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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 4/2010

Nº Processo: 00012001047201031 . Objeto: Contratação da Sociedade Bra-
sileira de Metereologia para a participação do Centro Gestor e Operacional do
Sistema de Proteção da Amazônia - Censipam no XVI Congresso Brasileiro de
Metereologia, de 13 a 17 de setembro de 2010 em Belém/PA. Total de Itens
Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, da Lei 8.666/93 .
Justificativa: A participação no evento é de extrema relevância técnica e ins -
titucional, sendooportunidade única de intercâmbio técnico. Declaração de Ine-
xigibilidade em 08/09/2010 . JOSÉ HENRIQUE MORAES MADEIRA . Di-
retor de Administração e Finanças Substituto . Ratificação em 08/09/2010 . RO -
GÉRIO GUEDES SOARES . Diretor-Geral . Valor: R$ 60.000,00 . Contratada
:SOCIEDADE BRASILEIRA DE METEOROLOGIA . Valor: R$ 60.000,00

(SIDEC - 08/09/2010) 110197-00001-2010NE900036

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2008 ao Convênio Nº 00001/2007. Nº
Processo: 00012001838200502. Convenentes: Concedente : CENTRO
GESTOR OPERAC. SIST. PROTECAO AMAZONIA, Unidade Gestora:
110197, Gestão: 00001. Convenente : FUNDACAO DE AMPARO A
PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - F, CNPJ nº
05.666.943/0001-71. Interveniente:SECRETARIA DE ESTADO DE
CIENCIA E TECNOLOGIA, CNPJ nº 05.616.088/0001-94. Objeto: Al-
teração da vigencia que passa a vigo-rar até 30 ago 2010 e a prestação de
contas até30 out 2010. (Republicação de 9 set 2008). Vigência: 19/12/2007
a 30/08/2010. Data de Assinatura: 14/08/2008. Signatários: Concedente :
MARCELO DE CARVALHO LOPES, CPF nº 592.612.500-68, Conve-
nente : ODENILDO TEIXEIRA SENA, CPF nº 074.366.238-50, Inter-
veniente:JOSE ALDEMIR DE OLIVEIRA, CPF nº 043.406.392-49.

(SICONV - 08/09/2010)

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 17/2010

Nº Processo: 00185001948201041. Contratante: GABINETE DE SE-
GURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA DA R. CNPJ
Contratado: 00956114000100. Contratado : METROQUATTRO -
ARQUITETURA E -TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Serviços de ela-
boração de projeto de engenharia em sistemas de segurança organica.
Fundamento Legal: Lei 10.520/2002 Vigência: 06/09/2010 a
04/03/2011. Valor Total: R$73.553,67. Fonte: 100000000 -
2010NE900122. Data de Assinatura: 06/09/2010.

(SICON - 08/09/2010)

SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

EXTRATO DE PROTOCOLO

Protocolo de Cooperação Federativa que entre si celebram a União,
por intermédio da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência
da República - SRI/PR, e os Estados e Municípios que sediarão os
jogos da Copa do Mundo FIFA 2014. Objeto: promover o inter-
câmbio e a troca de informações e experiências entre autoridades
brasileiras e sul-africanas por meio de missão técnica, encontros e
seminários sobre: a preparação e a organização da Copa do Mundo na
África do Sul; a experiência de articulação e trabalho conjunto entre
as esferas de governo daquele país para a realização da Copa do
Mundo; e a experiência acumulada pelas instâncias de governo sul-
africanas com respeito à infraestrutura, mobilidade urbana, capaci-
tação de pessoal, voluntariado, segurança, entre outros temas de in-
teresse dos municípios e estados brasileiros. Vigência: até o encer-
ramento da missão técnica, a partir da data da assinatura. Data de
assinatura: 19/07/2010. Signatários: pela SRI/PR, o Ministro de Es-
tado Alexandre Rocha Santos Padilha e, pelos Estados e Municípios,
seus respectivos representantes legais.

AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA

EDITAL No- 2-ABIN, DE 8 DE SETEMBRO DE 2010
RETIFICAÇÃO DO EDITAL No- 1-ABIN/2010

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE
PESSOAL DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA DO
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊN-
CIA DA REPÚBLICA toma pública a retificação dos subitens 4.1.11
a 4.1.13, constantes do Edital nº1 - ABIN, de 2 de setembro de 2010,
renumeração para 4.1.11 a 4.1.14, em decorrência da inclusão do
texto abaixo no subitem 4.1.11, referente ao concurso público para o
provimento de vagas nos cargos de Oficial Técnico de Inteligência e
de Agente Técnico de Inteligência, integrantes do Plano de Carreiras
e Cargos da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), conforme a
seguir especificado.

Onde se lê:
4.1.11 ter aptidão física e mental para o exercício das atri-

buições do cargo, comprovada por junta médica oficial;
4.1.12 apresentar outros documentos ou firmar outras de-

clarações que se fizerem necessários à época da posse;
4.1.13 cumprir as determinações deste edital.
(...)
Leia-se:
4.1.11 ter Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão

para Dirigir, categoria "B", no mínimo, com prazo de validade vi-
gente;

4.1.12 ter aptidão física e mental para o exercício das atri-
buições do cargo, comprovada por junta médica oficial;

4.1.13 apresentar outros documentos ou firmar outras de-
clarações que se fizerem necessários à época da posse;

4.1.14 cumprir as determinações deste edital.
(...)
Torna públicas, também, a retificação do subitem 6.2, a re-

tificação do subitem 9.1.9 e a retificação do subitem 9.2.5, que pas-
sam a ter as respectivas redações a seguir especificadas.

Onde se lê:
6.2 As provas objetivas P1 e P2 e a prova discursiva P3 terão

a duração de 5 horas e serão aplicadas no dia 14 de novembro de
2010, no turno da tarde.

(...)
Leia-se:
6.2 As provas objetivas P1 e P2 e a prova discursiva P3 terão

a duração de 5 horas e serão aplicadas na data provável de 14 de
novembro de 2010, no turno da tarde.

(...)
Onde se lê:
9.1.9 Além da declaração referida no item 9.1.8.2, ao fi-

nalizar o preenchimento da FIP o candidato subscreverá outra de-
claração, cuja veracidade ou eventual falsidade estarão sujeitas à
legislação vigente, na qual conste expressamente que todas as in-
formações por ele prestadas são verdadeiras, que não omitiu fato
algum que impossibilite o seu ingresso no cargo pretendido, que não
está cumprindo sanção por inidoneidade aplicada por qualquer órgão
ou entidade de qualquer dos poderes de qualquer dos entes federados
e que autoriza a ABIN a realizar levantamento social e funcional
sobre sua vida, inclusive se utilizando das prerrogativas do subitem
9.1.5, para obter ou confirmar as informações prestadas e verificar se
possui idoneidade moral e conduta ilibada, imprescindíveis para o
exercício das atribuições inerentes ao cargo pretendido.

(...)
Leia-se:
9.1.9 Além da declaração referida no subitem 9.1.8.1, (...) e

que autoriza a ABIN a realizar levantamento social e funcional sobre
sua vida, inclusive se utilizando das prerrogativas dos subitens 9.1.5,
9.1.6 e 9.1.7 e 9.1.7.1, para obter ou confirmar as informações pres-
tadas e verificar se possui idoneidade moral e conduta ilibada, im-
prescindíveis para o exercício das atribuições inerentes ao cargo pre-
tendido.

(...)
Onde se lê:

.2.5 Os candidatos convocados para o exame clínico de verão
comparecer em local, data e horário fixados em edital, munidos dos
exames laboratoriais e dos exames complementares definidos nesta
Instrução.

(...)
Leia-se:
9.2.5 Os candidatos convocados para o exame clínico de-

verão comparecer em local, data e horário fixados em edital, munidos
dos exames laboratoriais e dos exames complementares definidos na
Instrução Normativa nº 006/ABIN/GSIPR, de 01 de setembro de
2010, publicada no Diário Oficial da União em 3 de setembro de
2010.

(...)
Torna pública, ainda, a retificação da data constante do su-

bitem 13.1 do referido edital, que passa a ter a seguinte redação,
conforme a seguir especificado.

13.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas
serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/abin2010, a partir das 19 horas (horário oficial de
Brasília/DF) da data provável de 16 de novembro de 2010.

Torna pública, por fim, a retificação do tópico 6, constante
do subitem 17.2.3.1 do referido edital, que passa a ter a seguinte
redação, conforme a seguir especificado.

17.2.3 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
17.2.3.1 OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA
ADMINISTRAÇÃO - (...) 6 Processos de licitações e con-

tratos (Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, Lei nº 10.520/2002
- modalidade de licitação pregão, Decreto nº 5.450/2005 - pregão
eletrônico, Decreto nº 3.931/2001 - Sistema de Registro de Preços,
Decreto nº 2.271/1997 - Contratação de serviços pela Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundacional. (...)

ANA MARIA JUNQUEIRA DANTAS

SUBCHEFIA DE ASSUNTOS FEDERATIVOS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2010

Nº Processo: 00120000108201016. Contratante: SUBCHEFIA DE
ASSUNTOS FEDERATIVOS-- SAF/SRI/PR. CNPJ Contratado:
06021598000181. Contratado : A3 BRASIL EVENTOS LTDA -Ob-
jeto: Serviço de organização de eventos. (valor deste contrato R$
254.841,51) Fundamento Legal: Lei 10.520/2002 Vigência:
06/09/2010 a 06/12/2010. Valor Total: R$16.949.998,12. Fonte:
300000000 - 2010NE900002. Data de Assinatura: 06/09/2010.

(SICON - 08/09/2010)

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2010

Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de limpeza e conservação no
complexo administrativo da abin em Brasilia - DF. Total de Itens
Licitados: 00001 . Edital: 09/09/2010 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
17h30 . ENDEREÇO: SPS. Área 5, Quadra 1, Bloco J-1 Sala 113 Asa
Sul - BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 09/09/2010
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas:
22/09/2010 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Ge-
rais: Para retirar o edital, comparecer ao endereço acima, ou acessar
os sites: www.comprasnet.gov.br e/ou www.abin.gov.br.

ADRILES MARQUES DA FONSECA
Pregoeiro

(SIDEC - 08/09/2010) 110120-00001-2010NE900039

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE
DROGAS

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

Processo: 00187.000689/2010-11
Espécie: Termo de Cooperação nº 05/2010
Objeto: Descentralização externa de crédito e repasse de recursos
financeiros no valor de R$ 10.265,00 (dez mil e duzentos e sessenta
e cinco reais), para a Universidade Federal da Bahia, visando o apoio
financeiro para edição do livro "Eu venho de longe: Mestre Irineu e
seus primeiros companheiros".
Fundamento Legal: Decreto nº 6.170/2007 e Portaria Interministerial
nº 127/2008/MPOG/MF/CGU
Descentralizadora: Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD
UG/GESTÃO: 110246/00001
Representante Legal: Paulo Roberto Yog de Miranda Uchôa
CPF: 001.448.431-53
Favorecida: Universidade Federal da Bahia
UG/GESTÃO: 153038/15223
Representante Legal: Naomar de Almeida Filho
CPF: 060.177.035-87
Valor: R$ 10.265,00
Programa/Ação: 04422066582360001 - Apoio a Projetos de Órgãos
do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas.
Natureza de Despesa: 339000
Data da assinatura: 03 de setembro de 2010
Vigência: cinco meses contados a partir da data da assinatura.
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