SEÇÃO 1
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
SUBPROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PORTARIA No- 710, DE 4 DE SETEMBRO DE 2015
O SUBPROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso da competência que lhe foi delegada pelo
Procurador-Geral Federal, nos termos da Portaria PGF nº 200, de 25 de fevereiro de 2008,
publicada no Diário Oficial da União, de 26 de fevereiro de 2008, Seção 2, pág.1, com base no
disposto no art. 48 da Instrução Normativa AGU nº 1, de 30 de setembro de 2009, tendo em
vista o resultado do concurso público de provas e títulos destinado ao provimento de cargos
de Procurador Federal de 2ª Categoria, de que trata o Edital PGF nº 4, de 24 de agosto de
2013, publicado no DOU de 29 de agosto de 2013, Seção 3, fls.1-9, homologado pela Portaria
nº 196/AGU, de 18 de junho de 2014, publicada no DOU de 20 de junho de 2014, Seção 1, fls.
26-29, e a nomeação procedida pela Portaria nº 393/AGU, de 3 de setembro de 2015, resolve:
Art. 1º Convocar os candidatos nomeados pela Portaria nº 393/AGU, de 3 de setembro de
2015, para: I - escolha de vagas de lotação, a recair sobre as localidades constantes do Anexo I,
segundo sua ordem de preferência; e, II - indicação da ordem de preferência de todos os
órgãos de exercício de cada localidade de lotação escolhida nos termos do inciso I. Parágrafo
único - A não apresentação da ordem de preferência de todos os órgãos de exercício de cada
órgão de lotação escolhido permitirá a escolha do órgão de exercício a critério da
Procuradoria-Geral Federal. Art. 2º As opções dar-se-ão unicamente por meio eletrônico, das
08h00min do dia 9 de setembro de 2015 até às 15h00min do dia 10 de setembro de 2015,
horário de Brasília / DF, mediante escolha das localidades e indicação de órgãos de exercício
no sistema disponibilizado no sítio eletrônico da Advocacia-Geral da União: www. agu. gov. br.
Art. 3º As vagas objeto de disputa serão atribuídas segundo a ordem de classificação dos
candidatos referidos no art. 1º. Art. 4º O candidato que não tiver os seus pedidos de lotação
ou exercício deferidos, será lotado em localidade e colocado em órgão de exercício a critério
da Procuradoria-Geral Federal. Art. 5° O candidato que não atender, tempestivamente, à
convocação objeto desta Portaria, perderá o direito à escolha, ficando a critério da
Administração determinar a localidade de lotação e órgão de exercício. Art. 6º A posse dos
candidatos aprovados para os cargos vagos na Carreira de Procurador Federal de que trata o
art. 1º está prevista para o dia 18 de setembro de 2015, respeitando o disposto no §1º, do art.
13, da lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Art. 7º Os candidatos de que trata o art. 1º
somente poderão tomar posse após o encaminhamento dos seguintes documentos para a
Caixa Postal n.º 8017 Agência Sudoeste 10300634, CEP 70673- 970, Brasília / DF: I - cópias da
documentação exigida para a posse, relacionada no Anexo II desta Portaria; II - atestado
acompanhado de laudo de aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo,
fornecido por médico integrante do Sistema Único de Saúde - SUS ou vinculado ao Serviço
Público Federal, acompanhado dos exames laboratoriais e radiológicos discriminados no Anexo
III desta Portaria. Parágrafo único. Os exames médicos de que trata o inciso II correrão a
expensas dos candidatos, assim como os deslocamentos para a sua realização. Art. 8º
Eventuais dúvidas e omissões quanto ao disposto no artigo 8º serão dirimidas pela Divisão de
Recrutamento e Seleção da Secretaria-Geral de Administração da Advocacia-Geral da União,
por meio do eletrônico: cogep.dires@agu.gov.br. Art. 9º Os Anexos II e III desta Portaria serão
publicados apenas no Suplemento do Boletim de Serviço da Advocacia Geral da União Art. 10
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ADLER ANAXIMANDRO DE CRUZ E ALVES
ANEXO I
ÓRGÃOS DE LOTAÇÃO Nº de vagas ÓRGÃOS DE EXERCÍCIO Nº de vagas
1 - PF/AC 4 INSS/AC 4

2 - INSS-Rep Altamira/PA 2 INSS-Rep Altamira/PA 2
2.1 - FUNAI- Altamira/PA 1 FUNAI- Altamira/PA 1
3 - PSF-Ji-Paraná/RO 8 PSF -Ji-Paraná/RO 8
SEÇÃO 2
SECRETARIA-GERAL DE CONSULTORIA
PORTARIA No- 807, DE 4 DE SETEMBRO DE 2015
O SECRETÁRIO-GERAL DE CONSULTORIA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº 1.663, de 2 de dezembro de 2009, do
Advogado-Geral da União, e considerando o que consta do Processo nº 00584.000034/201575, resolve DISPENSAR, a pedido, ROGÉRIO APARECIDO RUY, Procurador Federal, matrícula
Siape nº 1379324, da função de Chefe de Seção de Cobrança e Recuperação de Créditos,
código FG-1, da Procuradoria Seccional Federal em Guarulhos/ SP.
FERNANDO LUIZ ALBUQUERQUE FARIA
RETIFICAÇÃO
Na Portaria nº 707/SGCS, de 18 de agosto de 2015, publicada no Diário Oficial da União nº 158,
de 19 de agosto de 2015, Seção 2, págs. 2/3, onde se lê: "da Advocacia-Geral da União...", leiase: "da Advocacia-Geral da União, a contar de 12 de junho de 2015. "
SEÇÃO 3
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 9/2015
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 00587000469201590. Objeto:
Pregão Eletrônico - Serviços continuado de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento
de todos os materiais e equipamentos, com execução mediante o regime de empreitada por
preço global, para atender às necessidades das Unidades da Advocacia-Geral da União no
Estado de Alagoas. ROSIANE MARIA SILVA LINS Pregoeira (SIDEC - 04/09/2015) 110096-000012015NE000095
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2015 - UASG 110161
Número do Contrato: 55/2014. Nº Processo: 00693000692201449. PREGÃO SRP Nº 30/2013.
Contratante: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO -CNPJ Contratado: 01162636000100. Contratado:
B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATICA DO BRASIL LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência
contratual por mais 12 (doze) meses bem como reajustar os preços inicialmente contratados.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 04/09/2015 a 03/09/2016. Valor Total:
R$10.065.594,24. Fonte: 100000000 - 2015NE800779. Data de Assinatura: 03/09/2015. (SICON
- 04/09/2015) 110161-00001-2015NE000095
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO Nº 41/2015
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 00452000164201511. Objeto:
Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para

a contratação de serviços de copeira, com fornecimento de materiais, que atenderá às
necessidades da Advocacia-Geral da União em Goiânia/GO, conforme condições, quantidades
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. JOSE FELIPE RODRIGUES DE OLIVEIRA
Superintendente (SIDEC - 04/09/2015) 110161-00001-2015NE000095

