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AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 27/2012

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publi-
cada no D.O. em 15/02/2012 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição
de scanner planetário colorido para livros e documentos até o formato
A2, incluindo serviços de instalação, treinamento e manutenção pre-
ventiva e corretiva pelo período mínimo de 48 meses.

JOSE MARTINICHEN FILHO
Presidente da CPL

(SIDEC - 24/02/2012) 010001-00001-2011NE000091

1ª SECRETARIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: 164.435/08. OBJETO: Realização do curso "Pro-
dução Cultural para Crianças". Valor total: R$ 15.750,00. INTE-
RESSADO: Coordenação de Divulgação - Secretaria de Comunicação
Social. FAVORECIDO: Omni-3 - Soluções em Educação e Comu-
nicação Ltda. FUNDAMENTO LEGAL: Inciso II do artigo 25, c/c o
artigo 13, inciso VI da Lei 8.666/1993, correspondente ao artigo 21,
inciso II, alínea "f" do Regulamento aprovado pelo Ato da Mesa n.
80/2001. AUTORIZAÇÃO: Rogério Ventura Teixeira, Diretor-Geral.
RATIFICAÇÃO: Deputado Eduardo Gomes, 1º Secretário.

SENADO FEDERAL
D I R E TO R I A - G E R A L

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio CN20120001. Processo: 006113/10-9. Celebrado
com o GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR.
Modalidade: Não aplicável. Objeto: Proporcionar a CONVENENTE,
mediante contribuição corrente do Senado, recursos para aplicação
em despesas de custeio e subvenções necessárias a manter contatos
pessoais entre seus membros e os dos demais Parlamentos, a fim de
incentivar, numa ação comum, a colaboração de todos os países, no
sentido de fortalecer e desenvolver as instituições democráticas, assim
como de promover a paz e a cooperação entre os povos. Valor Global:
R$631.400,63. Programa de Trabalho: 01031055140610001. Natureza
da Despesa: 335041. Nota de Empenho nº 2012NE000504, emitida
em 07/02/2012. Programa de Trabalho: 282120910007G0001. Na-
tureza da Despesa: 338041. Nota de Empenho nº 2012NE000505,
emitida em 07/02/2012. Vigência: início: 22/02/2012 - final:
21/02/2013. Signatários: pelo Senado Federal: Doris Marize Romariz
Peixoto, Diretora-Geral, pela Convenente: Deputado Átila Lins, Pre-
sidente.

EDITAL Nº 8, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2012
CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS

A Diretora-Geral do Senado Federal torna pública a con-
vocação dos candidatos com inscrições homologadas para os cargos
de Consultor Legislativo, Analista Legislativo, Técnico Legislativo e
Policial Legislativo, para a realização das provas objetivas e das
provas discursivas (exceto para o cargo de Consultor), relativas aos
concursos públicos normatizados pelos editais de abertura de ins-
crições nº. 1, 2, 3 e 4, respectivamente, publicados no Diário Oficial
da União nº. 246, Seção 3, de 23 de dezembro de 2011.

1. As provas objetivas para os cargos de Consultor Legis-
lativo, Técnico Legislativo e Policial Legislativo, e as provas dis-
cursivas (exceto para o cargo de Consultor) terão a duração de 5
(cinco) horas, no turno da manhã, de 8h às 13h (horário de Bra-
sília/DF).

2. As provas objetivas e discursivas para o cargo de Analista
Legislativo terão a duração de 5 (cinco) horas e meia, no turno da
tarde, de 15h às 20h30min (horário de Brasília/DF).

3. As provas serão realizadas no dia 11 de março de 2012,
simultaneamente nas capitais de todos os 26 (vinte e seis) Estados e
do Distrito Federal.

3.1. Os locais e os horários de realização das provas en-
contram-se disponíveis a partir da presente data no endereço ele-
trônico da Fundação Getulio Vargas (http://www.fgv.br/fgvproje-
tos/concursos/senado11/), onde o candidato poderá consultar, median-
te o fornecimento de dados relativos à inscrição, o seu Cartão de
Informação contendo as informações referentes ao estabelecimento,
endereço e sala em que irá realizar a prova.

3.2. É de responsabilidade exclusiva do candidato a iden-
tificação correta de seu local de realização das provas e o com-
parecimento no horário determinado. É recomendável, ainda, que os
candidatos atentem para os fusos horários existentes no território
brasileiro.

4. O candidato deverá comparecer ao local designado para a
realização das provas com antecedência mínima de uma hora do
horário fixado para o seu início, observando o horário oficial de
Brasília-DF, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, do
comprovante de inscrição (Cartão de Informação impresso do site) ou
do comprovante de pagamento da taxa de inscrição e do documento
de identidade original.

4.1. Não haverá segunda chamada para a realização das pro-
vas. O não comparecimento implicará a eliminação automática do
candidato.

4.2. Não serão aplicadas provas em local, data ou horário
diferentes dos predeterminados. O candidato apenas poderá realizar a
prova no local designado em seu Cartão de Informação, sendo vedada
a realização da prova em qualquer outro local.

4.3. Não será permitida, durante a realização das provas, a
comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas cal-
culadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, im-
pressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou
legislação.

4.4. Ao receber seu material de prova, o candidato deve:
conferir seus dados pessoais, em especial seu nome, número de ins-
crição e o número do documento de identidade; ler atentamente as
instruções para a marcação das respostas das questões objetivas e
redação da prova discursiva (quando for o caso); marcar na folha de
respostas (prova objetiva) o campo relativo à confirmação do tipo/cor
de prova, conforme o caderno que recebeu (este campo, contudo, não
implica na anulação da prova no caso de sua não marcação); e assinar
seu nome, apenas nos espaços reservados, com caneta esferográfica
transparente de cor azul ou preta.

5. Será ELIMINADO do concurso o candidato que, durante
a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos ele-
trônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica,
notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina
fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de
qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de cha-
pelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira
(grafite), corretor líquido e/ou borracha. O candidato que estiver por-
tando algo definido ou similar ao disposto neste subitem deverá
informar ao fiscal da sala que determinará o seu recolhimento em
embalagem não reutilizável fornecida pelos fiscais, as quais deverão
permanecer lacradas durante todo o período da prova.

5.1. A FGV recomenda que o candidato não leve nenhum
dos objetos citados no subitem anterior no dia de realização das
provas. A FGV não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos
objetos supracitados.

5.2. A FGV não se responsabilizará por perdas ou extravios
de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a rea-
lização da prova, nem por danos a eles causados.

5.3. Para a segurança dos candidatos e a garantia da lisura do
certame, a FGV procederá, como forma de identificação, à coleta da
impressão digital de todos os candidatos no dia de realização das
provas.

5.4. Com vistas à garantia da isonomia e lisura do certame
seletivo em tela, no dia de realização das provas objetivas, os can-
didatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais quando do
ingresso e saída de sanitários durante a realização das provas.

5.5. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no lo-
cal de realização das provas por, no mínimo, duas horas após o seu
início. A inobservância desta regra acarretará a não correção da prova
e, consequentemente, a eliminação do candidato.

5.6. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de
questões, ao final da prova, se isto ocorrer nos últimos sessenta
minutos anteriores ao horário determinado para o término das pro-
vas.

5.7. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obriga-
toriamente, ao fiscal de sala, o seu cartão de respostas, a sua prova
discursiva, sob pena de ser eliminado.

5.8. Terá sua prova anulada e será automaticamente elimi-
nado do concurso público, ainda, o candidato que, durante a sua
realização: a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a
execução das provas; b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou
equipamento similar, dicionário, notas ou impressos que não forem
expressamente permitidos ou que se comunicar com outro candidato;
c) for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe,
telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, pen
drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica,
controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer
espécie, óculos escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de
chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, la-
piseira/grafite e/ou borracha; d) faltar com o devido respeito para com
qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as au-
toridades presentes ou com os demais candidatos; e) fizer anotação de
informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição
ou em qualquer outro meio; f) não entregar o material das provas ao
término do tempo destinado para a sua realização; g) afastar-se da
sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; h) ausentar-
se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas ou a
folha de texto definitivo; i) descumprir as instruções contidas no
caderno de provas, no cartão de respostas ou na folha de texto
definitiva; j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido; k) utilizar ou tentar utilizar
meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de
terceiros, em qualquer etapa do concurso público; l) não permitir a
coleta de sua assinatura; m) for surpreendido portando anotações em
papéis, que não os permitidos; n) for surpreendido portando qualquer
tipo de arma e/ou se negar a entregar a arma à Coordenação; o) não
permitir ser submetido ao detector de metal; p) não permitir a coleta
de sua impressão digital no cartão de respostas.

5.8.1. Os possíveis casos de burla às regras contidas neste
edital e nos editais de abertura de inscrições dos concursos públicos
aqui mencionados que forem registrados no dia de realização das
provas serão oportunamente analisados pela FGV, em conjunto com a
Comissão do Senado Federal, podendo serem mantidas as provas dos
candidatos nesta situação, quando for constatado inequivocamente
que não houve qualquer tipo de fraude ou privilégio no certame, em
atenção ao princípio da razoabilidade.

6. No dia de realização das provas o candidato deverá ob-
servar, ainda, todas as instruções e disposições relativas às provas
contidas nos respectivos editais de abertura de inscrições dos cargos
mencionados neste edital.

7. A partir da presente data, ainda, estão disponíveis no
endereço eletrônico da Fundação Getulio Vargas
(http://www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/senado11/) as relações de
candidatos que tiveram deferidos ou indeferidos os pedidos para con-
correr na condição de pessoas com deficiência, assim como aqueles
que tiveram deferidos ou indeferidos os pedidos de atendimento es-
pecial para a realização das provas.

7.1. O candidato cujo pedido tenha sido indeferido poderá
interpor recurso no dia 28 de fevereiro de 2012, mediante reque-
rimento dirigido à FGV pelo e-mail senado11@fgv.br.

DORIS MARIZE ROMARIZ PEIXOTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DE CONTRATAÇÕES

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E CONTROLE DE CONTRATAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 34/2012 - UASG 020001

Nº Prcesso: 032511/11-6 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de
preços para, por demanda formulada pelo SENADO, contratar em-
presa especializada na montagem e desmontagem dos estandes do
Senado Federal nas principais feiras e bienais do livro a serem rea-
lizadas no País em 2012, de acordo com os termos e especificações
do edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 00003 . Edital:
27/02/2012 de 08h30 às 12h00 e de 14h às 17h30 . Endereço: Senado
Federal, Via N2, Bloco de Apoio Ii, Mezanino Plano Piloto - BRA-
SILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 27/02/2012 às 08h30
no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas: 08/03/2012
às 09h30 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: O Edital
completo desta licitação encontra-se no site do Senado Federal. Ha-
vendo divergência entre a descrição do CATSER e/ou outras con-
dições constantes deste Aviso e o que consta na especificação técnica
e demais condições descritas no Edital, prevalecerá sempre o Edi-
tal.

WESLEY GONCALVES DE BRITO
Pregoeiro

(SIDEC - 24/02/2012) 200017-02012-2012NE000045

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2012 - UASG 040001

Nº Processo: 347322 . Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de ser-
viços de renovação de licença do Software Atlassian Jira de acesso
limitado a 100 usuários para acesso ilimitado , com garantia técnica
Total de Itens Licitados: 00001 . Edital: 27/02/2012 de 09h00 às
17h59 . Endereço: Praca Dos Tres Proderes - Ed. Sede - 2. Andar
BRASILIA - DF . Entrega das Propostas: a partir de 27/02/2012 às
09h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das Propostas:
09/03/2012 às 14h00 site www.comprasnet.gov.br. . Informações Ge-
rais: Edital disponível nos sítios www.comprasnet.gov.br e
w w w. s t f . j u s . b r

MARCELLO DOS SANTOS LOPES
Pregoeiro

(SIDEC - 24/02/2012) 040001-00001-2012NE000012

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2012

O pregoeiro do STF comunica que o Pregão Eletrônico n.
010/2012 - Contratação de empresa para instalação de elementos
permanentes e estruturais "ancoragem", foi deserto, por não acudir
interessados ao certame.

GUSTAVO DURAN DO VALLE

(SIDEC - 24/02/2012) 040001-00001-2012NE000012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
S E C R E TA R I A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

7º TA ao Contrato TSE nº 7/2007. CONTRATADA: Amil Assistência
Médica Internacional Ltda. OBJETO: Atualizar o valor estimado do
contrato. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso I, alínea b, da Lei
8.666/93. ASSINATURA: 24/02/2012. ASSINATURA: Patrícia Maria
Landi da Silva Bastos, Diretora-Geral, pelo TSE, Moacir Artêmio
Zanatta, Superintendente, e Márcia Matano dos Santos Martins, Ge-
rente DICOP Manutenção, pela Contratada. PA nº 10.874/2006.

Poder Judiciário
.






