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Pregão Eletrônico 007/7076-2009
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL informa que este pregão será realizado por meio de sistema
eletrônico pela internet. OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação do
Serviço Telefônico de Longa Distância Nacional (LDN) e Serviço de Longa Distância Internacional
(LDI), destinado ao uso público em geral, para ligações originadas nos endereços da CAIXA.
Data/horário de credenciamento: até às 23h59 do dia 19/08/2009. Data/horário do recebimento
das propostas: até as 10h00 do dia 20/08/2009. Data/horário do recebimento dos lances: das
10h00 às 10h30 do dia 21/08/2009. Disponibilização do edital e informações no endereço Web
www.caixa.gov.br; nomenu Áreas Especiais Para Você; Portal de Compras CAIXA; opção Pregão
Eletrônico; item Editais. Contato: e-mail gilicsp07@caixa.gov.br, fone (0XX14) 4009-2516.

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério da
Fazenda

Pregão Eletrônico 061/7031-2009
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL informa que este Pregão será realizado por meio de sistema
eletrônico, pela Internet. OBJETO: Contratação de entidade externa para desenvolvimento e
aplicaçãodocurso sobre identificação, classificaçãoeavaliaçãodegemascoradasparaatualização
de conteúdos e desenvolvimento de todos os empregados designados no cargo em comissão de
avaliador executivo da CAIXA. ENDEREÇO ELETRÔNICO DO PREGÃO: www.caixa.gov.br, no
menu principal Sites Especiais, selecionar Portal de Compras CAIXA(ok), navegar por Licitações e
Fornecedores, na opção Pregão Eletrônico. DATADECREDENCIAMENTOPARAOPREGÃO: até
as 23h59 do dia 24/08/2009. DATA E HORÁRIO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as
12h do dia 25/08/2009. DATAE HORÁRIO DO RECEBIMENTO DOS LANCES: Das 13h às 13h30
do dia 25/08/2009. Disponibilização do Edital e informações no endereço Web www.caixa.gov.br,
no menu Sites Especiais, Portal de Compras CAIXA, Licitações e Fornecedores, na opção Pregão
Eletrônico, no item Editais. CONTATO: e-mail: gilicrj04@caixa.gov.br, Fax (21) 2202-3314 ou
2262-3700, Fone 0800-726-0104.

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério da
Fazenda

Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico 2009/17492 (7418) Centro de Serviços de Logística Brasília-DF,

realizado por meio da Internet; Objeto: Fornecimento e instalação de dois novos Grupos

Geradores para o Edifício Gráficas do Banco do Brasil S.A, em Brasília DF, incluindo

Start Up, Configuração e Treinamento ede acordo com as especificações técnicas

e demais condições constantes do Anexo 1 deste Edital; Recebimento das Propostas:

no endereço https://licitacoes-e.com.br, até 18.08.2009 às 9h; Obtenção do Edital: no

endereço eletrônico acima.

CNPJ 00.000.000/5844-01

Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico 2009/17928 – (7418) Centro de Serviços de Logística

Brasília (DF), realizado por meio da Internet; OBJETO: Registro de Preços para fornecimento

de bandeiras para uso nas dependências do Banco do Brasil S. A dos seguintes estados: DF,

GO, TO, MT, MS, RO, AC, AP, AM, RR, PA e MA. Recebimento das Propostas: no endereço

https://licitacoes-e.com.br, até 18.08.2009 às 09:30h; Obtenção do Edital: no endereço

eletrônico acima. Informações: csl.brasilia@bb.com.br.

CNPJ 00.000.000/5844-01

Aviso de Licitação

Pregão Eletrônico 2009/17971 – (7418) Centro de Serviços de Logística

de Brasília (DF), realizado por meio da Internet; Objeto: Contratação de

empresa para prestação de Serviços de apoio às atividades do Centro Cultural

Banco do Brasil – Brasília (DF); Recebimento das Propostas: no endereço

https://licitacoes-e.com.br, até 18.08.2009 às 9:00h; Obtenção do Edital: no

endereço eletrônico acima. Informações: csl.brasilia@bb.com.br.

CNPJ 00.000.000/5844-01

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

Ministério
de Minas
e Energia

Contratação dos Serviços de Engenharia de Projeto, deMontagem
Eletromecânica e deGerenciamento da Implantação eApoio Técnico
para a Unidade 3 da Central NuclearAlmirante ÁlvaroAlberto - CNAAA

A ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. – ELETRONUCLEAR comunica que foi
publicado no D.O.U. o Aviso de Audiência Pública que fará realizar às 14h do dia
21 de agosto de 2009, em atendimento ao disposto no artigo 39 da Lei 8.666,
de 21 de junho de 1993, referente aos processos de contratação dos serviços
de Engenharia de Projeto, de Montagem Eletromecânica e de Gerenciamento da
Implantação eApoio Técnico para a Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro
Alberto, nas Salas 3 e 4 , no 2º. Pavimento do Centro de Convenções Sul América,
na Av. Paulo de Frontin, 1 – Cidade Nova – Centro, na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.

SUPERINTENDÊNCIA DE GERENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS
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Mande sua sugestão de reportagem para
cidades.df@diariosassociados.com.br

De olho nos
cidadãos 
do futuro
Creche Comunitária da cidade atende a um público 
grande de crianças, algumas em tempo integral, 
mas enfrenta dificuldades de manutenção. Moradores 
não sabem se recorrem à administração regional ou ao GDF

E
m meio a pequenas casas e
muita terra vermelha, o
grande lote da Associação
de Moradores do Varjão se

destaca. No espaço, funcionam a
administração da Associação e a
Creche Comunitária, que cuida
de mais de 200 crianças, entre 2 e
13 anos. As crianças menores, de
2 a 4 anos, frequentam a creche
em período integral, de 7h30 às
18h, de segunda a sexta-feira. Já
as maiores, que têm de estar estu-
dando até o 5º ano do ensino fun-
damental, vão pela manhã ou à
tarde, dependendo das aulas.

Na creche, as crianças que fre-
quentam a escola têm reforço es-
colar. As demais passam o tempo
com atividades educacionais
orientadas por monitores. Mas a
rotina é sempre intensa. Chegam,
estudam, fazem um lanche, brin-
cam, tomam banho e almoçam
ou jantam, tudo na creche.

Lindaci França, 26 anos, é re-
cepcionista da associação. "Até
me considero quase uma direto-
ra da creche, já que é assim que
as crianças sempre me cha-
mam", diverte-se. Ela informa
que, para matricular a criança,
basta se associar à Associação de
Moradores, levar documentos
necessários e pagar uma taxa
mensal de R$ 5.

O espaço é grande, com recep-
ção, parquinho, oito salas de aula,
biblioteca, refeitório, cozinha, sa-
la de informática e cinco banhei-
ros. O que falta, segundo o presi-
dente da Associação de Morado-
res, José Maria Santos, 34 anos, é
apenas apoio. "Falta manutenção
da estrutura, doação de alimen-
tos e, principalmente, mão de
obra voluntária", afirma. 

José Maria conta que as crian-
ças de 2 a 4 anos podem não vol-
tar das férias neste semestre. "As
crianças maiores são monitora-
das por alunos do projeto Uni-
versidade Solidária, do UniCeub,
enquanto as pequenas ficam por
conta de membros voluntários
da comunidade. Só que os mo-
radores daqui também precisam

de ajuda. Por isso, são poucos os
voluntários e muitas as crianças.
Até agora, neste semestre não te-
mos nenhum voluntário da ci-
dade", relata.

Mas ele reclama mesmo é da
falta de apoio da Administração
Regional do Varjão. "Em vez de
ajudar, eles cobram dívidas anti-
gas da associação, obtidas em ou-
tras presidências", afirma. Para
José Maria, o governo deveria aju-
dar a creche sem pensar em di-
nheiro, já que o lugar previne o
envolvimento das crianças com o
tráfico, por exemplo.

Voluntários
Além de Lindaci França, a re-

cepcionista quase diretora, um
dos grandes voluntários da cre-
che é o cozinheiro Alfredo Tole-
do, 47 anos. Peruano, ele chegou
ao Varjão há seis meses e mora
na própria creche, onde prepara
o almoço e cuida dos lanches
das crianças.

Outra grande ajuda vem do
projeto Universidade Solidária.
Durante a semana, são 16 moni-
tores e duas coordenadoras aju-
dando a cuidar da creche. Os
alunos que integram o projeto
recebem 50% de desconto na
mensalidade dos cursos pela
participação voluntária de 16
horas semanais em diversas en-
tidades do entorno.

Kássia Bayma, 22 anos, e Thaís
Melo, 20, são monitoras na Cre-
che Comunitária do Varjão e cole-
gas no curso de direito no Uni-
Ceub. Elas contam que em pouco
tempo foram conquistadas pelas
crianças. "Depois que começa,
não tem jeito, a gente se envolve",
conta Kássia, que já está traba-
lhando no Varjão há um ano e
meio. Rindo, as duas revelam que
a hora mais difícil do dia é, sem
dúvida, o banho, que é dado se-
paradamente para cada turma. "É
a hora em que elas mais nos des-
cabelam", brinca Thaís.

Para as crianças, os problemas
parecem pequenos. Mesmo que o
parquinho não seja o mais novo
ou que os materiais não estejam

perfeitos, elas querem saber é de
brincar e se divertir. Naiane Si-
mões Landim, 8 anos, está no 3º
ano do ensino fundamental e
conta que tem mais amigos na
creche do que na escola. A colega
Daniele Gadêncio dos Santos, 5
anos, matriculada no 1° ano, foi
mais além. Já arranjou até um fu-
turo marido na creche. Wesley
Gonçalves da Cruz, 6 anos, jura
que vai se casar com ela...

Outro lado
A administradora regional do

Varjão, Luiza Vercillo, afirmou que
não existe nenhuma ligação da
administração com a Creche Co-
munitária. Ela diz que existe um
esforço para fazer um convênio
da creche com o governo, mas,
para tanto, a Associação de Mora-
dores teria de cedê-la para algu-
ma entidade já existente, cum-
prindo com todas as exigências
legais, como documentos atuali-
zados e pagamento de dívidas.
Quem coordenaria a creche, nes-
se caso, seria a Secretaria de Edu-
cação, com intermédio da Secre-
taria de Desenvolvimento Social e
Transferência de Renda. 

Luiza diz que, particularmen-
te, tem interesse em ajudar as
crianças da comunidade, mas
não possui os mecanismos le-
gais para isso, já que compete à
Administração Regional do Var-
jão cuidar da cidade e não de
entidades específicas. Ainda as-
sim, ela diz ter feito diversas
"vaquinhas" para comprar ali-
mentos para a creche.

Para ela, a Administração já fez
sua parte. Aí está incluída uma re-
forma de R$ 150 mil realizada em
2007 no local. "O Varjão cresceu,
passou dessa fase de amadoris-
mo. A Associação de Moradores
deveria parar de pensar politica-
mente e começar a pensar nas
crianças e nas famílias da cidade.
Elas precisam da creche e não se
importam se ela pertencer ao go-
verno e não mais à associação.
Até porque, o governo não é o ini-
migo. Nossos interesses são os
mesmos", reforça.

Naiane Simões Landim, 8 anos, diz ter mais amigos lá do que na escola

Brincadeiras educativas fazem parte do dia a dia da clientela do local

O peruano Alfredo Toledo: cozinheiro em tempo integral, mora na creche

Frequentadores do espaço infanto-juvenil entram em cena: alegria na hora de iniciar um novo expediente 

Como funciona
A Associação de Moradores do
Varjão foi criada em 1982. É uma
sociedade civil, sem fins lucrativos
ou caráter político partidário, que
busca defender os interesses da
comunidade, lutando por melhores
condições de vida e de moradia.

Infância protegida
A Creche Comunitária da
Associação foi criada em 1986 e
busca, da mesma forma, ajudar 
a comunidade, protegendo as
crianças da cidade da
marginalização das ruas. A creche
não é conveniada ao Governo do
Distrito Federal e sobrevive de
doações e colaborações. Sofreu
uma desintegração em abril de
2007 e foi fechada, mas, em
agosto de 2008, voltou a ser
integrada e reabriu.

Como Ingressar

Para matricular uma criança
na Creche Comunitária do
Varjão, o responsável deve
levar duas fotos 3x4 e cópias
de RG, CPF e comprovante de
residência para a Associação
de Moradores, que fica na
Quadra 1, Conjunto D, Bloco
5. Mensalmente, é cobrada
uma taxa de R$ 5 para cada
associado.

Doações e trabalhos
voluntários podem ser
oferecidos no próprio local ou
pelo telefone 3468-8535.
Doações em dinheiro podem
ser depositadas na conta
13941-6 da diretora financeira
da creche, Ana Paula Salles
dos Santos, na agência 1419-2
do Banco do Brasil. Outras
informações estão em
www.asmovdf.com.br.

Fotos: Daniel Ferreira/CB/D.A Press


