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3.2.8.1 Só serão permitidas uma mala e uma sacola por aluno
no alojamento.

3.2.9 O candidato deverá adquirir os seguintes materiais na
Academia Nacional de Polícia:

- calças pretas de brim e de tactel, padrão ANP (uma de
cada);

- calça de quimono preta (opcional);
- short azul Royal, padrão ANP (somente para os homens);
- camiseta branca regata, padrão ANP (duas);
- camiseta branca de mangas curtas e gola redonda, padrão

ANP;
- camisa pólo, padrão ANP (duas);
- agasalho completo preto e branco, padrão ANP;
- boné preto com emblema da ANP;
- cinto de nylon preto com velcro de 3,5 cm;
- coldre de nylon tipo "panqueca" universal;
- porta carregador duplo para pistola 15 tiros;
- protetor auricular externo;
- óculos de proteção para aulas de tiro;
- botas (cano médio);
- régua de 30 cm;
3.2.10 O material didático a ser utilizado durante o Curso de

Formação Profissional fica a critério do candidato, incluindo:
- Código Penal atualizado;
- Código de Processo Penal atualizado;
- Constituição Federal atualizada.
3.2.11 Os candidatos do sexo masculino deverão apresentar-

se com o cabelo curto, sem barba e/ou bigode (raspados).
4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 O Curso de Formação Profissional, de caráter elimi-

natório e classificatório, avaliará a frequência obrigatória no referido
curso e o aproveitamento do candidato nas atividades, a partir de
critérios a serem definidos oportunamente durante o curso.

JOAQUIM CLÁUDIO FIGUEIREDO MESQUITA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARÁ
DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM MARABÁ

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Delegado de Polícia Federal ANTONIO CARLOS CU-
NHA SÁ, lotado e em exercício nesta DELEGACIA DE POLÍCIA
FEDERAL EM MARABÁ, no uso de suas atribuições legais, faz
saber a YEHYE JAMIL MAHMOUD ou YEHYE MAHMOUD, li-
banês, filho de Jamil Mahoud e Bard Yassin, estando em local incerto
e não sabido, que por determinação do Exmo. Senhor Diretor do
Departamento de Estrangeiros da Secretaria de Justiça/MJ. contida no
despacho de 21/09/1998 e informado a este Serviço através do ofício
nº 6056/06-DPREC/CGPI/DIREX/DPF, foi instaurado o competente
inquérito para efeito de sua expulsão do Brasil, com observância das
normas previstas na Lei 6.815/80, na parte relativa à expulsão, fi-
cando desde já notificado a comparecer na DELEGACIA DE PO-
LÍCIA FEDERAL, LOCALIZADA NA FOLHA 31, QUADRA ES-
PECIAL, LOTE ESPECIAL, NOVA MARABÁ, MARABÁ/PA, no
prazo máximo de 10 dias, a contar da data da segunda e última
publicação do presente Edital, acompanhado de seu advogado, sendo
na falta deste, nomeado Defensor Dativo para formular defesa escrita
nos autos do Inquérito de Expulsão nº 01/2008-DPF/MBA/PA. A
presente Notificação serve para os demais atos processuais expulsório
e o seu não acatamento implicará em revelia. Eu, Marcus Vinícius
Soares Trannin, Escrivão de Polícia Federal, matrícula 16.323, que o
lavrei.

Marabá-PA, 28 de janeiro de 2009.
ANTONIO CARLOS CUNHA SÁ

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO GRANDE
DO SUL

DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL
EM RIO GRANDE

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Delegada de Polícia Federal , Janaína Agostini Braido,
lotada e em exercício na DPF/RGE/RS, no uso de suas atribuições
legais, faz saber a NICOLAS GONZALEZ RODRIGUES, filho de
José Gonzales e Magdalena Rodrigues, de nacionalidade espanhola,
estando em local incerto e não sabido, que por determinação da
Exma. Sra. Diretora do Departamento de Estrangeiros da Secretaria
Nacional de Justiça/MJ, contida no despacho de 28/09/2005 e in-
formado a este Serviço através do Ofício nº 9614/05/DPREC/CG-
PI,foi instaurado o competente inquérito para efeito de sua expulsão,
ficando desde já notificado a comparecer nesta Delegacia, localizada
na Rua General Osório nº 512, em Rio Grande/RS, no prazo máximo
de 10 dias, a contar da data da segunda publicação do presente Edital,
acompanhado de seu advogado, sendo na falta deste, nomeado De-
fensor Dativo para formular defesa escrita nos autos do Inquérito de
Expulsão nº 08434.002428/2005-11. A presente Notificação para os
demais atos processuais expulsórios, também é válida, e o seu não
acatamento implicará em revelia. Eu Baltazar Borba Lazo, Escrivão
"Ad Hoc" de Polícia Federal que o lavrei.

Em 9 de fevereiro de 2009.
JANAÍNA AGOSTINI BRAIDO

(Dias: 12 e 25/2/2009)

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2009

Número do Contrato: 22/2008. Nº Processo: 08500069964200728.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado:
51908846000165. Contratado : MAURO ELLWANGER ADMINIS-
TRACAO DE -BENS PROPRIOS LTDA. Objeto: Prorrogação do
contrato de locação do imóvel que abriga a Delegacia de Polícia
Federalna cidade de Campinas /SP, para o exercício de 2009, com-
preendendo o período de 01/01/2009 a 31/12/2009. Fundamento Le-
gal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações Vigência: 01/01/2009 a
31/12/2009. Data de Assinatura: 01/01/2009.

(SICON - 20/02/2009) 200360-00001-2009NE900001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 5/2009

Número do Contrato: 34/2005. Nº Processo: 08500049607200581.
Contratante: MINISTERIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado:
37992054000190. Contratado : CONSEL COMERCIO E SERVICOS
-TECNICOS LTDA. Objeto: Prorrogação do contrato de serviços de
locação de máquinas copiadoras/impressoras digitais na SR/DPF/SP,
para o exercício de 2009, compreendendo o período de 01/01/2009 a
31/12/2009. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações
Vigência: 01/01/2009 a 31/12/2009. Data de Assinatura:
01/01/2009.

(SICON - 20/02/2009) 200360-00001-2009NE900001

DELEGACIA REGIONAL EXECUTIVA
DELEGACIA DE POLÍCIA DE IMIGRAÇÃO

NÚCLEO DE CARTÓRIO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Delegado de Polícia Federal MARCELO JOAO DA SIL-
VA, lotado e em exercício nesta NUMIG/DPF/STS/SP, no uso de suas
atribuições legais, faz saber a ABDELKADER MOKRANI, nacional
da Argélia, filho de Chabane Mokrani e de Khadija Mokrani, nascido
em 04 (quatro) de setembro de 1958, o qual estava recolhido na ala
de Progressão Penitenciária do Centro de Detenção Provisória I de
Belém e não foi encontrado, estando em local incerto e não sabido,
conforme informações do Departamento de Controle e Execução Pe-
nal da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária de São
Paulo, que por determinação do Exmo. Senhor Diretor do Depar-
tamento de Estrangeiros da Secretaria de Justiça/MJ, contida no des-
pacho de 24/08/2005 e informado a este Serviço através do ofício nº
8310/05-/DPREC/CGPI, foi instaurado o competente inquérito para
efeito de sua expulsão do Brasil, com observância das normas pre-
vistas na Lei 6.815/80, na parte relativa à expulsão, ficando desde já
notificado a comparecer nesta Delegacia, localizada na Rua Ria-
chuelo, 27, Centro, Santos, São Paulo, tel. (13) 3213-1800, no prazo
máximo de 10 dias, a contar da data desta e última publicação do
presente Edital, acompanhado de seu advogado, sendo na falta deste,
nomeado Defensor Dativo para formular defesa escrita nos autos do
Inquérito de Expulsão nº 006/05. A presente Notificação para os
demais atos processuais expulsórios, também é válida, e o seu não
acatamento implicará em revelia. Eu, Giulianna Pinto Barbosa, Es-
crivã de Polícia Federal que o lavrei.

Em 18 de fevereiro de 2009.
MARCELO JOAO DA SILVA

- 1 (um) par de coturnos preto;
- 2 (dois) bonés na cor azul marinho com as seguintes es-

pecificações: boné em tecido (poliéster ou algodão), na cor azul
marinho escuro, com corte americano de seis gomos, sem nenhuma
inscrição ou desenho;

- 1 (um) cinto com as seguintes especificações: cor preta, em
nylon, de 5cm de largura, com fivela reversível, presilha por es-
trangulamento (sem nenhum tipo de estampado na presilha);

- 1 agasalho (opcional): calça e blusa em tactel, cor pre-
dominante azul marinho, com faixa amarela de 10cm de largura na
extensão das mangas (de um punho a outro, passando pelas costas,
conforme modelo abaixo) e nas laterais das pernas da calça. Não
poderá haver nenhum tipo de inscrição, desenho ou bordado no aga-
salho.

RICARDO DE OLIVEIRA BETAT

2o- DISTRITO REGIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 3/2009

Nº Processo: 08674003024200865. Contratante: MINISTE-
RIO DA JUSTICA -CNPJ Contratado: 03690364000139. Contratado
: BARAHOUSE CONSTRUCOES & SERVICOS -ESPECIAIS LT-
DA. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de
limpeza e conservação dos imove do 2ºDRPRF/TO Fundamento Le-
gal: Lei 8666/93 e Lei 10520/02 Vigência: 25/02/2009 a 24/02/2010.
Valor Total: R$116.181,12. Fonte: 174020197 - 2009NE900040. Data
de Assinatura: 19/02/2009.

(SICON - 20/02/2009) 200139-00001-2009NE900001

5o- DISTRITO REGIONAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 2/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Emissão de bilhetes de passagens aéreas
nacionais e serviços correlatos. Total de Itens Licitados: 00001 .
Edital: 25/02/2009 de 09h00 às 13h00 e de 15h às 17h00 . EN-
DEREÇO: Rua Prof. Diomdes Souto Maior, 764 São Vicente - BOA
VISTA - RR . Entrega das Propostas: a partir de 25/02/2009 às 09h00
no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 09/03/2009
às 09h00 site www.comprasnet.gov.br

HELLITON SANTIAGO DOS SANTOS
Gestor Financeiro

(SIDEC - 20/02/2009) 200232-00001-2009NE900009

8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL
SEÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1/2009

Nº Processo: 08666013801200889. Contratante: MINISTERIO DA
JUSTICA -CNPJ Contratado: 00913443000173. Contratado : RE-
NAULT DO BRASIL S.A -Objeto: Aquisição de veículos policiais
caracterizados e descaracterizados para patrulhamento de rodovias
federais, conforme Edital. Fundamento Legal: Lei 8666/93 Vigência:
25/02/2009 a 25/02/2010. Valor Total: R$629.720,00. Fonte:
100000000 - 2008NE901033. Data de Assinatura: 20/02/2009.

(SICON - 20/02/2009) 200125-00001-2008NE900003

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2009

Nº Processo: 08666009066200817 . Objeto: Revisao Total de Itens
Licitados: 00003 Fundamento Legal: Artigo 24, inciso XVII, da Lei
8.666/93 Justificativa: Garantia tecnica Declaração de Dispensa em
18/02/2009 NADJA CLAUDIA LOPEZ VIANNA Chefe da saf Ra-
tificação em 18/02/2009 LUIZ ADEMAR PAES Superintendente .
Valor: R$ 784,70 Contratada :MAXICAR-DISTRIBUIDORA DE
V E I C U L O S LT D A

(SIDEC - 20/02/2009) 200125-00001-2009NE000003

9ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2009

Nº Processo: 08.660.021.949/2008-47 CNPJ Acordante:
00.394.494/0114-13. Acordante: 9ª SUPERINTENDÊNCIA DE PO-
LÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL/MJ. CNPJ Acordada:
02.464503/0001-43. Acordada: EMPRESA CONSÓRCIO UNIVIAS.
Objeto: Cooperação recíproca entre os partícipes, com vistas a em-
preender esforços comuns por intermédio da elaboração de estudos
técnicos para viabilizar ações de fiscalização do excesso de velocidade
praticadas por condutores que trafegam pelas Rodovias Federais: BR-
386, do Km 252,38 ao Km 390,79; BR-116, Km 79,29 ao Km 183,90;
BR-116, do Km 301,52 ao Km 399,52; BR-290, Km 112,30 ao 317,30;
e BR-153, do Km 463,30 ao Km 489,30, todos trechos sob circuns-
crição da 9ª Superintendência do Departamento de Polícia Rodoviária
Federal, com o objetivo de fazer cumprir as normas do Código de
Trânsito brasileiro no que diz respeito, principalmente, à coibição de
infrações de trânsito em prol da segurança pública e da preservação do
patrimônio público da União. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da
data de sua assinatura, podendo ser prorrogado observando o limite de
60 (sessenta) meses. Data da assinatura: 02/01/2009.

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA
FEDERAL

COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS HUMANOS
COORDENAÇÃO DE ENSINO

EDITAL Nº 13, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009

O COORDENADOR DE ENSINO DA COORDENAÇÃO
GERAL DE RECURSOS HUMANOS DO DEPARTAMENTO DE
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, no uso de suas atribuições
legais, torna pública a retificação do subitem 4.9 do Edital n.º 12 -
PRF, de 16 de fevereiro de 2009, publicado no Diário Oficial da
União, que passa a ter a redação a seguir especificada.

(...)
4.9 O aluno regularmente matriculado fará jus, durante o

Curso de Formação Profissional, a título de auxílio financeiro, a
cinquenta por cento da remuneração da classe/inicial do cargo de
Policial Rodoviário Federal, descontados os impostos.

(...)
Torna públicas, ainda, as especificações de que trata o su-

bitem 4.7.1 do Edital n.º 12 - PRF, de 16 de fevereiro de 2009,
publicado no Diário Oficial da União, conforme a seguir.

- 2 (duas) calças táticas padrão PRF, com as seguintes es-
pecificações: Tecido em "rip-stop", na cor caqui, modelo operacional
P R F.

- 2 (duas) camisetas regatas brancas em malha para as aulas
de educação física, sem nenhum tipo inscrição ou desenho;

- 2 (dois) calções de tactel na cor azul marinho (masculino),
para as aulas de educação física sem nenhum tipo de inscrição ou
desenho;

- 2 (duas) bermudas de cotton ou equivalente na cor azul
marinho (feminino), para as aulas de educação física, sem nenhum
tipo de inscrição ou desenho;




