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vigência do contrato por mais 12 (doze) meses. Fundamento Legal:
Lei 8.666/93 . Vigência: 10/12/2015 a 09/12/2016. Valor Total:
R$28.673,40. Fonte: 100000000 - 2015NE800345. Data de Assina-
tura: 26/10/2015.

(SICON - 29/10/2015) 290002-00001-2015NE800560

EDITAL Nº 3, DE 28 DE OUTUBRO DE 2015
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E
FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVAEM CARGOS

DE NÍVEL SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO

O Defensor Público-Geral Federal torna públicas a reabertura
do período de inscrições e a exclusão dos subitens 5.1.2 e 5.1.5 do
Edital nº 1 - DPU - Administrativo, de 13 de abril de 2015, conforme
Recomendação nº 70/2015-MPF/PRPE/2º OTC.

Torna pública, ainda, a retificação das datas constantes do
referido edital, bem como os procedimentos para a solicitação de
devolução de taxa aos candidatos que não desejam mais participar do
concurso.

As documentações a que se referem os subitens 5.2.1,
5.2.1.1, 5.3.2, 6.4.9.1.2, 6.4.9.1.2.1, 6.4.9.2 e 6.4.9.3 do Edital nº 1 -

DPU - Administrativo, de 13 de abril de 2015, deverão ser en-
caminhadas/entregues até o dia 23 de novembro de 2015.

1 DA REABERTURA DO PERÍODO DE INSCRIÇÕES
NO CONCURSO PÚBLICO

1.1 Será admitida a inscrição somente via internet, no en-
dereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpu_15_admi-
nistrativo, solicitada no período entre 10 horas do dia 9 de novembro
de 2015 e 23 horas e 59 minutos do dia 22 de novembro de 2015,
observado o horário oficial de Brasília/DF.

1.1.1 O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de
inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos compu-
tadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de
comunicação, por erro ou atraso dos bancos ou entidades conveniadas
no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição,
bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de
dados.

1.1.2 O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de
inscrição por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU Co-
brança).

1.1.3 A GRU Cobrança estará disponível no endereço ele-
trônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpu_15_administrativo e
deverá ser imediatamente impressa, para o pagamento da taxa de
inscrição após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação
de inscrição online.

1.1.3.1 O candidato poderá reimprimir a GRU Cobrança pela
página de acompanhamento do concurso.

1.1.4 A GRU Cobrança pode ser paga em qualquer banco,
bem como nas casas lotéricas e nos Correios, obedecendo aos cri-
térios estabelecidos nesses correspondentes bancários.

1.1.5 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado
até o dia 7 de dezembro de 2015.

1.1.6 As inscrições efetuadas somente serão efetivadas após
a comprovação de pagamento ou do deferimento da solicitação de
isenção da taxa de inscrição.

1.2 O comprovante de inscrição do candidato estará dis-
ponível no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concur-
sos/dpu_15_administrativo, por meio da página de acompanhamento,
após a aceitação da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do
candidato a obtenção desse documento.

1.2.1 Para os candidatos que não dispuserem de acesso à
internet, a DPU disponibilizará locais com acesso à internet, nos
endereços listados no subitem 6.3.1 do Edital nº 1¬ - DPU - Ad-
ministrativo, de 13 de abril de 2015, de 9 a 22 de novembro de 2015,
das 8 horas às 17 horas (horário local).

[...]
2 DA RETIFICAÇÃO DAS DATAS CONSTANTES DO

EDITAL Nº 1 - DPU - ADMINISTRATIVO, DE 13 DE ABRIL DE
2015

[...]
5.4 A relação provisória dos candidatos que tiveram a ins-

crição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência
será divulgada no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/con-
cursos/dpu_15_administrativo, na data provável de 18 de dezembro
de 2015.

[...]
6.4.8.3 A isenção deverá ser solicitada da seguinte forma:
a) por meio de requerimento do candidato, disponível no

aplicativo de inscrição, a ser preenchido no período entre 10 horas do
dia 9 de novembro de 2015 e 23 horas e 59 minutos do dia 22 de
novembro de 2015, no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/dpu_15_administrativo, contendo a indicação do
Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico;

b) envio da declaração constante do Anexo V deste edital,
legível e assinada, por meio de link específico no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpu_15_administrativo, no perío-
do entre 10 horas do dia 9 de novembro de 2015 e 23 horas e 59
minutos do dia 22 de novembro de 2015.

[...]
6.4.8.9 A relação provisória dos candidatos que tiveram o

seu pedido de isenção deferido será divulgada até a data provável de
26 de novembro de 2015, no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/dpu_15_administrativo.

6.4.8.10 Os candidatos que tiverem o seu pedido de isenção
indeferido deverão acessar o endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/dpu_15_administrativo e imprimir a GRU Co-
brança, por meio da página de acompanhamento, para pagamento até
o dia 7 de dezembro de 2015, conforme procedimentos descritos
neste edital.

[...]
6.4.9.4 A relação provisória dos candidatos que tiveram o

seu atendimento especial deferido será divulgada no endereço ele-
trônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpu_15_administrativo, na
data provável de 18 de novembro de 2015.

[...]
7.2 As provas objetivas para os cargos de nível superior

terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data
provável de 24 de janeiro de 2016, no turno da manhã.

7.3 As provas objetivas para o cargo de nível médio terão a
duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável
de 24 de janeiro de 2016, no turno da tarde.

7.4 Na data provável de 14 de janeiro de 2016, será di-
vulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/dpu_15_administrativo, edital que informará a
disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização
das provas.

[...]
7.5 O extrato de resultado final nas provas objetivas e da

convocação para a perícia médica dos candidatos que se declararam
com deficiência será publicado no Diário Oficial da União, e o res-
pectivo edital será divulgado na internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpu_15_administrativo, na data
provável de 23 de fevereiro de 2016.

[...]
3 DA SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE

INSCRIÇÃO
3.1 As solicitações de devolução da taxa de inscrição de-

verão ser realizadas no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/dpu_15_administrativo, das 10 horas do dia 14
de dezembro de 2015 às 23 horas e 59 minutos do dia 16 de de-
zembro de 2015, observado o horário oficial de Brasília/DF, devendo
o candidato para tanto, informar seu número de inscrição e senha de
acesso, seu CPF, seus dados bancários e demais dados do concurso
público solicitados no sistema. A devolução da taxa de inscrição não
será efetuada em conta poupança ou conta investimento, somente em
conta corrente.

3.1.1 O Cebraspe não se responsabilizará por solicitação de
devolução de taxa de inscrição não recebida por motivos de ordem
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento
das linhas de comunicação, bem como por outros fatores que im-
possibilitem a transferência de dados.

3.2 Os candidatos que não possuírem conta corrente pres-
tarão as informações solicitadas no link constante do subitem 3.1
deste edital e deverão deixar em branco as informações relativas aos
dados bancários.

3.3 A devolução da taxa de inscrição dos candidatos que não
possuem conta corrente será disponibilizada para saque em qualquer
agência do Banco do Brasil, devendo o candidato dirigir-se ao caixa
apresentando o seu CPF e seu documento de identidade.

3.4 Não será devolvida taxa de inscrição em contas de ter-
ceiros.

3.5 Os candidatos que já tiverem efetivado a inscrição, e
efetuado o pagamento da GRU Cobrança, que não solicitarem a
devolução da taxa de inscrição conforme subitem 3.1 deste edital,
serão automaticamente considerados inscritos neste concurso.

3.6 As solicitações fora do prazo ou realizadas de forma di-
versa do estabelecido neste edital serão preliminarmente indeferidas.

HAMAN TABOSA DE MORAES E CÓRDOVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 96/2015 - UASG 290002

Nº Processo: 08038010612201580 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada para a prestação de serviços téc-
nicos de manutenção preventiva e corretiva de condicionamento de ar
na Unidade da Defensoria Pública da União em Santarém/PA, in-
cluindo o fornecimento de peças e acessórios necessários para a
execução dos serviços, de acordo com as especificações descritas no
Edital e Termo de Referência. Total de Itens Licitados: 00001. Edital:
30/10/2015 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00. Endereço: Setor de
Artarquias Norte, Quadra 5, Lote C, Torre c Asa Norte - BRASILIA
- DF. Entrega das Propostas: a partir de 30/10/2015 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br.. Abertura das Propostas: 16/11/2015 às
10h00 site www.comprasnet.gov.br.. Informações Gerais: Tel.: (61)
3318-4363 e/ou e-mail: cgpl@dpu.gov.br

MARCILIO RODRIGUES PENHA
Pregoeiro

(SIDEC - 29/10/2015) 290002-00001-2015NE800514

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 95/2015

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O.U em 28/10/2015 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa para prestação de serviços técnicos especiali-
zados na área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC
para operações de suporte técnico a usuários e operação/sustentação
de infraestrutura visando o atendimento das necessidades da De-
fensoria Pública da União ? DPU em Brasília e suas unidades em
âmbito nacional, contemplando os serviços de: Prestação de serviços
técnicos especializados em informática compreendendo o atendimento
a usuários de soluções de TIC no suporte remoto, presencial e nível
especialista na DPU em Brasília e nas unidades em âmbito nacional,
prestação de serviços de suporte tecnológico em ambiente de in-
fraestrutura de redes, gestão de ativos de software, rede, entrega de
serviços e suporte a serviços, planejamento da segurança da infor-
mação e o monitoramento diário (ininterrupto 24 horas/dia) de riscos
ao ambiente computacional da DPU e a seus dados.

GISELLE FREIRE DE MOURA ARRAIS
Pregoeira

(SIDEC - 29/10/2015) 290002-00001-2015NE800514

usuario
Realce


