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3.9 O candidato matriculado no Curso de Formação Pro-
fissional continuará a ser submetido à investigação social e/ou fun-
cional, segundo o subitem 1.10 do edital de abertura, podendo vir a
ser desligado do Curso de Formação Profissional e, consequente-
mente eliminado do concurso público, se não possuir procedimento
irrepreensível e idoneidade moral inatacável.

4 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
4.1 O Curso de Formação Profissional, de caráter elimi-

natório, realizar-se-á em Cuiabá/MT no CESUC e em Belém/PA no
IESP, elencados no item 2, no período de 09 de Março de 2009 a 10
de Junho de 2009, com carga horária total de 700 h/a (setecentas
horas-aula) exigindo-se do aluno tempo integral com frequência obri-
gatória e dedicação exclusiva.

4.2 O Curso de Formação Profissional, de caráter elimi-
natório, regular-se-á pelo respectivo Plano de Curso e pelas normas
estabelecidas pelo Regimento do Curso de Formação Profissional do
Departamento de Polícia Rodoviária Federal.

4.3 A apresentação dos candidatos convocados para o Curso
de Formação Profissional realizar-se-á nos locais do item 2, no dia 10
de março de 2009, às 7h30, ou, se for o caso, na data fixada pelos
subitem 3.8.1.

4.4 O candidato deverá trazer para as atividades do Curso de
Formação Profissional:

- duas calças jeans azul marinho;
- tênis para corrida na cor preta;
- meias soquetes brancas;
- meias pretas;
- sandálias, tipo havaiana, na cor preta;
- quimono para judô, na cor branca, com faixa branca;
- sunga de banho ou maiô, na cor azul para natação;
- óculos de proteção para as aulas de tiro;
- protetor auditivo para aulas de tiro;
- top azul para as mulheres para aulas de Educação Física;
- material de higiene pessoal;
- rede e grampos para cabelos (feminino);
- um cadeado pequeno;
4.5 Para fins de organização e preservação dos pertences

pessoais, os materiais acima deverão estar devidamente identificados
com o nome do candidato.

4.6 O material didático a ser utilizado durante o Curso de
Formação Profissional fica a critério do candidato, incluindo:

- Código de Trânsito Brasileiro;
- Código Penal;
- Código de Processo Penal;
- Constituição Federal atualizada;
- Código com leis especiais e extravagantes.
4.7 O candidato deverá adquirir os seguintes materiais:
- 02 (duas) calças táticas padrão PRF;
- 02 (duas) camisetas regatas brancas em malha para as aulas

de Educação Física;
- 02 (dois) calções de tactel na cor azul marinho (masculino),

para as aulas de Educação Física;
- 02 (duas) bermudas de cotton ou equivalente na cor azul

marinho (feminino), para as aulas de Educação Física;
- 01 (um) par de coturnos preto;
- 02 (dois) bonés na cor azul marinho;
- 01 (um) cinto, na cor preta, em nylon, com fivela re-

versível;
- agasalho (opcional);
4.7.1 As especificações dos materiais acima enumerados es-

tão disponíveis no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/con-
cursos/dprf2008.

4.7.2 As quantidades indicadas de cada material têm fim
meramente de orientação, não representando nenhum tipo de limite à
aquisição dos materiais.

4.8 O candidato que estiver frequentando o Curso de For-
mação Profissional estará sujeito a tempo integral, com atividades que
poderão se desenvolver nos horários diurnos e noturnos, inclusive aos
sábados, aos domingos e em feriados.

4.9 Ao aluno regularmente matriculado será fornecido, para a
sua manutenção, durante o período do Curso de Formação Profis-
sional, a título de auxílio-financeiro, cinquenta por cento da remu-
neração da classe inicial do cargo, descontados o Instituto Nacional
de Seguridade Social (INSS) e o imposto de renda.

4.10 O Departamento de Polícia Rodoviária Federal não dis-
ponibilizará alojamento aos candidatos.

4.11 O resultado obtido no Curso de Formação Profissional
será publicado no Diário Oficial da União.

4.12 Na hipótese de o candidato ser ocupante de cargo ou de
emprego efetivo da União, Estado, Município ou Distrito Federal,
poderá optar, durante o Curso de Formação Profissional, pela re-
muneração do órgão ou entidade de origem.

4.13 O Departamento de Polícia Rodoviária Federal do Mi-
nistério da Justiça não se responsabiliza pela requisição do candidato
em seu local de trabalho ou pelas despesas com deslocamento do
aluno para a frequência no Curso de Formação Profissional.

4.14 O candidato, durante a permanência no Curso de For-
mação Profissional, arcará com todas as suas despesas, incluindo
hospedagem, alimentação e transporte.

4.15 Durante o Curso de Formação Profissional, os can-
didatos serão avaliados através da aplicação de provas teóricas e
práticas conforme editais específicos.

4.15.1 O candidato que não obtiver, no mínimo, 70% (se-
tenta por cento) do total dos pontos do Curso de Formação Pro-
fissional, com aproveitamento mínimo de 50% (cinquenta por cento)
em cada avaliação, será considerado reprovado.

4.16 Também será reprovado o candidato que não obtiver
frequência integral no Curso, salvo faltas em até 20% (vinte por
cento) da carga horária total do CFP, nas situações previstas no
Regulamento do Curso de Formação Profissional;

5 DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1 O Curso de Formação Profissional, de caráter elimi-

natório, avaliará a frequência obrigatória no referido curso e o apro-
veitamento do candidato nas atividades, a partir de critérios definidos
em seu Regulamento.

5.2 O edital constando a homologação da matrícula no Curso
de Formação Profissional somente daqueles que tiveram a docu-
mentação considerada regular será publicado no Diário Oficial da
União, na data provável de 23 de março de 2009.

Brasília, 6 de março de 2009
RICARDO DE OLIVEIRA BETAT

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA

REGIONAL EM BELÉM

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1/2009

Nº Processo: 08764900001/2009 . Objeto: Servicos de fornecimento
de energia eletrica para atender as necessidades desta AER/Itaituba
durante o exercicio de 2009. Total de Itens Licitados: 00001 Fun-
damento Legal: Artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 Justificativa:
Servico de energia eletrica ref.exercicio de 2009 Declaração de Dis-
pensa em 09/03/2009 JAIME RODRIGUES DOS SANTOS Adm
Reg Subst Ratificação em 09/03/2009 FRANCISCO AFRANIO NU-
NES SOARES Chef Subst Financeiro Valor: R$ 8.610,00 Contratada
:CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. -CELPA

(SIDEC - 09/03/2009) 194012-19208-2009NE000001

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2/2009

Nº Processo: 08764900002/2009 . Objeto: Servico de telecomuni-
cacoes Total de Itens Licitados: 00001 Fundamento Legal: Artigo 24,
inciso IV, da Lei 8.666/93 Justificativa: Destinado atender a sede
desta Aer/Itaituba ref exercicio 2009. Declaração de Dispensa em
09/03/2009 JAIME RODRIGUES DOS SANTOS Adm Reg Subst
Ratificação em 09/03/2009 FRANCISCO AFRANIO NUNES SOA-
RES Chef Subst Financeiro Valor: R$ 7.200,00 Contratada :TELE-
MAR NORTE LESTE S/A

(SIDEC - 09/03/2009) 194012-19208-2009NE000002

2ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 5/2009

OBJETO: PREGÃO ELETRÔNICO - Contratação de empresa es-
pecializada no fornecimento de Óleo Lubrificante automotivo, de
forma parcelada, para atender as necessidades da 2 Superintendência
de Polícia Rodoviária Federal, conforme especificações e quantifi-
cações, constantes no item 03 do anexo I deste edital. Total de Itens
Licitados: 00004 . Edital: 10/03/2009 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
17h00 . Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 1400. Centro-Sul - CUIA-
BA - MT . Entrega das Propostas: a partir de 10/03/2009 às 08h00 no
site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 20/03/2009 às
09h30 site www.comprasnet.gov.br

FABIANO JANDREI BOGO
Pregoeiro

(SIDEC - 09/03/2009) 200120-00001-2009NE000004

6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 16/2009

Nº Processo: 08658003128200959 . Objeto: Contratação de empresa
para manutenção corretiva no etilômetro de marca LPC, modelo
BAF-300, série 110, patrimônio 031509 visando atender as neces-
sidades da 6ªSRPRF/SP. Total de Itens Licitados: 00001 Fundamento
Legal: Artigo 25, Caput, da Lei 8.666/93 Justificativa: Empresa ex-
clusiva. Declaração de Inexigibilidade em 09/03/2009 JOÃO BOSCO
RIBEIRO Superintendente Ratificação em 09/03/2009 . JOÃO BOS-
CO RIBEIRO Superintendente Valor: R$ 650,00 Contratada :ELEC
INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO
LT Valor: R$ 650,00
(SIDEC - 09/03/2009)

14ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 3/2008

Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de Telefonia Fixa
Comutada (STFC), para a Região I - Estado da PAraíba/Longa Dis-
tância (LDN e LDI) conforme especificações constantes noTermo de
Referência Anexo I do Edital. Total de Itens Licitados: 00028 . Edital:
10/03/2009 de 08h00 às 12h00 e de 13h às 17h00 . ENDEREÇO:
Rodovia BR 230 Km 23, n. 2257 Cristo Redentor - JOAO PESSOA
- PB . Entrega das Propostas: a partir de 10/03/2009 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 23/03/2009 às
09h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital
poderá ser retirado no sitio http://www.comprasnet.gov.br, e maiores
informações poderão ser obtidas pelo e-maillicita-
c o e s . p b @ d p r f . g o v. b r

JOSE GOMES DA SILVA JUNIOR
Pregoeiro

(SIDEC - 09/03/2009) 200122-00001-2009NE900043

20ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 6/2009

Nº Processo: 08672000143/09-67. Contratante: MINISTERIO DA
JUSTICA -CNPJ Contratado: 04279374000149. Contratado : AK-
BAR COMERCIO EXPORTACAO E -IMPORTACAO LTDA. Ob-
jeto: Aquisição de forma contínua de 20.000 (vinte mil) litros de água
mineral sem gás, em embalagens de 20 (vinte) litros, ou seja, 1.000
(mil) garrafões de 20(vinte) litros, visando suprir a 20ª Superin-
tendência de Polícia Rodoviária Federal em Sergipe, durante o ano de
2009, conforme termo de referência. Fundamento Legal: Art. 24,
inciso II, da Lei nº 8.666/93. Vigência: 10/03/2009 a 31/12/2009.
Valor Total: R$1.500,00. Fonte: 174020197 - 2009NE900069. Data
de Assinatura: 09/03/2009.

(SICON - 09/03/2009)

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

DIRETORIA DE FINANÇAS E SERVIÇOS LOGÍSTICOS

AVISOS DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 12/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de solução integrada de infra-
estrutura de hardware (Servidor/San/Fitoteca) para o ambiente de
laboratório da Dataprev. Total de Itens Licitados: 00003 . Edital:
10/03/2009 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO: Rua
Professor Álvaro Rodrigues, 460 sala 807 Botafogo - RIO DE JA-
NEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 10/03/2009 às 09h00
no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 23/03/2009
às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital
encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima, me-
diante o recolhimento de R$10,00 reais ou na íntegra diretamente no
site www.comprasnet.gov.br

(SIDEC - 09/03/2009)

PREGÃO Nº 13/2009

Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de comunicação
de dados, para interligar a rede da Previdência Social à internet, no
Rio de Janeiro (CPRJ) e Distrito Federal (CPDF), por um período de
36(trinta e seis) meses. Total de Itens Licitados: 00004 . Edital:
10/03/2009 de 09h00 às 12h00 e de 14h às 17h00 . ENDEREÇO: Rua
Professor Álvaro Rodrigues, 460 sala 807 Botafogo - RIO DE JA-
NEIRO - RJ . Entrega das Propostas: a partir de 10/03/2009 às 09h00
no site www.comprasnet.gov.br . Abertura das Propostas: 20/03/2009
às 10h00 site www.comprasnet.gov.br . Informações Gerais: O edital
encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima, me-
diante o recolhimento de R$10,00 reais ou pode ser obtido na íntegra
diretamente no site www.comprasnet.gov.br

CHRISTINA RODRIGUES TRINDADE
Pregoeira

(SIDEC - 09/03/2009)

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
DIVISÃO DE COMPRAS

DIVISÃO DE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

CP/Processo nº 2008.0322.01 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO Nº 097/2008. Valor Total: R$ 2.942.489,45 (dois milhões e
novecentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e oitenta e nove reais
e quarenta e cinco centavos) - Vigência: 12 meses, publicada no
D.OU. em 04/02/2009, Contratado: TPH - COMÉRCIO E SERVI-
ÇOS DE MÓVEIS DIVISÓRIAS E PISOS LTDA. AF: nº
01.0058.2009 - Valor: R$. 175.876,70 (cento e setenta e cinco mil e
oitocentos e setenta e seis reais e setenta centavos), sendo este o
segundo pedido. OBJETO: A presente ATA tem por objeto o registro
de preços para futura e eventual aquisição de mobiliário modular para
as instalações da DATAPREV, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para
atender a demanda da DATAPREV, conforme especificações e con-
dições contidas nos Anexos do Edital Pregão eletrônico nº 097/208.
Vigência: e Fornecimento - 09/03/2009 a 07/04/2009. Lei
10520/2002, Lei 8666/1993, Dec. Lei 5450/2005, Dec. Lei
3931/2001, Artigo 008, Parágrafo 0001.

Ministério da Previdência Social
.




