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1.1 NÍVEL SUPERIOR
1.1.1 OFICIAL DE INTELIGÊNCIA
10009681, 10038408, 10099130.
2 DO CURSO DE FORMAÇÃO EM INTELIGÊNCIA
2.1 Os candidatos convocados para a segunda turma do CFI

deverão observar todas as instruções contidas nos subitens 8.1.3.2 e
13 do Edital nº 1 - ABIN, de 12 de agosto de 2008, publicado no
Diário Oficial da União em 13 de agosto de 2008, no disposto no
Edital nº 4 - ABIN, de 29 de agosto de 2008, publicado no Diário
Oficial da União em 1.º de setembro de 2008, no artigo 7.º da
Instrução Normativa nº 1 - ABIN/GSIPR, de 6 de agosto de 2008,
publicada no Diário Oficial da União em 7 de agosto de 2008, e na
Instrução Normativa nº 5 - ABIN/GSIPR, de 6 de agosto de 2008,
publicada no Diário Oficial da União em 7 de agosto de 2008,
retificada pela Instrução Normativa nº 7 - ABIN/GSIPR, de 28 de
agosto de 2008, publicada no Diário Oficial da União em 29 de
agosto de 2008.

2.2 A segunda turma do CFI terá início em 11 de maio de
2009 e término previsto para 7 de agosto de 2009.

2.2.1 O CFI, de caráter eliminatório e classificatório, será
realizado na Escola de Inteligência (Esint), situada no Setor Policial
Sul, Área 5, Quadra 1, Brasília/DF.

2.2.2 O CFI tem por objetivo preparar o candidato para o
exercício do cargo e terá duração de 400 horas/aula, em horário
integral e dedicação exclusiva, sendo regulado por projeto pedagógico
próprio e por Regimento Escolar a ele aplicável.

2.2.3. No primeiro dia de aula, os alunos deverão comparecer
em traje passeio completo ou passeio, inclusive gravata para alunos
do sexo masculino.

2.3 O candidato que deixar de formalizar sua matrícula no
CFI, dentro do prazo fixado pelo instrumento de convocação ou não
comparecer ao curso desde o início, será considerado reprovado e,
consequentemente, eliminado do concurso, podendo ser convocados
outros candidatos em igual número de desistências, obedecida à or-
dem de classificação na primeira etapa e desde que o prazo de
apresentação do convocado seja compatível com o início de rea-
lização do curso.

2.4 DA MATRÍCULA
2.4.1 A matrícula na segunda turma do CFI, exclusivamente

via Internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concur-
sos/abin2008, será realizada no período das 10 horas do dia 4 de maio
de 2009 às 16 horas do dia 5 de maio de 2009 (observado o horário
oficial de Brasília/DF).

2.4.1.1 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
transferência de dados.

2.4.2 Após efetuada a matrícula, o candidato terá a matrícula
bloqueada pelo sistema, não sendo permitida, em hipótese alguma,
quaisquer alterações.

2.4.3 A matrícula na segunda turma do CFI está condi-
cionada ao preenchimento online e entrega, obrigatória, de formulário
de matrícula impresso e assinado e à apresentação, no dia 11 de maio
de 2009, às 7 horas, na sede da ABIN, no Setor Policial Sul, área 5,
quadra 1, bloco D, 1.º andar, sala de Ensino Ativo, Brasília/DF, da
seguinte documentação:

a) Termo de Responsabilidade e Opção pelo auxílio finan-
ceiro, a que se refere a Lei nº 9.624/1998 (original assinado pelo
candidato);

b) Cadastro de Pessoa Física - CPF (cópia autenticada);
c) carteira de identidade civil ou militar (cópia autentica-

da);
d) carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir,

categoria "B", no mínimo (cópia autenticada);
e) 3 (três) fotos 3X4 recentes, coloridas e com fundo branco;

e
f) atestado médico, original ou cópia autenticada, em que

conste, expressamente, que o candidato está apto a praticar exercícios
físicos durante o CFI, emitido, no máximo, nos últimos 180 (cento e
oitenta) dias anteriores à data de início do referido curso.

2.4.3.1 No caso de servidor público, a matrícula também está
condicionada à autorização do respectivo órgão para matricular-se no
CFI, em conformidade com o art. 14 da Lei nº 9.624/1998, no § 4.º
do art. 20 e no inciso IV do art. 102 da Lei nº 8.112/1990.

2.4.4 O candidato convocado para a segunda turma do CFI,
deverá, ainda, apresentar, no dia, horário e local informados no su-
bitem 2.4.3 deste edital, os originais dos seguintes documentos, todos
indispensáveis ao prosseguimento da investigação social e funcio-
nal:

I - certidão relativa aos assentamentos funcionais, expedida
pelo órgão próprio, no caso de servidor público ou militar;

II - certidões dos cartórios de protestos de títulos e dos
cartórios de distribuição cível do município/Distrito Federal onde
reside;

III - certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal, da
Justiça Estadual ou do Distrito Federal, da Justiça Militar Federal e
Estadual, todas do município/Distrito Federal onde reside;

IV - certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral,
da zona eleitoral do candidato;

V - folha de antecedentes criminais expedida pela Polícia
Federal e pela Polícia do Distrito Federal ou dos Estados onde tenha
residido nos últimos 5 (cinco) anos.

2.4.4.1 Somente serão aceitos documentos expedidos, no má-
ximo, nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de entrega
fixada em edital e dentro do prazo de validade.

2.4.4.2 Serão desconsiderados os documentos rasurados.

2.5 DAS ORIENTAÇÕES GERAIS
2.5.1 O aluno do CFI está sujeito a tempo integral de de-

dicação ao curso e frequência obrigatória, executando atividades cur-
riculares passíveis de serem desenvolvidas em horário diurno ou
noturno, inclusive sábados, domingos e feriados.

2.5.2 Os alunos deverão providenciar as seguintes peças de
vestuário e materiais para participarem do CFI.

- alunos do sexo masculino:
a) traje passeio completo ou passeio, inclusive gravata;
b) calção ou bermuda para prática de atividade física na cor

azul-marinho ou preta;
c) camiseta de mangas curtas na cor branca;
d) tênis e meias predominantemente brancos;
e) calção de banho preto ou azul-marinho, exceto sunga

cavada;
f) calça jeans ou de brim azul escuro;
g) chinelo de dedo emborrachado;
h) quimono e faixa brancos para a prática de artes marciais;

e
i) material de higiene pessoal.
- alunos do sexo feminino:
a) traje passeio completo ou passeio;
b) bermuda para a prática de atividade física na cor azul-

marinho ou preta;
c) camiseta de mangas curtas ou sem mangas na cor bran-

ca;
d) tênis e meias predominantemente brancos;
e) maiô preto ou azul-marinho para natação;
f) calça jeans ou de brim azul escuro;
g) chinelo de dedo emborrachado;
h) quimono e faixa brancos para a prática de artes marciais;

e
i) material de higiene pessoal.

RONALDO MARTINS BELHAM

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 13/2009

Nº Processo: 01180000350/2009 . Objeto: Atender às despesas com o
fornecimento de água e serviço de esgoto. Total de Itens Licitados:
00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 .
Justificativa: Atender as necessidades de água potável da Superin-
tendência Estadual Minas Gerais. Declaração de Inexigibilidade em
29/04/2009 . GERALDO DANTAS DA SILVA . Diretor de Ad-
ministração e Logística . Ratificação em 29/04/2009 . WILSON RO-
BERTO TREZZA . Diretor-Geral Substituto da Abin . Valor: R$
2.122,30 . Contratada :COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MI-
NAS GERAIS COPASA MG . Valor: R$ 2.122,30

(SIDEC - 29/04/2009) 110120-00001-2009NE900211

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 58/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada
para prestação dos serviços de manutenção corretiva em 01 (um)
equipamento No-Break, marca Salicru, modelo UPS 30 DL, série n
Y124-51, instalado na Superintendência Estadual São Paulo/Abin, em
São Paulo-SP, com fornecimento e substituição de todas as partes,
peças e componentes originais necessários ao seu funcionamento.
Total de Itens Licitados: 00004 . Edital: 30/04/2009 de 08h00 às
12h00 e de 14h às 17h30 . ENDEREÇO: Avenida Prestes Maia, 733
- 20 andar - Ed. Min. da Fazenda. Luz - SAO PAULO - SP . Entrega
das Propostas: a partir de 30/04/2009 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 14/05/2009 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital poderá ser
retirado no endereço acima ou em www.abin.gov.br .

(SIDEC - 29/04/2009) 110120-00001-2009NE900211

PREGÃO Nº 61/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de conjunto completo de ba-
teria de rolos em borracha dureza 25/30 Shore A, para impressora off-
set Adast Dominante modelo 725, bi-color, com sistema de molha
alcoolor. Total de Itens Licitados: 00010 . Edital: 30/04/2009 de
08h00 às 12h00 e de 14h às 17h30 . ENDEREÇO: SPO, Área 5,
Quadra 1, Bloco "J1" - Sala 113 Asa Sul - BRASILIA - DF . Entrega
das Propostas: a partir de 30/04/2009 às 08h00 no site www.com-
prasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 13/05/2009 às 10h00 site
www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital poderá ser
retirado no endereço acima ou em www.abin.gov.br .

ADRILES MARQUES DA FONSECA
Pregoeiro

(SIDEC - 29/04/2009) 110120-00001-2009NE900211

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

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO
AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 5/2006

Espécie: Quarto Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação nº
005/2006, que celebram entre si a Advocacia-Geral da União e a
Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda. - Mantenedora do Centro
Universitário Toledo - UNITOLEDO. Processo nº
00409.000041/2006-15. Objeto: Prorrogação da vigência de que trata
a Clausula Sexta com inicio em 17.04.2009 e término em 16.04.2010.
Fundamento Legal: Lei 11.788/08, ON 7 - MP de 2008, Lei 866/93.
Data de assinatura: 06 de abril de 2009. Assinam AGU: SOFIA
MUTCHNIK - Procuradora Regional Federal em São Paulo. CPF:
165.552.978-37. Sociedade de Ensino Superior Toledo Ltda: BRUNO
ROBERTO PEREIRA DE TOLEDO - Diretor Presidente. CPF:
136.996.918-02.

EXTRATO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 5/2009

Espécie: Convênio de Cooperação nº 005/2009 - PU/MS, que ce-
lebram entre si a Advocacia-Geral da União - CNPJ nº
26.994.558/0001-23 e a Fundação Universidade Federal de Mato
Grosso do Sul - CNPJ nº 15.461.510/0001-33, Processo nº
00470.001646/2007-52. Objeto: Desenvolvimento de atividades con-
juntas para operacionalização de programas de estágio, não obri-
gatório, para estudantes de nível superior. Fundamento Legal: Lei
11.788, de 25.09.2008, publicada em 26.09.2008 e na ON 7/2008 do
MPOG. Vigência: 06/04/2009 a 07 /04/2010. Data da Assinatura
06/04/2009. Assinam AGU: CLÊNIO LUIZ PARIZOTTO - Procu-
rador da União em Mato Grosso do Sul. CPF: 584.242.379-00. -
Fundação Universidade Federal em Mato Grosso do Sul: CÉLIA
MARIA DA SILVA OLIVEIRA - Reitora - CPF: 018.751.938-20.

UNIDADE REGIONAL DE ATENDIMENTO
EM SÃO PAULO

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 11/2009

O pregoeiro da Unidade Regional de Atendimento da AGU em São
Paulo, torna publico o resultado do Pregão nº 11/2009, declarando vencedora
empresa PROFISSIONAL CLEAN SERVIÇOS DE ASSEIO E CONSERVA-
ÇÃO LTDA - CNPJ 08279353/0001-84.Os autos encontram-se a disposição.

FERNANDO PEREIRA RODRIGUES
Pregoeiro

(SIDEC - 29/04/2009) 110061-00001-2009NE900133

UNIDADE REGIONAL DE ATENDIMENTO
EM PERNAMBUCO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 05/2008-AGU. Objeto: Fornecimento pela Contratada de 200
(duzentas) impressoras multifuncionais, conforme especificações técnica
apresentada no Edital de Pregão Eletrônico nº 57/2008. Contratada: MI-
CROSES LTDA - CNPJ: 78.126.950/0003-16. Contratante: ADVOCA-
CIA-GERAL DA UNIÃO - URA/PE - CNPJ: 03.559.037/0001-42. Fun-
damento Legal: Adesão a ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 35/2008
do TRF -1ª RegiãoProcesso Administrativo 06288/2008-TRF, Lei nº
10.520/2002, Decretos nº 3.931/2001, 5.450/2005; Lei Complementar nº
123/2006, Decreto 6.204/2007, Lei nº 8.666/1993 e suas alterações - vi-
gência: 02.03.2009 a 01.03.2012. Data de assinatura: 02.03.2009.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 16/2009

Nº Processo: 00411005717200871. Contratante: UNIDADE REGIONAL
DE ATENDIMENTO NOESTADO DE PERNAMBUCO. CNPJ Contra-
tado: 00621158000189. Contratado : SENA SEGURANCA INTELIGEN-
TE E -TRANSPORTE DE VALORES LTDA. Objeto: Prestação de ser-
viço de vigilância armada, a ser executado nas dependências de Unidades
da AGU no Estado de Pernambuco. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93
atualizada. Vigência: 24/04/2009 a 23/04/2010. Valor Total: R$240.996,00.
Fonte: 100000000 - 2009NE900577. Data de Assinatura: 24/04/2009.

(SICON - 29/04/2009) 110061-00001-2009NE900133

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 20/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Locacao de equipamentos reprograficos multifun -
cionais digitais novos para as Unidades da AGU nos Estados de Pernambuco,
Maranhao, Ceara, Rio Grande do Norte, Paraiba e Sergipe. Total de Itens Lici-
tados: 00005 . Edital: 30/04/2009 de 09h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . EN-
DEREÇO: Rua do Riachuelo, 105, 7 andar, Boa Vista - RECIFE - PE . Entrega
das Propostas: a partir de 30/04/2009 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br .
Abertura das Propostas: 13/05/2009 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . In -
formações Gerais: Copia do edital disponivel no www.comprasnet.gov.br ou por
solictacao para ura.pe.cpl@agu.gov.br.

IVANA LOPES BARROS SILVA
Pregoeira

(SIDEC - 29/04/2009) 110061-00001-2009NE900136




