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9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão a

Durvalina Aparecida Silveira da pensão civil instituída por Álvaro
Silveira, ex-servidor da Superintendência Estadual do INSS em Cam-
po Grande/MS;

Considerando a errônea inclusão no ato de concessão de
suposta vantagem deferida por sentença judicial;

Considerando, entretanto, que a irregularidade mencionada
foi sanada pela Administração em dezembro de 1994 e que a be-
neficiária não consta mais da folha de pagamento;

Considerando que, na sessão de 6/6/2007, o Plenário desta
Corte decidiu "autorizar o registro de todos os atos de concessão que,
a despeito de apresentarem impropriedades em sua versão original,
formalmente submetida ao Tribunal, já não estejam, no momento de
sua apreciação de mérito, dando ensejo a pagamentos irregulares, uma
vez que a irregularidade já foi corrigida pela própria Administra-
ção";

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em Sessão da 2ª Câmara, com fundamento no inciso III do
art. 71 da Constituição Federal, em considerar legal o ato em exame
e ordenar seu registro.

10. Ata n° 36/2007 - 2ª Câmara
11. Data da Sessão: 9/10/2007 - Extraordinária
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na

Internet: AC-2812-36/07-2
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Ubiratan Aguiar (na Presidência) e

Aroldo Cedraz (Relator).
13.2. Auditor convocado: Marcos Bemquerer Costa.

ACÓRDÃO Nº 2813/2007 - TCU - 2ª CÂMARA

1. Processo TC 855.955/1997-0
2. Grupo II - Classe V - Pensão Civil
3. Interessados: Aline Monteiro da Silveira, Antonia Iracilda

Costa, Dione Magalhães Proença, Francisca Lidiane Costa Bernar-
dino, Francisco Emanuel de Fretas, João Victor Montenegro da Sil-
veira, João Paulo Costa Bernardino, Maria Anastácia Dione Ma-
galhães Proença, Maria Fátima Bezerra de Castro, Terezinha No-
gueira Furtado.

4. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS -
Superintendência Estadual em Fortaleza/CE

5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz
6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio

Ricardo Costa Caribé
7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal -

Sefip
8. Advogado constituído nos autos: não há.

9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de

pensão civil a Aline Monteiro da Silveira, Antonia Iracilda Costa,
Dione Magalhães Proença, Francisca Lidiane Costa Bernardino, Fran-
cisco Emanuel de Fretas, João Victor Montenegro da Silveira, João
Paulo Costa Bernardino, Maria Anastácia Dione Magalhães Proença,
Maria Fátima Bezerra de Castro, Terezinha Nogueira Furtado;

ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em sessão da 2ª Câmara, diante das razões expostas pelo
Relator, nos arts. 1º, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de
julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, e 259 a 263 do Regimento
Interno/TCU, em considerar legais os atos de pensão civil de Aline
Monteiro da Silveira, Antonia Iracilda Costa, Dione Magalhães
Proença, Francisca Lidiane Costa Bernardino, Francisco Emanuel de
Fretas, João Victor Montenegro da Silveira, João Paulo Costa Ber-
nardino, Maria Anastácia Dione Magalhães Proença, Maria Fátima
Bezerra de Castro, Terezinha Nogueira Furtado, ordenando seus res-
pectivos registros.

10. Ata n° 36/2007 - 2ª Câmara
11. Data da Sessão: 9/10/2007 - Extraordinária
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na

Internet: AC-2813-36/07-2
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Ubiratan Aguiar (na Presidência) e

Aroldo Cedraz (Relator).
13.2. Auditor convocado: Marcos Bemquerer Costa.

ACÓRDÃO Nº 2814/2007 - TCU - 2ª CÂMARA

1. Processo TC 001.022/2007-0.
2. Grupo I - Classe V - Pensão Civil.
3. Interessados: Aparecida Bonfim (CPF 922.083.639-49),

Araci Miranda (CPF 043.828.509-32), Divair Pereira da Cruz (CPF
025.295.089-50), Dorith Bach (CPF 922.361.979-34), Genovaite Pau-
lico (CPF 010.408.119-81), Luís Antonio Ferreira Gomes (CPF
155.829.229-20), Milani de Oliveira (CPF 720.892.299-34), Myrthes
de Macedo Valério (CPF 004.903.699-87), Nahir Kaminski (CPF
004.450.289-39), Raquel dos Santos Gelinski (CPF 006.947.139-88),
Sérgio Paulo dos Santos (CPF 317.635.969-15), Taisa Sarote (CPF
059.734.989-48), Doraci Sarote (CPF 939.273.989-34) e Vera Lucia
de Souza (CPF 721.113.729-00).

4. Entidade: Universidade Federal do Paraná.
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz.
6. Representante do Ministério Público: Procuradora Cristina

Machado da Costa e Silva.
7. Unidade Técnica: Sefip.
8. Advogado constituído nos autos: não há.

9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil de

Aparecida Bonfim, Araci Miranda, Divair Pereira da Cruz, Dorith
Bach, Genovaite Paulico, Luís Antonio Ferreira Gomes, Milani de
Oliveira, Myrthes de Macedo Valério, Nahir Kaminski, Raquel dos
Santos Gelinski, Sérgio Paulo dos Santos, Taisa Sarote, Doraci Sarote
e Vera Lucia de Souza.

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em Sessão da 2ª Câmara, diante das razões expostas pelo
Relator, nos arts. 1º, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de
julho de 1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, e 259 a 263 do Regimento
Interno/TCU, em:

9.1. considerar ilegais os atos de pensão civil dos bene-
ficiários Aparecida Bonfim, Araci Miranda, Divair Pereira da Cruz,
Dorith Bach, Genovaite Paulico, Luís Antonio Ferreira Gomes, Mi-
lani de Oliveira, Myrthes de Macedo Valério, Nahir Kaminski, Raquel
dos Santos Gelinski, Sérgio Paulo dos Santos, Taisa Sarote, Doraci
Sarote e Vera Lucia de Souza, negando-lhes os respectivos regis-
tros;

9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente
recebidas de boa-fé pelos beneficiários indicados no item 9.1 deste
acórdão, até a data da notificação desta deliberação ao órgão con-
cedente, de conformidade com a Súmula 106 da Jurisprudência deste
Tr i b u n a l ;

9.3. com fundamento no art. 71, inciso IX, da Constituição
Federal e no art. 262 do Regimento Interno/TCU, determinar à Uni-
versidade Federal do Paraná que faça cessar, no prazo de 15 (quinze)
dias, contados da notificação, os pagamentos decorrentes do ato de fl.
68, considerado ilegal no item 9.1 deste acórdão, sob pena de res-
ponsabilização solidária pelos prejuízos advindos da não-suspensão,
sem prejuízo da aplicação da multa prevista no art. 58 da Lei nº
8.443, de 16 de julho de 1992;

9.4. orientar a Universidade Federal do Paraná que as con-
cessões consideradas ilegais no item 9.1 deste Acórdão poderão pros-
perar mediante emissão de novo ato escoimado das irregularidades
apontadas, conforme previsto no art. 262, § 2º, do Regimento Interno
do TCU;

9.5. determinar à Universidade Federal do Paraná que pro-
ceda à notificação dos beneficiários das pensões, mediante o en-
caminhamento de cópia deste Acórdão, do Relatório e do Voto que o
fundamentam;

9.6. determinar à Sefip que monitore a implementação da
medida tratada no subitem 9.3. retro, representando a este Tribunal,
caso necessário.

10. Ata n° 36/2007 - 2ª Câmara
11. Data da Sessão: 9/10/2007 - Extraordinária
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na

Internet: AC-2814-36/07-2
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Ubiratan Aguiar (na Presidência) e

Aroldo Cedraz (Relator).
13.2. Auditor convocado: Marcos Bemquerer Costa.

ACÓRDÃO Nº 2815/2007 - TCU - 2ª CÂMARA

1. Processo TC 008.213/2007-3.
2. Grupo II - Classe V - Pensão Civil
3. Interessados: David Santos da Costa (CPF 053.643.532-

49), Bruno José Prado da Costa (CPF 636.738.862-15) e Wendel da

Silva Caboclo (CPF 527.072.372-72), beneficiários de Jacira Caboclo
da Costa (CPF 053.566.522-91).

4. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas
5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz
6. Representante do Ministério Público: Marinus Eduardo De

Vries Marsico
7. Unidade Técnica: Sefip
8. Advogado constituído nos autos: não há.

9. Acórdão:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de

pensão civil instituída por Jacira Caboclo da Costa, ex-servidora da
Fundação Universidade do Amazonas, em benefício de David Santos
da Costa, Bruno José Prado da Costa e Wendel da Silva Caboclo;

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União,
reunidos em Sessão da 2ª Câmara, diante das razões expostas pelo
Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição
Federal, 1º, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de
1992, c/c os arts. 1º, inciso VIII, e 259 a 263 do Regimento In-
terno/TCU, em considerar legais e registrar os atos de concessão de
pensão civil em favor de David Santos da Costa, Bruno José Prado da
Costa e Wendel da Silva Caboclo.

10. Ata n° 36/2007 - 2ª Câmara
11. Data da Sessão: 9/10/2007 - Extraordinária
12. Código eletrônico para localização na página do TCU na

Internet: AC-2815-36/07-2
13. Especificação do quórum:
13.1. Ministros presentes: Ubiratan Aguiar (na Presidência) e

Aroldo Cedraz (Relator).
13.2. Auditor convocado: Marcos Bemquerer Costa.

PROCESSOS EXCLUÍDOS DA PAUTA
(a serem apreciados de forma unitária)

A requerimento dos respectivos Relatores, foram excluídos
da Pauta nº 36/2007 citada, nos termos do artigo 142 do Regimento
Interno, os seguintes processos:

a) nº 004.324/2004-0 (Ministro Benjamin Zymler); e

b) nº 010.584/2007-9 (Ministro Aroldo Cedraz).

Foram proferidas, sob a Presidência do Ministro Aroldo Ce-
draz, as Deliberações quanto aos processos relatados pelo Ministro
Ubiratan Aguiar.

E N C E R R A M E N TO

A Presidência deu por encerrados os trabalhos da Segunda
Câmara, às dezesseis horas e dezoito minutos e eu, Elenir Teodoro
Gonçalves dos Santos, Subsecretária da Segunda Câmara, lavrei e
subscrevi a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pela
Presidência.

ELENIR TEODORO GONÇALVES DOS
S A N TO S

Subsecretária da Câmara

Aprovada em 10 de outubro de 2007.

UBIRATAN AGUIAR
no exercício da Presidência

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL

<!ID611438-0>

RESOLUÇÃO N° 574, DE 2 DE OUTUBRO DE 2007

Dispõe sobre o instituto da remoção no âm-
bito do Conselho e da Justiça Federal de
primeiro e segundo graus, nos termos da
Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDE-
RAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o decidido no
Processo nº 2007160506, em sessão de 21 de setembro de 2007,

CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 11.416, de 15 de
dezembro de 2006, e

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer critérios
e procedimentos uniformes para aplicação da Portaria Conjunta nº 3,
de 31 de maio de 2007, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais
Superiores, no âmbito do Conselho e da Justiça Federal de primeiro e
segundo graus, resolve:

Poder Judiciário
.
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Seção I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º O instituto da remoção de que tratam o artigo 36 da

Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e o art. 20 da Lei nº
11.416, de 15 de dezembro de 2006, é disciplinado, no âmbito do
Conselho e da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, por esta
Resolução.

Art. 2º A remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou
de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de
sede.

Parágrafo único. Para os fins do caput deste artigo entende-
se como mesmo quadro, em conjunto, os quadros de pessoal do
Conselho da Justiça Federal, dos Tribunais Regionais Federais e das
Seções Judiciárias.

Art. 3° A remoção dar-se-á:
I - de ofício, no interesse da Administração;
II - a pedido do servidor, mediante permuta, a critério da

Administração; e
III - a pedido, para outra localidade, independentemente do

interesse da Administração:
a) para acompanhar cônjuge ou companheiro(a), também ser-

vidor(a) público(a) civil ou militar, de qualquer dos poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi des-
locado(a) no interesse da Administração;

b) por motivo de saúde do(a) servidor(a), cônjuge, com-
panheiro(a) ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu
assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta mé-
dica oficial desde que não seja doença preexistente à posse, res-
salvado o disposto no art. 5º, § 1º, desta Resolução.

§ 1º A remoção por permuta a que se refere o inciso II deste
artigo é o deslocamento recíproco entre servidores ocupantes de car-
gos de mesma denominação e atribuições.

§ 2º Na remoção por permuta prevista no inciso II deste
artigo observar-se-á, para efeito de classificação dos interessados, os
seguintes critérios de desempate:

I - não ter sido removido ou redistribuído nos 2 (dois) úl-
timos anos;

II - maior tempo de serviço no órgão;
III - maior tempo de serviço na Região pretendida quando os

candidatos inscritos pertencerem a Regiões diversas;
IV - maior tempo de serviço na Justiça Federal, considerado

o disposto no parágrafo único do art. 2º desta Resolução;
V - maior tempo de serviço no Poder Judiciário da União;
VI - maior tempo de serviço no Poder Judiciário;
VII - maior tempo de serviço público federal;
VIII - maior tempo de serviço público;
IX - maior prole; e
X - mais idoso.
§ 3º A coordenação da remoção por permuta de que trata o

inciso II deste artigo será realizada pelo Conselho da Justiça Federal,
que publicará a classificação geral, para conhecimento dos interes-
sados.

§ 4° A remoção a pedido para acompanhamento de cônjuge
ou companheiro(a), também servidor(a) público(a) removido(a) no
interesse da Administração, exige que o deslocamento seja super-
veniente à união do casal.

Art. 4º O requerimento de remoção por motivo de doença do
cônjuge, companheiro ou dependente do servidor deverá conter com-
provação de que o paciente é cônjuge ou companheiro do servidor,
ou, no caso de dependente, de que consta dos assentamentos fun-
cionais do mesmo.

Art. 5º O laudo médico, emitido por junta médica, com
participação de especialista na área da doença alegada, é indispen-
sável à análise do pedido de remoção com base na alínea "b", do
inciso III, do art. 3º, desta Resolução e deverá, necessariamente,
atestar a doença que fundamenta o pedido, bem como informar:

I - se a localidade onde reside o paciente é agravante de seu
estado de saúde ou prejudicial à sua recuperação;

II - se na localidade de lotação do servidor não há tratamento
adequado;

III - se a doença é preexistente à lotação do servidor na
localidade e, em caso positivo, se houve evolução do quadro que
justifique o pedido;

IV - se a mudança de domicílio pleiteada terá caráter tem-
porário e, em caso positivo, a época de nova avaliação médica;

V - caso o servidor e seu cônjuge, companheiro ou de-
pendente enfermo residam em localidades distintas, a prejudicialidade
para a saúde do paciente decorrente da mudança para a localidade de
lotação do servidor.

§ 1º Na hipótese de doença preexistente o pleito somente
será deferido se tiver havido evolução do quadro que o justifique.

§ 2º O laudo médico deverá ser conclusivo quanto à ne-
cessidade da mudança pretendida.

§ 3º A Administração poderá indicar outra localidade que
satisfaça as necessidades de saúde do servidor.

Art. 6º O processo de remoção, com exceção das hipóteses
previstas nas alíneas do inciso III do art. 3º desta Resolução, deve ser
instruído com:

I - comprovação pelo órgão ou unidade administrativa de
origem de:

a) correlação das atribuições do cargo do servidor a ser
movimentado com os serviços desenvolvidos na unidade adminis-
trativa de destino;

b) não ter o servidor sofrido penalidade de advertência no
último ano ou de suspensão, nos últimos 3 (três) anos anteriores ao
pedido;

c) não estar o servidor indiciado em sindicância ou processo
administrativo disciplinar.

II - anuência de ambos os órgãos envolvidos.

Seção II
DA REMOÇÃO A PEDIDO, MEDIANTE PERMUTA
Art. 7º A remoção a pedido, de que trata o inciso II do art.

3º desta Resolução, será anual e ocorrerá no mês de agosto, res-
salvadas as vedações previstas em leis específicas.

§ 1º A habilitação para a remoção ocorrerá no mês de mar-
ço.

§ 2º Nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do art.
3º desta Resolução a remoção ocorrerá a qualquer época e inde-
pendentemente da conveniência do serviço e do interesse da Ad-
ministração.

Art. 8° O processo de remoção a pedido iniciar-se-á com o
requerimento do servidor dirigido à autoridade máxima de seu órgão
de origem.

§ 1º O requerimento de que trata o caput deste artigo será
instruído com os documentos que comprovem os requisitos exigidos
nesta Resolução e deverá indicar opções de localidade para remoção,
pela ordem de preferência.

§ 2º Constará do ato de remoção a denominação do cargo e
do órgão de origem do servidor.

§ 3º O ato de remoção será expedido simultaneamente com o
respectivo ato de exoneração do cargo em comissão ou função co-
missionada, quando for o caso.

§ 4º Eventual desistência injustificada de remoção deverá ser
comunicada ao Tribunal Regional Federal da região a que pertença o
servidor até o mês de junho, sob pena de obstar o processamento de
novo pedido pelo período de vinte e quatro meses, contados do
protocolo de requerimento de desistência.

Art. 9º A remoção não constitui, em nenhuma hipótese, for-
ma de provimento ou de vacância de cargo efetivo.

Parágrafo único. O servidor removido para qualquer órgão
dentro da Justiça Federal não perderá, para todos os efeitos, o vínculo
com o órgão de origem.

Art. 10. É defeso utilizar-se da remoção como pena dis-
c i p l i n a r.

Art. 11. A remoção não suspende, nem interrompe o in-
terstício do servidor para fins de promoção ou de progressão fun-
cional, sendo de responsabilidade do órgão no qual esteja em efetivo
exercício a avaliação de seu desempenho e a promoção de ações para
a sua capacitação.

Art. 12. Aplicam-se ao servidor em estágio probatório as
hipóteses de remoção previstas nos incisos II e III do art. 3º desta
Resolução.

Art. 13. Ressalvadas as hipóteses previstas nas alíneas "a" e
"b" do inciso III do art. 3º desta Resolução, é vedada a realização de
qualquer modalidade de remoção quando a quantidade de servidores
removidos for superior a dez por cento do quadro de pessoal no órgão
de origem.

Art. 14. O servidor removido para ter exercício em outro
Município terá, no mínimo, dez e, no máximo, trinta dias, a contar da
publicação do respectivo ato, para a retomada do efetivo desempenho
das atribuições do cargo, incluído, neste prazo, o tempo necessário ao
deslocamento para a nova sede, quando for o caso.

§ 1° Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou
afastado legalmente, o prazo de que trata o caput deste artigo será
contado a partir do término do impedimento.

§ 2º É facultado ao servidor declinar dos prazos estabe-
lecidos no caput deste artigo.

Art. 15. Na remoção, a pedido, para outra localidade, mesmo
nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do art. 3° desta
Resolução, as despesas decorrentes da mudança para a nova sede
correrão integralmente por conta do servidor.

Art. 16. Caso seja conveniente para a Administração que o
servidor removido tenha a sua relotação adiada, deverá haver ma-
nifestação fundamentada e por escrito do titular do órgão ou unidade
de origem, bem como anuência da unidade ou órgão de destino.

Parágrafo único. O adiamento de que trata o caput deste
artigo será de, no máximo, sessenta dias.

Art. 17. Os servidores que, em 15 de dezembro de 2006,
encontravam-se cedidos para o Conselho ou órgãos da Justiça Federal
de primeiro e segundo graus, salvo opção expressa em contrário e
observado o interesse das Administrações envolvidas, são conside-
rados removidos para os órgãos em que estejam prestando serviço,
observado o limite de dez por cento do quadro de pessoal no órgão de
origem.

Parágrafo único. Quando o número de servidores cedidos for
superior a dez por cento do quadro de pessoal do órgão de origem,
aplicar-se-ão os critérios de desempate previstos no § 2º do art. 3º
desta Resolução.

Seção III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 18. O servidor removido nos termos desta Resolução

poderá pedir o retorno ao seu órgão de origem, mediante revogação
do ato de remoção, observado o prazo mínimo de um ano de per-
manência na localidade em que se encontre prestando serviço.

Art. 19. As remoções dentro de cada região serão regu-
lamentadas por ato próprio de cada Tribunal, observando-se, no que
couber, os critérios estabelecidos nesta Resolução.

Art. 20. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 21. Fica revogada a Resolução nº 387, de 23 de agosto
de 2004, e demais disposições em contrário.

Min. BARROS MONTEIRO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
<!ID612640-0>

DESPACHO DO PRESIDENTE
Em 10 de outubro de 2007

PA n.º 063/2007 - Classe IX, Prot. 3078/2007
Licitação Tomada de Preços nº 001/2007
Objeto: Recurso Administrativo ART ESTRUTURAL CONSTRU-
ÇÕES LTDA (Prot. n.º 4608/2007)

Ante os fundamentos aduzidos na decisão, cujo inteiro teor
encontra-se disponível no site www.tre-ap.gov.br, conheço do recurso
administrativo interposto pela empresa ART ESTRUTURAL CONS-
TRUÇÕES LTDA, entretanto, julgo improcedentes os pedidos nele
constantes, mantendo a decisão da Comissão que a inabilitou e de-
clarou habilitadas as empresas CONSTRUTORA ROBERTO
ABRÃO LTDA e PORTO CONSTRUÇÕES LTDA. Prossiga-se com
a licitação.

Des. LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS
Em exercício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

<!ID614441-0>

DESPACHOS DO PRESIDENTE
Em 2 de outubro de 2007

Nos termos da proposição da Secretaria Geral, ratifico a
inexigibilidade de licitação referente à renovação da assinatura do
Diário Oficial da União e do Diário da Justiça, em favor da Imprensa
Nacional, conforme o artigo 25, caput, da Lei N. 8.666/93. Valor
total: R$ 63.822,00. (PA. N. 11.366/2007).

<!ID614114-0>

Em 8 de outubro de 2007

Nos termos da proposição da Secretaria Geral, homologo o
resultado do Pregão N. 032/2007, tornando pública, nos termos do
art. 6º, inciso I, do Decreto N. 3.931/2001, a Ata de Registro de
Preços N. 032/2007, cuja vigência será de um ano, com adjudicação
do objeto à empresa Seat - Sistemas Eletrônicos de Atendimento Ltda
EPP, na forma proposta pelo Pregoeiro. Valor total: R$ 26.890,00. O
inteiro teor da Ata N. 032/2007 encontra-se disponível no site
www.tjdft.gov.br e no SERLIC - SIA Trecho 03, Lotes 2090/2100,
Brasília/DF, das 12h às 19h, 3214-4625. (P.A. N. 03.779/2007).

Des. LÉCIO RESENDE DA SILVA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
24ª REGIÃO
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DESPACHO DO PRESIDENTE
Em 8 de outubro de 2007

Processo TRT No- 3.796/2007
Assunto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS

Ratifico a dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, in-
cisos V e VII, da Lei nº. 8.666/93, referente à aquisição de produtos
médico-odontológicos, mediante a contratação direta das Empresas
DELTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - ME, inscrita
no CNPJ sob o nº 07.781.733/0001-50, no valor de R$ 863,45; HA-
LOMED DELIVERY COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.528.982/0001-38, no valor
de R$ 1.118,68; MANANCIAL MEDICAMENTOS LTDA., inscrita
no CNPJ sob o nº 04.486.993/0001-04, no valor de R$ 686,77; DRO-
GARIA SÃO JOÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
33.183.690/0001-10, no valor de R$ 361,34; J K HINDO ME, inscrita
no CNPJ sob o nº 00.200.725/0001-23, no valor de R$ 176,44; ST
ODONTOMÉDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚ-
DE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 26.813.485/0001-26, no valor
de 196,00; MACRO DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
LTDA. ME, inscrita no CNPJ sob o nº 73.457.186/0001-86, no valor
de R$ 129,80; ODONTOPAN EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODON-
TOLÓGICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 00.730.538/0001-51,
no valor de R$ 65,00; e CLAREAR COMÉRCIO E REPRESEN-
TAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA. ME, inscrita no
CNPJ sob o nº 01.206.306/0001-61, no valor de R$ 17,42, totalizando
a despesa R$ 3.604,32.

Des. AMAURY RODRIGUES PINTO JÚNIOR

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE
<!ID614562-0>

RETIFICAÇÃO

Na Resolução CFC n°. 1.099, de 24 de agosto de 2007,
publicada no DOU em 28 de agosto de 2007, seção 1, páginas 72,
alterar a ementa para: Dispõe sobre a concessão de isenção do pa-
gamento de anuidade ao Contabilista com idade superior a 70 (se-
tenta) anos.

Alterar o artigo 3º para: Art. 3° Esta Resolução entra em
vigor na data de sua publicação, revogando-se a Resolução CFC nº
902/01.

Entidades de Fiscalização do Exercício
das Profissões Liberais

.
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