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presentado: S.S.C.F, Adv.: THAÍS SILVEIRA DUMONT DE
AGUIAR- OAB/DF 23.242; Proc. no- 26659/2008, Representado:
R.G.F, Adv.: THIAGO SILVA SANTIAGO- OAB/DF 27.611; Proc.
no- 500/2007, Representado: W.J.M.J, Adv.: WALDIR JOSÉ MAR-
QUEZ JUNIOR- OAB/DF 4.200/E; Proc. no- 288/2007, Representado:
W.J.S, Adv.: WESLEY JOSÉ DE SOUZA- OAB/DF 10.301; do ar-
quivamento do feito.

O Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil - Seção do Distrito Federal, na forma da Lei,
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele conhecimento
tiverem que por este meio INTIMA as partes dos processos abaixo
relacionados: Proc. no- .26368/2005, Representada: E.V.O.F., Adv.:
ECILDA VERA DE OLIVEIRA FERREIRA - OAB/DF 20.890;
Proc. no- .26368/2005, Representada: S.M.O.F., Adv.: SHIRLEY MO-
RAIS DE OLIVEIRA FERREIRA - OAB/DF 17.951; atender ao
despacho proferido nos autos.

O Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil - Seção do Distrito Federal, na forma da Lei,
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele conhecimento
tiverem que por este meio INTIMA as partes dos processos abaixo
relacionados: Proc. no- 709/2006, Representado: L.R.C.V.B., Adv:
LUIZ ROBERTO DE CARVALHO VALENTE DE BARROS -
OAB/DF 9813; para apresentar razões finais no prazo de 15 dias.

O Presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos
Advogados do Brasil - Seção do Distrito Federal, na forma da Lei,
FAZ SABER a todos quantos virem o presente ou dele tiverem
conhecimento que por este meio INTIMA as partes do processo
abaixo relacionado: Proc. no- .27057/2008, Representante: JUSCE-
LINO NUNES DA SILVA, Representado: A.W.B.J., Adv.: ANTÔ-
NIO WANDERLAAN BATISTA JÚNIOR - OAB/DF 14815; para
comparecerem à Sede do Conselho Seccional para a realização de
audiência de instrução no dia 12/09/2011, a partir das 14:00; ficando
advertidos que as eventuais testemunhas deverão ser apresentadas
espontaneamente pelas partes.

Brasília, 17 de agosto de 2011.
CLAUDISMAR ZUPIROLI

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RADIODIFUSÃO,
TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Associação Brasileira de Radiodifusão, Tecnologia e Te-
lecomunicações - ABRATEL - em atendimento ao disposto nos Arts.
8º, a, b e f; 19º; 20º; 21º; 22º; 23º; 24º; 25º; 32º; e 39º de seu Estatuto
convoca todas as instituições partícipes para Assembléia Geral or-
dinária em Brasília/DF, designada para o dia 23 de setembro de 2011,
na respectiva sede - SRTV/Sul, Quadra 701, Bloco E, Entrada 106,
Parte B, Edifício Palácio do Rádio I, CEP 70340-901 - às 10h na
primeira convocação e às 11h na segunda e última convocação, para
apreciar o relatório anual e julgar as contas da Diretoria referentes ao
exercício financeiro anterior, com parecer do Conselho Fiscal.

Brasília-DF, 19 de agosto de 2011.
LUIZ CLAUDIO COSTA
Presidente da Associação

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PELO
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - AMDI

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2011

PROCESSO Nº 4/11
OBJETO: aquisição de materiais de armarinho, esportivos, didáticos e
instrumentos musicais, para o desenvolvimento de atividades recrea-
tivas e de lazer para crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e
portadores de necessidades especiais, em atendimento ao Convênio nº
750192/2010, celebrado entre a União, por intermédio do Ministério
do Esporte - ME e a Associação de Municípios pelo Desenvol-
vimento Integrado - AMDI. Informamos aos interessados que o lote
01 do referido Pregão foi revogado por interesse público nos termos
do art. 49 da lei 8.666/93.

Coronel Fabriciano, 19 de agosto de 2011.
MARILZA MARQUES DE OLIVEIRA.

Pregoeira

ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE ENSINO
R E N O VA D O

EDITAL DE 4 DE JULHO DE 2011
PROCESSO SELETIVO

VESTIBULAR 2012

Por ordem da Diretoria da Associação Paraibana de Ensino
Renovado, ASPER, CNPJ 11.888.849/0001-60, mantenedora do Ins-
tituto Paraibano de Ensino Renovado, INPER, e da Faculdade Pa-
raibana de Processamento de Dados, FPPD, doravante denominados
Faculdades ASPER, no uso de suas atribuições, atendendo às Por-
tarias Ministeriais n.ºs. 1.449, de 23 de setembro de 1999; 1.647, de
28 de junho de 2000; 391, de 7 de fevereiro de 2002; e Portaria
Normativa n.º 40, de 12 de dezembro de 2007, tornamos público o
seguinte Edital do Processo Seletivo/Vestibular 2012. 1. DAS DIS-
POSIÇÕES GERAIS. Para os candidatos a ingressar no início do ano
de 2012, a ASPER realizará o Processo Seletivo 2012-1.º Semestre
em fases independentes, a partir do mês de setembro de 2011, pro-
longando-se pelos meses subsequentes. Em cada mês, ou seja, em
cada fase, independentemente do número de provas nele(a) realizadas,
serão disponibilizados 25% das vagas, mais as vagas remanescentes
das fases anteriores. O candidato aprovado em uma das provas está
desobrigado de realizar as provas subsequentes. Conforme edital, em
cada fase, a partir da 2.ª, será classificado no curso o candidato que
obtiver nota igual ou superior à nota mínima exigida para a clas-
sificação no mesmo curso nas fases anteriores, resguardando-se sem-
pre o número de vagas oferecidas. O candidato poderá optar por
Prova Tradicional ou por Agendamento. Observações: 1.ª) Recomen-
da-se aos candidatos que cheguem ao local de prova com ante-
cedência mínima de meia hora, pois não será permitida a entrada de
retardatários. 2.ª) Poderão inscrever-se para concorrer às vagas do
Processo Seletivo 2012-1.º Semestre candidatos que tenham concluí-
do ou que venham a concluir o ensino médio até o mês de dezembro
de 2011. Candidatos que concluírem o ensino médio após dezembro
de 2011 serão considerados treineiros. 3.ª) Para participar de qualquer
uma das provas, o candidato deverá fazer sua inscrição e realizar a
prova dentro dos prazos especificados. 4.ª) O candidato que se ins-
crever para uma prova e não comparecer estará automaticamente
inscrito para uma prova seguinte, devendo fazer apenas a escolha da
nova data e horário. 5.ª) O candidato não classificado em uma prova
poderá prestar uma prova seguinte, sem necessidade de nova ins-
crição, devendo fazer apenas a escolha da nova data e horário. 6.ª)
Em cada prova, serão aceitas novas inscrições. 7.ª) O ingresso do
candidato dar-se-á por meio da classificação obtida na prova que
realizar. 8.ª) O candidato classificado em uma prova não precisará
realizar outra prova. Mas, uma vez classificado, se ainda quiser par-
ticipar de outra prova (para tentar outro curso ou para concorrer a um
novo curso introduzido nessa fase, por exemplo), deverá fazer nova
inscrição. 9.ª) Todos os candidatos, inclusive os que ainda cursam a
última série do ensino médio, devem estar cientes de que, caso não
consigam comprovar, até a época da matrícula, a conclusão do ensino
médio, por meio da apresentação dos documentos legalmente exi-
gidos, será feita uma matrícula condicional. Essa matrícula será efe-
tivada com a apresentação dos correspondentes comprovantes, até o
dia 10/2/2012, improrrogavelmente. Caso contrário, a matrícula con-
dicional poderá ser anulada, sem direito a qualquer reclamação ou

recurso. 10.ª) Ao final das fases previstas, caso haja vagas rema-
nescentes, será dada continuidade ao Processo Seletivo. No Processo
Seletivo para preenchimento das vagas do 1.º semestre de 2012, a
Instituição oferece duas opções de prova: 1.ª) PROVA TRADICIO-
NAL - Com data prefixada e realizada segundo a sistemática habitual.
As inscrições para a Prova Tradicional podem ser feitas até 24 horas
antes da realização da prova, pela internet ou, pessoalmente, nos
campi da Instituição, nos colégios e cursinhos autorizados ou em
postos volantes. Datas e horários de provas: a 1.ª fase será realizada
no dia 24 de setembro de 2011, às 14 horas; a 2.ª fase, nos dias 1, 8,
15 ou 29 de outubro de 2011, às 14 horas; a 3.ª fase, nos dias 5, 12,
19 ou 26 de novembro de 2011, às 14 horas; a 4.ª fase, nos dias 3, 10
ou 17 de dezembro de 2011, às 14 horas; ou 22 ou 29 de dezembro
de 2011, às 19h30; as fases subsequentes, a partir de 7 de janeiro de
2012, aos sábados, às 14 horas, conforme escolha do candidato. Caso
haja necessidade, serão agendadas novas provas, durante a semana
e/ou aos domingos, em datas e horários a serem definidos, que serão
divulgados pela internet e/ou por outros meios de comunicação. Im-
portante: O candidato aprovado em uma das provas está desobrigado
de realizar as provas subsequentes. Local: indicado no comprovante
de inscrição. O candidato deverá comparecer ao local indicado com,
pelo menos, meia hora de antecedência. Duração: mínima de uma
hora e máxima de duas horas. 2.ª) PROVA POR AGENDAMENTO -
É realizada com a utilização de computador que apresenta provas

diferentes para cada candidato. Essa prova é aplicada nos laboratórios
de informática da Instituição, sempre antes da Prova Tradicional da
fase correspondente, em dia e horário agendados pelo candidato. As
inscrições para a Prova por Agendamento podem ser feitas até 24
horas antes da realização da prova, pela internet, ou, pessoalmente,
nos campi da Instituição. Datas e horários de provas: a partir de 19 de
setembro de 2011, de 2.ª a 6.ª-feira, às 16 horas, e sábado, às 10
horas, sendo que o limite de vagas para cada horário será de vinte
candidatos por laboratório. Local: no campus da Instituição escolhido
pelo candidato, com agendamento prévio. O candidato deverá com-
parecer ao local indicado com, pelo menos, meia hora de antece-
dência. Duração: mínima de uma hora e máxima de duas horas. O
candidato deve optar por um dos dois tipos de prova. ENEM (Exame
Nacional do Ensino Médio): O candidato que realizou o ENEM em
um dos três anos anteriores pode ser dispensado de fazer as provas do
Processo Seletivo 2012-1.º Semestre. Nesse caso, basta fazer a ins-
crição em um campus da Instituição e entregar uma cópia autenticada
do Boletim Individual de Notas do ENEM, até 48 horas antes da
Prova Tradicional. Nessas condições, ele estará concorrendo a 10%
do percentual das vagas oferecidas na fase correspondente. A nota
obtida no ENEM será padronizada com as notas da prova do Processo
Seletivo 2012-1.º Semestre. O candidato que apresentar nota de re-
dação menor que 30 (trinta), numa escala de 0 (zero) a 100 (cem),
deverá, obrigatoriamente, realizar Prova Tradicional ou por Agen-
damento, pois, neste caso, suas notas do ENEM não serão apro-
veitadas. 2. DAS CONDIÇÕES E PROCEDIMENTOS. OPÇÕES DE
CURSO, TURNO E CAMPUS: Todo candidato poderá inscrever-se
em três opções. Cada opção representa um curso e o turno de fun-
cionamento desse curso. As opções são independentes e o candidato
deverá preencher cada uma separadamente. Para fazer a 1.ª opção, o
candidato deverá escolher o curso (e turno) de sua preferência. Para
fazer as 2.ª e 3.ª opções, basta repetir a sequência anterior. INS-
CRIÇÃO: A inscrição, tanto para a Prova Tradicional como para a
Prova por Agendamento, poderá ser feita pela internet ou presen-
cialmente, a partir de 12 de setembro de 2011, no horário das 9 às 21
horas, de 2.ª a 6.ª-feira, e das 9 às 14 horas, aos sábados. Para realizá-
la pela internet, o candidato deverá: a) acessar o site da Instituição; b)
no item Vestibular, clicar em Inscrições Abertas; Uma nova página
será exibida, onde poderá ver os cursos da Instituição, consultar o
Manual do Candidato e verificar em que turno cada curso será ofe-
recido. c) clicar na caixa Inscreva-se!; d) digitar o seu CPF; Uma
nova página será exibida, onde deverá: e) preencher todos os campos
do formulário; f) fazer a opção pelo tipo de prova: Tradicional ou por
Agendamento. Se optar por Prova Tradicional: escolher a data da
prova; ler o requerimento de inscrição e concordar com ele; preencher
as opções e as preferências, clicando no ícone correspondente e es-
colhendo o curso, o turno e o campus; clicar em Enviar; escolher o
local (campus) em que deseja fazer a prova; clicar novamente em
Enviar; conferir os dados de sua inscrição e clicar em Confirmar;
clicar em Comprovante de inscrição para obter o referido compro-
vante, o qual deverá ser apresentado no local e horário da prova. Se
optar por Prova por Agendamento: ler o requerimento de inscrição e
concordar com ele; preencher as opções e as preferências, clicando no
ícone correspondente e escolhendo o curso, o turno e o campus; clicar
em Enviar; selecionar a data da prova e, em seguida, o horário e o
local (campus) em que deseja fazer a prova; clicar novamente em
Enviar; conferir os dados de sua inscrição e clicar em Confirmar;
clicar em Comprovante de inscrição para obter o referido compro-
vante, o qual deverá ser apresentado no local e horário agendados
para a realização da prova. Obs.: Não serão considerados aptos a
realizar as provas os candidatos que estiverem, eventualmente, im-
possibilitados de comparecer ao local determinado para sua reali-
zação, salvo mediante decisão da Comissão Organizadora do Processo
Seletivo/Vestibular. O ato de inscrição implica, por parte do can-
didato, o reconhecimento e a aceitação de todas as condições pre-
vistas no Manual do Candidato, nos Editais do Processo Seletivo
2012 e nos Regulamentos da Instituição, tanto para efeitos contratuais
quanto para efeitos legais. As inscrições devem atender às instruções
contidas no Manual do Candidato. Questionário: todo candidato de-
verá responder a um questionário que será apresentado por ocasião da
inscrição. Taxa de inscrição: a taxa de inscrição é de R$ 40,00
(quarenta reais). Isenção da taxa de inscrição: o candidato poderá
isentar-se dessa taxa fazendo a inscrição pela internet ou solicitando
a isenção quando a fizer pessoalmente. Casos especiais: candidato
portador de necessidades especiais (visuais, auditivas ou motoras)
deverá inscrever-se até uma semana antes do encerramento das ins-
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ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2011-SRP

A ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EX-
TENSÃO RURAL DO ESTADO DE RONDÔNIA - EMATER/RO,
através de seu Secretário Executivo, torna público, aos interessados,
que, o Pregão Eletrônico em epígrafe , Registro de preço para even-
tual aquisição de Gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis,
para atender as necessidades da EMATER-RO, foi ADJUDICADO E
HOMOLOGADO, para a seguinte empresa: GUTA DISTRIBUIDO-
RA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME- vencedora dos
lotes: 1 - R$ 3,66; 3 - R$ 10,08; 4 - R$ 7,80; 5 - 4,60; 6 - 46,02; 7
- R$ 2,78; 8 - 2,85; 9 - 2,79; 10 -2,60; 11 - 2,54; 12 - 1,40; 13 - 1,65;
14 - 2,58; 15 - R$ 2,69; 17 - R$ 1,59; 19 - R$ 1,59; 20 - R$ 1,59; 21
- R$ 3,20; 23 - R$ 1,20; 24 - R$ 4,90; 25 - R$ 2,40; 26 - R$ 3,99;
27 - R$ 4,39; 28 - R$ 4,49; 29 - R$ 3,80; 30 - R$ 5,49; 31 - R$ 5,59;
32 - R$ 14,40; 34 - R$ 144,40; 35 - R$ 2,55; 37 - R$ 6,20; 38 - R$
2,10; 39 - R$ 21,00; 40 - R$ 3,60; 41 - R$ 2,19; 42 - 79,60; 43 - R$
1,69; 44 - R$ 1,59; 45 - R$ 3,98; 46 - R$ 6,00; 47 - 0,62; 48 - 0,62;
49 - 0,62; 50 - 0,62; 51 - 0,62; 52- 0,62; 53 - R$ 1,89; 54 - R$ 0,75;
55 - R$ 0,75; 56 - R$ 0,73; 58 - R$ 13,99; 73 - R$ 5,80; 80 - R$
8,90; 82 - R$ 13,78; 90 - R$ 14,00; Os lotes, 77, 78, 79, 84, 85, 86,
88 e 89 restaram DESERTOS e os lotes 02, 16, 18, 22, 33, 36, 57, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 81 83,
87 e 91 restaram FRACASSADOS.

Porto Velho-RO, 17 de agosto de 2011.
ELISAFAN BATISTA DE SALES

Secretário-Executivo

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS IMPRENSAS
OFICIAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos dispostos no capítulo III, artigos 9 e 10, do
Estatuto da Associação Brasileira das Imprensas Oficiais, ficam os
Senhores Associados convocados a participarem da 48ª Assembléia
Geral Ordinária, no próximo dia 22 de setembro de 2011, às 14 horas,
no auditório do Hardman Praia Hotel, sito à Av. João Maurício, nº
1341, João Pessoa, PB: com a seguinte Ordem do Dia:

a)Alteração do Estatuto da Entidade;
b) Apresentação de novo Secretário-Geral;
c) Assuntos gerais.

Brasília-DF, 19 de agosto de 2011
FERNANDO TOLENTINO DE SOUSA VIEIRA

Presidente da Associação
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