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AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

EDITAL No- 4, DE 24 DE JULHO DE 2014
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS

EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO

O Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) torna público que os candidatos inscritos no concurso pú-
blico que optaram por concorrer às vagas reservadas na forma da Lei
nº 12.990, de 9 de junho de 2014, conforme disposto no subitem 6.1.3
do Edital nº 1- Anatel, de 25 de junho de 2014, deverão acessar o
aplicativo específico, por meio do endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/anatel_14, para firmarem declara-
ção de que são negros, de cor preta ou parda, conforme quesito de cor
ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística-IBGE, de acordo com a referida lei, até as 18 horas do dia
15 de agosto de 2014.

Os candidatos que não realizarem a declaração até a data
estipulada acima terão sua opção para concorrerem às vagas reser-
vadas aos candidatos negros alterada e passarão a concorrer somente
às vagas de ampla concorrência.

Torna pública ainda, a retificação do requisito para o Cargo
10: Especialista em regulação de serviços públicos de telecomuni-
cações - especialidade: Engenharia, de que trata o subitem 2.1.1 do
Edital nº 1 - Anatel, de 25 de junho de 2014, bem como, a retificação
do tópico 23 referente ao Cargo 12 Especialista em regulação de
serviços públicos de telecomunicações - especialidade: Direito, de
que trata o subitem 19.2.1.2 dos conhecimentos específicos para os
cargos de nível superior do referido Edital, conforme a seguir es-
pecificado.

[...]
2.1.1 NÍVEL SUPERIOR
[...]
CARGO 10: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SER-

VIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ESPECIALIDA-
DE: ENGENHARIA

REQUISITO: diploma, devidamente registrado, de conclusão
de curso de nível superior em Engenharia de Redes de Comunicação,
Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica ou Engenharia de Te-
lecomunicações, fornecido por instituição de ensino superior reco-
nhecida pelo MEC.

[...]
19.2.1.2 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA OS

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
[...]
CARGO 12: ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO DE SER-

VIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇÕES - ESPECIALIDA-
DE: DIREITO

[...]23 Multa de ofício (Lei nº 9.430/1996) [...]
[...]

JOÃO BATISTA DE REZENDE

SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA
E FISCALIZAÇÃO

GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO
ESCRITÓRIO REGIONAL EM GOIÁS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2014 - UASG 413008

Nº Processo: 535420038262013 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada para a prestação do serviço de
conserto do telhado, com fornecimento de materiais, da Gerência
Regional da Anatel no Estado de Goiás, localizado na Rua 13, nº 618,
Setor Marista, Goiânia-GO, conforme especificações e condições
constantes do Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00001.
Edital: 28/07/2014 de 08h00 às 12h00 e de 12h às 17h59. Endereço:
Rua 13, n 618 Setor Oeste - GOIANIA - GO. Entrega das Propostas:
a partir de 28/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br..
Abertura das Propostas: 08/08/2014 às 08h00 site www.compras-
n e t . g o v. b r.

BRUNO COSTA
Pregoeiro

(SIDEC - 25/07/2014) 413008-41231-2014NE000084

ESCRITÓRIO REGIONAL NO AMAZONAS

RETIFICAÇÃO

No Aviso do SEGUNDO TERMO ADITIVO ao Contrato
ER11(UO11.2) n° 008/2008 - Anatel, publicado no DOU n° 136, de
18/07/2014, Seção 3, Página 155, onde se lê: ...Vigência: 01/07/2014
a 01/07/2016...; leia-se:... Vigência: 01/07/2014 a 30/06/2018.

ESCRITÓRIO REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 4/2014 - UASG 413006

Nº Processo: 535280005472014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada para prestação de serviços de des-
montagem e acondicionamento de uma torre autoportante de 30m e

Ministério das Comunicações
.

demais componentes da Estação Remota de Monitoragem da ANA-
TEL em Porto Alegre/RS Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
28/07/2014 de 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Princesa Isabel, 778
Santana - PORTO ALEGRE - RS. Entrega das Propostas: a partir de
28/07/2014 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.. Abertura das
Propostas: 14/08/2014 às 09h30 site www.comprasnet.gov.br.

MILTON RIBEIRO JUNIOR
Pregoeiro

(SIDEC - 25/07/2014) 413006-41231-2014NE000002

ESCRITÓRIO REGIONAL EM PERNAMBUCO

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 7/2014 - UASG 413007

Nº Processo: 535320004252014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço
de locação de 5 equipamentos reprográficos multifuncionais, sendo 4
(quatro) do tipo monocromático e 1 (um) do tipo policromático,
incluindo o fornecimento de todos materiais, ferramentas, utensílios,
manutenções preventivas e corretivas necessários, sem ônus à Con-
tratante, exceto o fornecimento de papel. Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 28/07/2014 de 08h00 às 17h59. Endereço: Rua Joa-
quim Bandeira, Nº 492 - Boa Viagem RECIFE - PE. Entrega das
Propostas: a partir de 28/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 11/08/2014 às 10h00 site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

(SIDEC - 25/07/2014) 413007-41231-2014NE000027

PREGÃO Nº 11/2014 - UASG 413007

Nº Processo: 535320018802014 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço
de locação de 2 equipamentos reprográficos multifuncionais, sendo 1
(um) do tipo monocromático e 1 (um) do tipo policromático, in-
cluindo o fornecimento de todos materiais, ferramentas, utensílios,
manutenções preventivas e corretivas necessários, sem ônus à Con-
tratante, exceto o fornecimento de papel. Total de Itens Licitados:
00001. Edital: 28/07/2014 de 08h00 às 17h59. Endereço: Rua Joa-
quim Bandeira, Nº 492 - Boa Viagem RECIFE - PE. Entrega das
Propostas: a partir de 28/07/2014 às 08h00 no site www.compras-
net.gov.br.. Abertura das Propostas: 08/08/2014 às 10h00 site
w w w. c o m p r a s n e t . g o v. b r.

MAURO FIDELIX DA SILVA
Pregoeiro

(SIDEC - 25/07/2014) 413007-41231-2014NE000027

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO No- 4/2014-FIGF

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) NOTI-
FICA a entidade MEGA NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA (07.097.688/0001-19), no
que se refere ao ano-calendário de 2010, por se encontrar em local
incerto e não sabido e/ou pelo não atendimento de forma suficiente a
Requerimentos de Informação enviados pela Agência, a apresentar à
Sede da Anatel, situada à Quadra 06, Setor de Autarquia Sul (SAUS),
bloco H, 5.º andar, Ala Norte, CEP 70070-940, Brasília, DF, ou a
qualquer de suas unidades descentralizadas, cujos endereços estão
disponíveis no link "Fale Conosco" disponível na página inicial do
Portal da Anatel na internet em www.anatel.gov.br, no prazo de 05
(cinco) dias úteis a partir da publicação deste, os documentos listados
nos Anexos I e/ou II conforme tipo de tributação, sob pena de apli-
cação do disposto no § 2.º do art. 44 da Lei n.º 9.430/1996, sem
prejuízo à sujeição do arbitramento dos valores devidos ao Fust e ao
Funttel, bem como das penalidades legais cabíveis.

ANEXO I - Documentos requeridos às Sociedades Empresárias
Anônimas, Sociedades Empresárias Limitadas não-optantes pelo Simples
Nacional e Sociedades Empresárias Limitadas não-optantes pela tributação
pelo Lucro Presumido: balancetes mensais de verificação; plano de contas
contábil; relação das contas contábeis relativas a receitas de serviços de te -
lecomunicações; memória de cálculo dos recolhimentos ao Fust; relação de
alíquotas vigentes em cada mês referentes ao ICMS, ao PIS e à Cofins; cópia
autenticada do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do
Exercício (com comprovação de publicação ou registro na Junta Comercial,
conforme o caso, e nos casos de empresas de capital aberto também o parecer
de auditoria independente); cópia da DIPJ - Declaração de Informações Eco-
nômico-Fiscais da Pessoa Jurídica apresentada à Secretaria da Receita Federal
do Brasil com o respectivo recibo de entrega; e indicação de representante da
empresa para eventuais solicitações de esclarecimentos adicionais, com nome
completo, endereço para correspondência, telefone e endereço eletrônico.

ANEXO II - Documentos requeridos às Sociedades Limitadas
Optantes pela tributação pelo Lucro Presumido: cópia do Livro Caixa;
função e funcionamento dos códigos de lançamento contábil de receitas
constantes do livro caixa; cópia da DIPJ - Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica apresentada à Secretaria da Receita
Federal do Brasil com o respectivo recibo de entrega; memória de cálculo
dos valores declarados ao Fust; e indicação de representante da empresa
para eventuais solicitações de esclarecimentos adicionais, com nome com-
pleto, endereço para correspondência, telefone e endereço eletrônico.

Em 25 de julho de 2014
THIAGO CARDOSO HENRIQUES BOTELHO

Gerente

GERÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
E SANTA CATARINA

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 6 / 2 0 1 4 - A N AT E L / G R 0 3

A Gerência Regional da Anatel nos Estados do Paraná e
Santa Catarina torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº
006/2014-Anatel/GR03, Processo 53516.002554/2013, que tem por
objeto a contratação de empresa especializada na prestação de ser-
viços de manutenção predial preventiva e corretiva, esta quando ne-
cessária, nas instalações prediais da Agência Nacional de Teleco-
municações no estado de Santa Catarina - UO031, incluindo a Es-
tação Remota de Monitoragem do Morro das Pedras/SC, compre-
endendo manutenção em sistemas elétricos (Lote I), sistemas hi-
drossanitários (Lote II) e manutenção geral,(Lote III), pelo período de
12 meses, prorrogável por iguais períodos até o limite de 60 meses.
Vencedora: Lote I - OLIVEIRA LEMLER INSTALAÇÕES E MA-
NUTEÇÕES LTDA - CNPJ 10.578.645/0001-60, pelo valor total
anual estimado de R$ 19.992,00; Lote II - OLIVEIRA LEMLER
INSTALAÇÕES E MANUTEÇÕES LTDA - CNPJ 10.578.645/0001-
60, pelo valor total anual estimado de R$ 19.992,00; Lote III -
OLIVEIRA LEMLER INSTALAÇÕES E MANUTEÇÕES LTDA -
CNPJ 10.578.645/0001-60, pelo valor total anual estimado de R$
27.250,00. Homologado pelo Gerente Regional, Celso Francisco Ze-
mann em 23/07/2014.

CELSO FRANCISCO ZEMANN
Gerente Regional

GERÊNCIA REGIONAL NA BAHIA E SERGIPE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato GR08(U.O 8.1) Nº 12/2013 -
A N AT E L
Data de Assinatura: 14/07/2014
Contratada:Unipres Comércio e Serviços e Equipamentos Ltda -
ME
Vigência:18/07/2014 a 18/07/2015.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato GR08(U.O
8.1) Nº 12/2013 - ANATEL, pelo período de 12(doze) meses, con-
tados a partir de 18/07/2014; Inclusão da Previsão estabelecida na IN
nº 04/2013-SLTI/MPOG que alterou a IN nº02/2010-SLTI/MPOG,
referente à consulta ao Sicaf.
Fundamento Legal: Artigo 57, inciso II da Lei 8.666/93 e IN nº
04/2013-SLTI/MPOG que alterou a IN nº02/2010-SLTI/MPOG.

EDITAIS DE INTIMAÇÃO DE 25 DE JULHO DE 2014

Fica ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS MORADORES
DO BAIRRO MORUMBI E ADJACÊNCIAS, CNPJ/MF nº
02.949.999/0001-45, por se encontrar em local incerto e não sabido,
INTIMADa, nos termos do art. 82, § 3º, do Regimento Interno da
Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº
612/2013, que o Gerente Regional Substituto nos Estados da Bahia e
Sergipe aplicou-lhe a sanção de multa no valor de R$ 6.175,50 (seis
mil cento e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), por meio do
Despacho nº 2385, de 16 de maio de 2014, nos autos do Proce-
dimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado) n.º
53554.001076/2013. A partir da publicação do presente edital, fica
aberto o prazo de 10 (dez) dias, para apresentar Recurso Admi-
nistrativo nos autos do processo citado, que poderão ser encami-
nhadas à unidade da Anatel mais próxima ou a uma das unidades da
Anatel no Território Nacional, identificado com o número do pro-
cesso acima, bem como seu nome e endereço completos, e acom-
panhado de procuração ou instrumento concedendo poderes ao subs-
critor. Ressaltamos que vistas e/ou cópias do processo podem ser
solicitadas pelo site da Anatel: www.anatel.gov.br <http://www.ana-
tel.gov.br>, na opção sistemas interativos, pelo SASC - Sistema de
Atendimento da Sala do Cidadão.

Fica UNICELL COMÉRCIO LTDA-ME, CNPJ/MF nº
04.949.154/0001-85, por se encontrar em local incerto e não sabido,
INTIMADO, nos termos do art. 82, § 3º, do Regimento Interno da
Agência Nacional de Telecomunicações, aprovado pela Resolução nº
612/2013, para apresentar Alegações Finais nos autos do Procedi-
mento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado) n.º
53557.000045/2014. A partir da publicação do presente edital, tendo
em vista o encerramento da instrução processual, fica aberto o prazo
de 10 (dez) dias, para apresentar alegações finais nos autos do pro-
cesso em epígrafe, que poderão ser encaminhadas à unidade da Ana-
tel mais próxima ou a uma das unidades da Anatel no Território
Nacional, identificado com o número do processo acima, bem como
seu nome e endereço completos, e acompanhado de procuração ou
instrumento concedendo poderes ao subscritor. Ressaltamos que vis-
tas e/ou cópias do processo podem ser solicitadas pelo site da Anatel:
www.anatel.gov.br <http://www.anatel.gov.br>, na opção sistemas in-
terativos, pelo SASC - Sistema de Atendimento da Sala do Cida-
dão.

FERNANDO ANTONIO ORNELAS DE ALMEIDA
Gerente Regional
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