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3.5 O atestado médico deverá ser entregue no momento de
identificação do candidato para a realização da prova de capacidade
física, não sendo aceita a entrega de atestado médico em outro mo-
mento ou em que não conste a autorização expressa nos termos do
subitem 3.3 deste edital.

3.6 O candidato que não atingir o desempenho mínimo nos
testes da prova de capacidade física ou que não comparecer para a
sua realização será considerado inapto e, conseqüentemente, elimi-
nado do concurso público, não tendo classificação alguma no cer-
tame.

3.7 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica tem-
porários (estados menstruais, gravidez, indisposições, cãibras, con-
tusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização do
teste ou diminuam a capacidade física dos candidatos não serão le-
vados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento
privilegiado.

3.8 Será considerado apto na prova de capacidade física o
candidato que atingir o desempenho mínimo em todos os testes.

3.9 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de
candidato no local de realização da prova de capacidade física após o
horário fixado para o seu início.

3.10 Não haverá segunda chamada para a realização da pro-
va de capacidade física. O não-comparecimento nessa etapa implicará
a eliminação automática do candidato.

3.11 Não será aplicada prova de capacidade física, em hi-
pótese alguma, fora do espaço físico, da data e dos horários pre-
determinados neste edital.

3.12 No dia de realização da prova de capacidade física não
será permitida a entrada de candidatos portando armas e/ou aparelhos
eletrônicos.

3.13 É recomendado que o candidato durma bem na noite
anterior ao dia de realização da prova de capacidade física, alimente-
se adequadamente, não beba e não ingira nenhum tipo de substância
química, a fim de estar em boas condições para a realização da
referida fase.

3.14 Não será fornecido lanche aos candidatos nem haverá
lanchonete disponível no local de realização da prova de capacidade
física, sendo permitido ao candidato levar seu próprio lanche.

3.15 Em atendimento ao inciso IV do artigo 12 da Instrução
Normativa n.º 2 - ABIN/GSIPR, será concedida uma segunda ten-
tativa para a realização do teste de corrida de doze minutos ao
candidato que não obtiver o desempenho mínimo na primeira ten-
tativa, no dia 7 de dezembro de 2008, no local de realização e no
horário em que o candidato foi convocado, conforme listado no item
2 deste edital.

4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 As respostas aos recursos interpostos contra o resultado

provisório na prova discursiva estarão à disposição dos candidatos a
partir do dia 5 de dezembro de 2008, no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. c e s p e . u n b . b r / c o n c u r s o s / a b i n 2 0 0 8 .

4.1.1 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de
problemas de ordem técnica dos computadores, falhas de comuni-
cação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de
outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a
visualização das respostas aos recursos.

4.2 Em conformidade com o subitem 8.1 do Edital n.º 1 -
ABIN, de 12 de agosto de 2008, publicado no Diário Oficial da
União em 13 de agosto de 2008, e com a Instrução Normativa n.º 1
- ABIN/GSIPR, de 6 de agosto de 2008, publicada no Diário Oficial
da União em 7 de agosto de 2008, e em atenção ao subitem 3.3 do
Edital n.º 6 - ABIN, de 13 de novembro de 2008, e publicado no
Diário Oficial da União em 14 de novembro de 2008, o candidato
deverá entregar, em envelope lacrado e identificado com o número de
inscrição e o CPF do candidato, no dia 6 de dezembro de 2008, no
horário em que foi convocado para a prova de capacidade física, a
Ficha de Informações Pessoais (FIP), devidamente preenchida, bem
como declaração firmada pelo próprio em que conste eventual con-
denação definitiva por crime ou contravenção, ou penalidade dis-
ciplinar no exercício profissional ou de função pública de qualquer
natureza, além de outras situações que o candidato julgue necessário,
desde logo, esclarecer.

4.2.1 A FIP estará disponibilizada no endereço eletrônico
h t t p : / / w w w. c e s p e . u n b . b r / c o n c u r s o s / a b i n 2 0 0 8 .

4.3 Em conformidade com o subitem 8.4 do Edital n.º 1 -
ABIN, de 12 de agosto de 2008, publicado no Diário Oficial da
União em 13 de agosto de 2008, e com a Instrução Normativa n.º 4
- ABIN/GSIPR, de 6 de agosto de 2008, publicada no Diário Oficial
da União em 7 de agosto de 2008, a avaliação psicológica será
realizada na data provável de 11 de janeiro de 2009.

4.4 Em conformidade com o subitem 8.3 do Edital n.º 1 -
ABIN, de 12 de agosto de 2008, publicado no Diário Oficial da
União, e com a Instrução Normativa n.º 3 - ABIN/GSIPR, de 6 de
agosto de 2008, publicada no Diário Oficial da União em 7 de agosto
de 2008, retificada pela Instrução Normativa n.º 6 - ABIN/GSIPR, de
14 de agosto de 2008, publicada no Diário Oficial da União em 15 de
agosto de 2008, a avaliação médica será realizada na data provável de
18 de janeiro de 2009.

4.4.1 O candidato convocado para a avaliação médica deverá
apresentar à junta médica os exames laboratoriais e complementares
previstos na Instrução Normativa n.º 3 - ABIN/GSIPR, retificada pela
Instrução Normativa n.º 6 - ABIN/GSIPR.

4.5 O resultado provisório na prova de capacidade física será
publicado no Diário Oficial da União e divulgado na Internet, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/abin2008, na
data provável de 16 de dezembro de 2008.

RONALDO MARTINS BELHAM

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 86/2008

Nº Processo: 01180001217/2008. Contratante: AGENCIA BRASI-
LEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR. CNPJ Contratado:
58619404000148. Contratado : SEAL TELECOM COMERCIO E
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LT. Objeto: Aquisição de
equipamentos codec para videoconferência. Fundamento Legal: Lei
10520/02, Decretos nºs 3784/01, 3555/00, 3693/00 e subsidias no que
couber a Lei nº 8666/93. Vigência: 21/11/2008 a 21/11/2009. Valor
Total: R$40.350,00. Fonte: 100000000 - 2008NE901245. Data de
Assinatura: 21/11/2008.

(SICON - 26/11/2008) 110120-00001-2008NE900191

EXTRATO DE CONTRATO Nº 88/2008

Nº Processo: 01180001503/2008. Contratante: AGENCIA BRASI-
LEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR. CNPJ Contratado:
05761098000113. Contratado : KRYPTUS SEGURANÇA DA IN-
FORMAÇÃO LTDA. Objeto: Contratação de serviços técnivos es-
pecializados para montagem de plataforma critográfica portátil Fun-
damento Legal: Lei 8.666/93 Vigência: 25/11/2008 a 25/11/2009.
Valor Total: R$234.000,00. Fonte: 150240110 - 2008NE901263. Data
de Assinatura: 25/11/2008.

(SICON - 26/11/2008) 110120-00001-2008NE900191

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 38/2008

Nº Processo: 01180001644/2008 . Objeto: Contratação de suporte e
atualização dos produtos Oracle. Total de Itens Licitados: 00001 .
Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 . Justificativa:
Assegurar a continuidade de serviços quanto ao suporte e atualização
de versõesdos softwares oracle. Declaração de Inexigibilidade em
26/11/2008 . GERALDO DANTAS DA SILVA . Diretor de Ad-
ministração e Logística . Ratificação em 26/11/2008 . WILSON RO-
BERTO TREZZA . Diretor-Geral Substituto . Valor: R$ 71.027,01 .
Contratada :ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA . Valor: R$
71.027,01

(SIDEC - 26/11/2008) 110120-00001-2008NE900191

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 7/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de dois (02) Servidores de
Rede para suprir as necessi-dades da Diretoria de Contencioso e
Gestão e doObservatório Brasileiro de Informações sobre Drogas-
OBID desta Secretaria. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital:
27/11/2008 de 09h00 às 11h30 e de 14h às 17h30 . ENDEREÇO:
Esplanada dos Ministérios - Bloco "A"5º Andar - Sala 528. Plano
Piloto - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de
27/11/2008 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das
Propostas: 09/12/2008 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br

ELIZABETH ALVES CAMELO DO
N A S C I M E N TO

Pregoeira

(SIDEC - 26/11/2008) 110246-00001-2008NE900001

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
S E C R E TA R I A - G E R A L

COORDENAÇÃO-GERAL DE ATENDIMENTO
AOS ÓRGÃOS E UNIDADES DESCENTRALIZADAS

UNIDADE REGIONAL DE ATENDIMENTO
EM SÃO PAULO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 27/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
para prestação de serviço de manutenção de ar condicionado para
atender a PU/MT. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/11/2008
de 11h00 às 12h00 e de 14h às 16h00 . ENDEREÇO: Av. Prestes
Maia, 733 10º andar sala 1010 Luz - SAO PAULO - SP . Entrega das
Propostas: a partir de 27/11/2008 às 11h00 no site www.compras-
net.gov.br . Abertura das Propostas: 09/12/2008 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital encontra-se
dispo-nivel no sitio www.comprasnet.gov.br

(SIDEC - 26/11/2008) 110061-00001-2008NE900169

PREGÃO Nº 28/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para forneci-
mento e instalação de materialpermanente - Modulos de arquivos
deslizantes e acessorios para atender a Procuradoria Seccional da
Uniao em Ribeirão Preto. Total de Itens Licitados: 00001 . Edital:
27/11/2008 de 11h00 às 12h00 e de 14h às 16h00 . ENDEREÇO: Av.
Prestes Maia,733 10º andar s.1010 Luz - SAO PAULO - SP . Entrega
das Propostas: a partir de 27/11/2008 às 11h00 no site www.com-

prasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/12/2008 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital encontra-se
dispo-nibilizado no sitio www.comprasnet.gov.br

FERNANDO PEREIRA RODRIGUES
Pregoeiro

(SIDEC - 26/11/2008) 110099-00001-2008NE900169

UNIDADE REGIONAL DE ATENDIMENTO
EM PERNAMBUCO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 38/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa de engenharia
para execução dos serviços necessários às instalações da Procuradoria
Seccional Federal em Mossoró. Total de Itens Licitados: 00001 .
Edital: 27/11/2008 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . EN-
DEREÇO: Rua do Riachuelo, 105. Boa Vista - RECIFE - PE .
Entrega das Propostas: a partir de 27/11/2008 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/12/2008 às
11h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: Cópia do
edital disponível por meio do site www.comprasnet.gov.br ou por e-
amil: ura.pe.cpl@agu.gov.br.

RILDESON FÁBIO PASSOS DA COSTA
Pregoeiro

(SIDEC - 26/11/2008) 110061-00001-2008NE900169

UNIDADE REGIONAL DE ATENDIMENTO
NO RIO GRANDE DO SUL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2008

Número do Contrato: 60/2007. Nº Processo: 00435001145200701.
Contratante: AGU UNIDADE REGIONAL DE ATENDIMENTO DA
SECRETARIA-GERAL. CNPJ Contratado: 03453030000141. Con-
tratado : FREEDOM TERRAPLENAGEM LTDA -Objeto: Prorro-
gação da vigencia do contrato original por mais 12 meses, com-
preendendo o periodo de 03/12/2008 a 02/12/2009, a repactuação,
bem como promover a alteracao da franquia mensal de 1.000km para
2.000km Fundamento Legal: Lei 8666/93 e sua atual redaçao e le-
gislação complementar Vigência: 03/12/2008 a 02/12/2009. Valor To-
tal: R$40.686,96. Fonte: 100000000 - 2008NE900106. Data de As-
sinatura: 25/11/2008.

(SICON - 26/11/2008) 110061-00001-2008NE900169

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS
LOGÍSTICOS

EXTRATO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 12/2008

Espécie: Convênio de Cooperação nº 12/2008, que entre si celebram
a ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO - CNPJ Nº 26.994.558/0001-
23 e a UNIVERSIDADE PAULISTA-UNIP- CNPJ Nº
06.099.229/0090-87. Processo Nº 00405.006298/2008-74. Objeto:
Convênio de Cooperação para realização de estágios. Vigência:
25/11/2008 a 24/11/2009. Data de assinatura: 25/11/2008. Assinam:
JAIR JOSÉ PERIN- Procurador-Geral da União - Substituto e YUGO
OKIDA - Vice-Reitor da Universidade Paulista - UNIP.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2008

Número do Contrato: 77/2006. Nº Processo: 00404002437200639.
Contratante: ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO -CNPJ Contratado:
09168704000142. Contratado : EMPRESA BRASIL DE COMUNI-
CAÇÃO S.A.- EBC. Objeto: Alterar CNPJ e Razão Social da Ra-
diobrás - Empresa Brasileira de Comunicação S.A. para EBC - Em-
presa Brasil de Comunicação S.A., bem como prorrogar o prazo de
vigência contratual por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal: Lei
nº. 11.652/2008. Vigência: 06/12/2008 a 05/12/2009. Data de As-
sinatura: 20/11/2008.

(SICON - 26/11/2008) 110061-00001-2008NE900169

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 78/2008

Comunicamos que o edital da licitação supra citada, pu-
blicada no D.O. de 24/11/2008 foi alterado. OBJETO : PREGAO
ELETRONICO Aquisição de cartuchos para impressoras jato de tinta
e laser para atender à AGU em Brasília e Unidades Regionais con-
forme quantidades e especificações constantes no anexo I do Edital.

Total de Itens Licitados: 00107 Novo Edital: 27/11/2008 das
08h00 às 12h00 e d14h00 às 17h59 . Endereço: Www.compras-
net.gov.br BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de
27/11/2008 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 09/12/2008, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

LUISA AIRES OLIVEIRA
Pregoeira

(SIDEC - 26/11/2008) 110061-00001-2008NE900169




