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EDITAL No- 2, DE 6 DE JULHO DE 2012
RETIFICAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO PARA

PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DE NÍVEL
SUPERIOR E DE NÍVEL MÉDIO

O Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações
(ANATEL), torna pública a retificação das datas constantes dos su-
bitens 5.2.1, 5.2.1.1, 5.3.1, 6.1.1, 6.2.3, 6.4.7.3, 6.4.7.9, 6.4.7.10,
6.4.9.1.2, 6.4.9.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4.1, 7.6 e 8.11.1, a inclusão dos
subitens 13.7, 13.7.1, 13.8, 13.8.1 e 13.9 e a retificação do subitem
16.28 no Edital nº 1 - ANATEL, de 26 de junho de 2012, publicado
no Diário Oficial da União, conforme a seguir especificado, per-
manecendo os inalterados os demais itens e subitens do referido
edital.

(...)
5.2.1 O candidato com deficiência deverá enviar a cópia

simples do CPF e o laudo médico (original ou cópia autenticada em
cartório) a que se refere a alínea "b" do subitem 5.2 deste edital, via
SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, postado im-
preterivelmente até 30 de agosto de 2012, para a Central de Aten-
dimento do CESPE/UnB - Concurso ANATEL 2012 (laudo médico) -
Caixa Postal 4488, CEP 70904-970, Brasília/DF.

5.2.1.1 O candidato poderá, ainda, entregar, até 30 de agosto
de 2012, das 8 horas às 19 horas (exceto sábado, domingo e feriado),
pessoalmente ou por terceiro, a cópia simples do CPF e o laudo
médico (original ou cópia autenticada em cartório) a que se refere a
alínea "b" do subitem 5.2 deste edital, na Central de Atendimento do
CESPE/UnB - Universidade de Brasília (UnB) - Campus Univer-
sitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB - Asa Norte, Brasí-
l i a / D F.

(...)
5.3.1 O candidato com deficiência que necessitar de tempo

adicional para a realização das provas deverá indicar a necessidade na
solicitação de inscrição e encaminhar ou entregar, até 30 de agosto de
2012, na forma do subitem 6.4.9, justificativa acompanhada de laudo
e parecer emitido por especialista da área de sua deficiência que
ateste a necessidade de tempo adicional, conforme prevê o § 2º do
artigo 40 do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas
alterações.

(...)
6.1.1 Será admitida a inscrição somente via Internet, no

endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/ANATEL_12,
solicitada no período entre 10 horas do dia 30 de julho de 2012 e 23
horas e 59 minutos do dia 30 de agosto de 2012, observado o horário
oficial de Brasília/DF.

(...)
6.2.3 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado

até o dia 24 de setembro de 2012.
(...)
6.4.7.3 A isenção deverá ser solicitada mediante requeri-

mento do candidato, disponível por meio do aplicativo para a so-
licitação de inscrição, no período de 10 horas do dia 30 de julho de
2012 e 23 horas e 59 minutos do dia 30 de agosto de 2012, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/ANATEL_12,
contendo:

(...)
6.4.7.9 A relação dos candidatos que tiveram o seu pedido de

isenção deferido será divulgada até o dia 10 de setembro de 2012, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/ANATEL_12.

(...)
6.4.7.10 Os candidatos que tiverem o seu pedido de isenção

indeferido deverão, para efetivar a sua inscrição no concurso, acessar
o endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/ANA-
TEL_12 e imprimir a GRU cobrança, por meio da página de acom-
panhamento, para pagamento até o dia 24 de setembro de 2012,
conforme procedimentos descritos neste edital.

(...)
6.4.9.1.2 A documentação citada no subitem anterior poderá

ser entregue até o dia 30 de agosto de 2012, das 8 horas às 18 horas
(exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, na
Central de Atendimento do CESPE/UnB, localizada na Universidade
de Brasília (UnB) Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do
CESPE/UnB - Asa Norte, Brasília/DF, ou enviada via SEDEX ou
carta registrada com aviso de recebimento, para a Central de Aten-
dimento do CESPE/UnB - Concurso ANATEL 2012 (atendimento
especial) Campus Universitário Darcy Ribeiro, Sede do CESPE/UnB
- Asa Norte, Brasília/DF, Caixa Postal 4488, CEP 70904-970 até a
data prevista acima. Após esse período, a solicitação será indeferida,
salvo nos casos de força maior e nos que forem de interesse da
Administração Pública.

(...)
6.4.9.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar du-

rante a realização das provas, além de solicitar atendimento especial
para tal fim, deverá encaminhar, para a Central de Atendimento do
CESPE/UnB, cópia autenticada em cartório da certidão de nascimento
da criança, até 30 de agosto de 2012, e levar um acompanhante
adulto, no dia da prova, que ficará em sala reservada e será o res-
ponsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acom-
panhante adulto não poderá permanecer com a criança no local de
realização das provas.

(...)
7.2 As provas objetivas e a prova discursiva para o cargo de

Analista Administrativo terão a duração de 5 horas e 30 minutos e
serão aplicadas no dia 18 de novembro de 2012, no turno da ma-
nhã.

7.3 As provas objetivas para o cargo de Técnico Admi-
nistrativo terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas
no dia 18 de novembro de 2012, no turno da tarde.

7.4 Os locais e os horários de realização das provas objetivas
e da prova discursiva estarão disponíveis para consulta na Internet, no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/ANATEL_12,
a partir da data provável de 1º de novembro de 2012.

7.4.1 Na data provável de 1º de novembro de 2012, será
publicado no Diário Oficial da União edital informando a dispo-
nibilização da consulta dos locais e dos horários de realização das
provas.

(...)
7.6 O resultado final nas provas objetivas para todos os

cargos e o resultado provisório na prova discursiva para o cargo de
Analista Administrativo, e a convocação para a perícia médica dos
candidatos que se declararam com deficiência, para o cargo de Téc-
nico Administrativo serão publicados no Diário Oficial da União e
divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/ANATEL_12, na data provável de 10 de dezem-
bro de 2012.

(...)
8.11.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas

serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico http://www.ces-
pe.unb.br/concursos/ANATEL_12, a partir das 19 horas da data pro-
vável de 20 de novembro de 2012, observado o horário oficial de
B r a s í l i a / D F.

(...)
13.7 O edital de resultado final do concurso público para o

cargo de Técnico Administrativo contemplará a relação dos can-
didatos aprovados, ordenados por classificação, dentro dos quanti-
tativos previstos no quadro abaixo, de acordo com o Anexo II do
Decreto nº 6.944, de 21 de agosto de 2009, publicado no Diário
Oficial da União de 24 de agosto de 2009.

13.7.1 Caso não haja candidato com deficiência aprovado até
a classificação estipulada na tabela a seguir, serão contemplados os
candidatos da listagem geral em número correspondente, observada
rigorosamente a ordem de classificação e o limite de candidatos
definido pelo Decreto nº 6.944/2009.

C a rg o Geral Candidatos com
deficiência

To t a l

Técnico Administrativo 79ª 5ª 84 ª

13.8 Os candidatos não classificados no número máximo de
aprovados de que tratam os subitens 13.7 e 13.8.1 deste edital e o
Anexo II do Decreto nº 6.944/2009, ainda que tenham atingido nota
mínima, estarão automaticamente reprovados no concurso público.

13.9 Nenhum dos candidatos empatados na última classi-
ficação de aprovados será considerado reprovado nos termos do dis-
posto no artigo 16, § 3º, do Decreto nº 6.944/2009.

(...)
16.28 O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após 6

meses, contados a partir da data de publicação da homologação do
resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual
período.

(...)

JOÃO BATISTA DE REZENDE

SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA E
FISCALIZAÇÃO

GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO
ESCRITÓRIO REGIONAL NO ESTADO DE GOIÁS

APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

EXTRATO DE RESCISÃO

Espécie: Contrato ER07 nº 017/2006-ANATEL. Data de Rescisão:
29/06/2012. Contratado: F. ROCHA E CIA. LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 73.882.136/0001-46. Objeto: Rescisão amigável
do contrato. Processo: 53542.0003849/2006. Fundamento Legal: art.
78, II e §1º, Lei 8.666/93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato ER07 nº 022/2011-
ANATEL. Data de Assinatura: 29/06/2012. Contratada: CLEAN
SERV TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA. Vigência:
01/07/2012 a 31/08/2012. Objeto: Prorrogação de vigência do CON-
TRATO ORIGINAL, pelo período de 2 (dois) meses, a contar de
01/07/2012 e alteração da Cláusula Quarta do Contrato Original, para
inclusão da comprovação da regularidade trabalhista e da prova de
inexistência de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Inidôneas.
Valor estimado da prorrogação: R$ 8.411,92. Programas de Trabalho
nº 2424.122.2117.2000.0001. Elemento de Despesa nº 339039. Pro-
cesso: 53551.000285/2011. Notas de Empenho nº 2012NE000493.
Fundamento Legal: art. 57, II da Lei 8.666/93. Signatários: pela
Contratante: Welsom D'niz Macêdo e Silva e Marcelo Monteiro Ma-
cêdo, pela Contratada: Francimar Lopes dos Santos.

ESCRITÓRIO REGIONAL NO ESTADO
DE SÃO PAULO

GERÊNCIA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA
E FINANCEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO No- 3 / 2 0 1 2 - E R 0 1 A F / E R 0 1 - A N AT E L

A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, inscrita
no CNPJ sob o nº 02.030.715/0002-01, UASG 413002, torna público
aos interessados que realizará Pregão Eletrônico no dia 24/07/2012,
às 9 horas, o qual tem por objeto a prestação de serviços de inspeção
e manutenção de extintores e mangueiras de combate a incêndio do
Escritório Regional da Anatel em São Paulo, conforme especificações
e condições constantes no edital e anexos. O Edital estará disponível
a partir de 10/07/2012, no Escritório Regional de São Paulo/SP, sito
à Rua Vergueiro nº 3073, Vila Mariana, São Paulo/SP e nos sites:
www.anatel.gov.br. Seção: Licitações - Editais em Andamento - De
Aquisição/Alienação e no www.comprasnet.gov.br.

ANA CAROLINA FELICIO
Pregoeira

ESCRITÓRIO REGIONAL NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

GERÊNCIA OPERACIONAL ADMINISTRATIVA
E FINANCEIRA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Oitavo Termo Aditivo ao CONTRATO-ER02-N.º 004/2004-
ANATEL. Data da assinatura: 28 de junho de 2012. Locador: CON-
DOMÍNIO DO EDIFÍCIO BOLSA DO RIO. Vigência: de 1º/7/2012
a 30/6/2013. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato ori-
ginal, que tem por finalidade a locação de uma área de 20,81 m2

(vinte vírgula oitenta e um metros quadrados) localizada no terraço do
Edifício Bolsa do Rio, situado na Praça XV de Novembro nº 20,
Centro, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, para a instalação de
antenas de Radiovideometria e Parabólica da Locatária, pelo período
de 12 (doze) meses, contado a partir de 1º/7/2012, bem como, rea-
justar o valor contratado em 5,13969%. Fundamento Legal: a pror-
rogação da vigência contratual encontra-se amparada na Lei nº
8.245/91. Programa de Trabalho n.º 24.125.1157.2424.0001. Elemen-
to de Despesa n.º 33.90.39. UGR (RJ) 413003. Desembolso para o
exercício de 2012: R$ 9.695,28 (nove mil, seiscentos e noventa e
cinco reais e vinte e oito centavos). Valor anual do Contrato: R$
19.390,56 (dezenove mil, trezentos e noventa reais e cinquenta e seis
centavos). Processo nº 53508.001301/2004.

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao CONTRATO-ER02-N.º 005/2009-
ANATEL. Data da assinatura: 02 de julho de 2012. Contratada: EM-
PRESA DE TRANSPORTES APOTEOSE LTDA. Vigência: de
3/7/2012 a 2/7/2013. Objeto: prorrogar o prazo de vigência do con-
trato original, que tem por finalidade a prestação de serviços de
locação de veículos, incluindo motoristas, para as necessidades do
Escritório Regional do Rio de Janeiro, bem como suprimir em
20,24% o valor anteriormente contratado, em face da redução do
número de veículos contratados. Fundamento Legal: artigo 57, inciso
II, da Lei n.º 8.666/93, de 21/06/93. Programa de Trabalho nº
24.125.1157.2424.0001. Elemento de Despesa n.º 33.90.33. Desem-
bolso estimado para o exercício: R$ 465.584,58(quatrocentos e ses-
senta e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e
oito centavos). Procedimento Licitatório nº 53508.018954/2008.

SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EXTRATOS DE AUTORIZAÇÃO

Espécie: TERMO DE AUTORIZAÇÃO N.º 692/2012/SPB-ANATEL
PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e a
HIGH CONNECT REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA..
OBJETO: Autorização para exploração do Serviço Telefônico Fixo
Comutado destinado ao uso do público em geral (STFC), prestado em
regime privado, na modalidade de serviço LONGA DISTÂNCIA
INTERNACIONAL - LDI, nas Áreas de Prestação equivalente às
Regiões I, II e III do Plano Geral de Outorgas - PGO. FUNDA-
MENTO LEGAL: Ato n.º 2.341, de 24 de abril de 2012, publicado no
Diário Oficial da União em 14 de maio de 2012; Lei Federal n.º
9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de Telecomunicações -
LGT); Plano Geral de Outorgas - PGO, aprovado pelo Decreto n.º
6.654, de 20 de novembro de 2008; Regulamento para Expedição de
Autorização para Prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado
destinado ao uso do público em geral (STFC), aprovado pela Re-
solução n.º 283, de 29 de novembro de 2001. SIGNATÁRIOS: Pela
Anatel: ROBERTO PINTO MARTINS - Superintendente de Serviços
Públicos. Pela High Connect Redes de Telecomunicações Ltda.: MA-
RIA EUGENIA DA CONCEIÇÃO ROCHA FRIGERI - Sócia Ad-
ministradora e como TESTEMUNHAS: ADRIANO CÉSAR DIAS e
CRISTIAN CHARLES MARLOW.

Espécie: TERMO DE AUTORIZAÇÃO N.º 693/2012/SPB-ANATEL
PARTES: Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL e a
HIGH CONNECT REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA..
OBJETO: Autorização para exploração do Serviço Telefônico Fixo
Comutado destinado ao uso do público em geral (STFC), prestado em
regime privado, na modalidade de serviço LONGA DISTÂNCIA
NACIONAL - LDN, nas Áreas de Prestação equivalente às Regiões I,
II e III do Plano Geral de Outorgas - PGO. FUNDAMENTO LE-
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