO IV - CRONOGRAMA DE FASES*

E V E N TO S DATAS PROVÁ-
VEIS*

Publicação do Edital normativo 02/06/2017
Prazo para impugnação do Edital 05/06 a 09/06/2017
Prazo para análise de impugnações apresentadas 12/06 a 14/06/2017
Publicação das respostas das solicitações de impugnação do Edital 16/06/2017
Prazo para solicitações de isenções de taxa de inscrição 19/06 a 22/06/2017
Publicação do Resultado Preliminar das solicitações de isenções de taxa de
inscrição

26/06/2017

Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar das so-
licitações de isenções de taxa de inscrição

27/06 a 29/06/2017

Publicação do Resultado Definitivo das solicitações de isenções de taxa de
inscrição

03/07/2017

Período de inscrições 04/07 a 14/08/2017
Último dia para pagamento da taxa de inscrição 16/08/2017
Publicação do Resultado Preliminar das solicitações das vagas reservadas às
pessoas com deficiência e dos pedidos de atendimento especial

29/08/2017

Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar das so-
licitações das vagas reservadas às pessoas com deficiência e dos pedidos de
atendimento especial

30/08 a 01/09/2017

Publicação do Resultado Definitivo das solicitações das vagas reservadas às
pessoas com deficiência e dos pedidos de atendimento especial

06/09/2017

Publicação do Edital de convocação das provas objetiva e discursiva e di-
vulgação do comprovante definitivo de inscrição com informações sobre os
locais

11 / 0 9 / 2 0 1 7

Aplicação das provas objetiva e discursiva (previsão: turno da tarde) 17/09/2017
Publicação do Gabarito Preliminar da prova objetiva 18/09/2017
Prazo para interposição de recurso contra o Gabarito Preliminar da prova
objetiva

19/09 a 02/10/2017

Publicação do Gabarito Definitivo da prova objetiva e do Resultado Pre-
liminar da prova objetiva

13/10/2017

Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da prova
objetiva

16/10 a 27/10/2017

Publicação do Resultado Definitivo da prova objetiva e do Resultado Pre-
liminar da prova discursiva

0 7 / 11 / 2 0 1 7

Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da prova
discursiva

08/11 a 22/11/2017

Publicação do Resultado Definitivo da prova discursiva 2 9 / 11 / 2 0 1 7
Publicação do Edital de convocação para apresentação de documentos para
prova de títulos

01/12/2017

Prazo para apresentação de documentos para prova de títulos 01/12 a 05/12/2017
Publicação do Resultado Preliminar da prova de títulos 15/12/2017
Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da prova
de títulos

16/12 a 02/01/2018

Publicação do Resultado Definitivo da prova de títulos 08/01/2018
Publicação do Edital de convocação para perícia médica (candidatos com
deficiência)

10/01/2018

Aplicação da perícia médica (candidatos com deficiência) 13 e/ou 14/01/2018
Publicação do Resultado Preliminar da perícia médica (candidatos com de-
ficiência)

16/01/2018

Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da perícia
médica (candidatos com deficiência)

17/01 a 19/01/2018

Publicação do Resultado Definitivo da perícia médica (candidatos com de-
ficiência)

24/01/2018

Publicação do Resultado Final 25/01/2018

* Datas prováveis de realização. Qualquer alteração no cronograma será divulgada por meio
de comunicado oficial no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PE Nº 049/2017.

O Pregoeiro da CAESB no uso de suas atribuições, torna público o resultado de julgamento
do pregão supracitado, realizado no www.comprasnet.gov.br, UASG: 974200, cujo objeto é
registro de preços para aquisição de materiais em ferro fundido (tampões, válvulas, dentre
outros), da forma que se segue: Empresa FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA - EPP,
CNPJ: 06.113.099/0001-14, vencedora dos itens 16, 18, 19, 20 e 21, com o valor total de R$
275.106,95; Empresa INDUSTRIAL TECNO-FIX LTDA - ME, CNPJ: 09.134.017/0001-06,
vencedora dos itens 01, 02, 03, 13, 14, 23 e 25, com o valor total de R$ 55.374,05; Empresa
CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ: 22.065.938/0001-22, vencedora dos itens 47, 48,
49, 50 e 51, com o valor total de R$ 106.799,95; Empresa LUPY BRASIL VALVULAS E
EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ: 26.133.037/0001-81, vencedora dos itens 22, 27,
28, 29, 30, 38, 39, 52, 54 e 57, com o valor total de R$ 153.218,40; e Empresa SAINT-
GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 28.672.087/0001-62, vencedora do item 36, com
o valor total de R$ 124.154,10; Os Itens: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 24, 26,
31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 restaram
fracassados ou desertos .

Brasília/DF, 1º de junho de 2017.
JÚLIO CESAR SEGURADO COELHO


