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SECRETARIA EXECUTIVA
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL DE LOGÍSTICA

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO

Espécie: Prorroga de Ofício Nº 00001/2012 ao Convênio Nº 704233/2009.
Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Ges-
tora: 200005, Gestão: 00001. Convenente : ESTADO DA BAHIA, CNPJ
nº 13.937.032/0001-60. Executor : SECRETARIA DA JUSTICA, CIDA-
DANIA E DIREITOS HUMANOS, CNPJ nº 14.504.377/0001-92.
P.I.127/2008, art. 30, VI.. Valor Total: R$ 1.747.027,00, Valor de Con-
trapartida: R$ 17.470,27, Vigência: 18/08/2009 a 16/11/2012. Data de As-
sinatura: 19/06/2012. Assina : Pelo MINISTERIO DA JUSTICA -
MIN.DA JUSTICA / FLAVIO CROCCE CAETANO- .

(SICONV(PORTAL) - 21/06/2012)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Termo Aditivo Nº 00002/2012 ao Convênio Nº 741268/2010.
Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA JUSTICA, Unidade Ges-
tora: 200005, Gestão: 00001. Convenente : DEFENSORIA PUBLICA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CNPJ nº 05.599.094/0001-80. Pror-
rogação do prazo de vigência até 30/05/2013.. Valor Total: R$
1.991.338,00, Valor de Contrapartida: R$ 72.896,00, Vigência:
01/07/2010 a 30/05/2013. Data de Assinatura: 25/05/2012. Signatários:
Concedente : ROGERIO FAVRETO, CPF nº 470.132.570-87, Convenen-
te : ANDREA ABRITTA GARZON TONET, CPF nº 512.782.946-00.

(SICONV(PORTAL) - 21/06/2012)

CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA
ECONÔMICA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 6/2012 - UASG 303001

Nº Processo: 08700004826201123 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro
do preço do serviço de transporte rodoviário de mobília em geral, ba-
gagens e outros objetos de servidores deste Conselho Administrativo de
Defesa Econômica - CADE, em todo território nacional, de acordo com
as exigências estabelecidas neste edital e em seus anexos. Total de Itens
Licitados: 00005 . Edital: 22/06/2012 de 08h30 às 11h30 e de 14h às
17h30 . Endereço: Sep/norte Quadra 515, Conjunto D, Lote 4 - Edificio
Carlos Taurisano - Cep 70770-504 Asa Norte - BRASILIA - DF . Entrega
das Propostas: a partir de 22/06/2012 às 08h30 no site www.compras-
net.gov.br. . Abertura das Propostas: 09/07/2012 às 10h00 site www.com-
prasnet.gov.br. . Informações Gerais: O edital encontra-se disponivel nos
sítios eletrônicos: www.cade.gov.br e www.comprasnet.gov.br

VLADIMIR ADLER GORAYEB
Pregoeiro

(SIDEC - 21/06/2012) 303001-30211-2012NE800004

DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL
AVISOS DE SUSPENSÃO

PREGÃO Nº 10/2012

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publi-
cada no D.O. em 12/06/2012 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada para prestação de Serviço Tele-
fônico Fixo Comutaado - STFC na modalidade Longa Distancia Na-
cional e Internacional.

(SIDEC - 21/06/2012) 200005-00001-2012NE800169

PREGÃO Nº 11/2012

Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publi-
cada no D.O. em 12/06/2012 . Objeto: Pregão Eletrônico - Con-
tratação de empresa especializada para a prestação de serviço te-
lefonico fixo comutado STFC na modalidade longa distancia inter-
nacional, para atender a Penitenciária Federal em Porto Velho/RO.

MURILLO MARADONA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIDEC - 21/06/2012) 200005-00001-2012NE800169

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 9/2012

O Departamento Penitenciário Nacional, através deste pregoeiro,
torna público o resultado do pregão eletrônico 09/2012. Sagraram-se ven-
cedoras do certame as seguintes empresas: Item 1_- ASG Distribuidora de
agua mineral LTDA CNPJ 07.904.496/0001-77; Item 2 - POLIMAX Co-
mercio e Serviços LTDA - EPP CNPJ 06.954.256/0001-14. Os autos en-
contram-se franqueados para consulta na sede deste departamento.

MURILLO MARADONA DE OLIVEIRA

(SIDEC - 21/06/2012) 200005-00001-2012NE800169

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 49/2012 - UASG 200140

Nº Processo: 08038026023201271. PREGÃO SISPP Nº 13/2012
Contratante: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO -CNPJ Contra-
tado: 10439655000114. Contratado : PEDRO REGINALDO DE AL-
BERNAZ FARIA-ME. Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação, de forma contínua, dos serviços de copeiragem e
garçonaria, com fornecimento de materiais, para atender à Defensoria
Pública da União em Maceió/AL. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 .
Vigência: 18/06/2012 a 17/06/2013. Valor Total: R$31.000,00. Fonte:
100000000 - 2012NE801060. Data de Assinatura: 18/06/2012.

(SICON - 21/06/2012) 200140-00001-2012NE800896

EXTRATO DE CONTRATO Nº 52/2012 - UASG 200140

Nº Processo: 08038026030201272. PREGÃO SISPP Nº 13/2012
Contratante: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO -CNPJ Contra-
tado: 10439655000114. Contratado : PEDRO REGINALDO DE AL-
BERNAZ FARIA-ME. Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação, de forma contínua, dos serviços de copeiragem, com
fornecimento de materiais, para atender à Unidade da Defensoria
Pública da União em Aracajú/SE. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 .
Vigência: 18/06/2012 a 17/06/2013. Valor Total: R$31.000,00. Fonte:
100000000 - 2012NE801094. Data de Assinatura: 18/06/2012.

(SICON - 21/06/2012) 200140-00001-2012NE800896

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 - UASG 200140

Número do Contrato: 95/2011. Nº Processo: 08038013483201158.
PREGÃO SISPP Nº 6/2011 Contratante: DEFENSORIA PUBLICA
DA UNIAO -CNPJ Contratado: 07446868000169. Contratado :
DANDY LOCACAO DE VEICULOS LTDA -Objeto: Prorrogar o
prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de
13/06/2012 a 12/06/2013. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigên-
cia: 13/06/2012 a 12/06/2013. Valor Total: R$57.480,00. Fonte:
100000000 - 2012NE800495. Data de Assinatura: 12/06/2012.

(SICON - 21/06/2012) 200140-00001-2012NE800896

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 - UASG 200140

Número do Contrato: 108/2011. Nº Processo: 08038022998201068.
PREGÃO SISPP Nº 23/2011 Contratante: DEFENSORIA PUBLICA
DA UNIAO -CNPJ Contratado: 32401341000327. Contratado : VI-
SEL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA-Objeto: Prorrogar o pra-
zo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, de 11/07/2012
a 10/07/2013, bem como conceder repactuação. Fundamento Legal:
Lei 8.666/93 . Vigência: 11/07/2012 a 10/07/2013. Valor Total:
R$113.345,80. Fonte: 100000000 - 2012NE800182. Data de Assi-
natura: 21/06/2012.

(SICON - 21/06/2012) 200140-00001-2012NE800896

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 25/2012

A Pregoeira torna público o resultado do Pregão 25/2012 que
trata dos serviços de vigilância para atender à DPU/Mossoró/RN, cujo
objeto é adjudicado e homologado pelas autoridades competenstes à
Empresa Interfort Segurança de Valores Ltda, CNPJ nº
04.008.185/0001-31, visto que atendeu a todos os requisitos do edital
supracitado.

GISLEIDE ALVES DE JESUS

(SIDEC - 21/06/2012) 200140-00001-2012NE800896

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL

COORDENAÇÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
EDITAL No- 17, DE 21 DE JUNHO DE 2012

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS
NO CARGO DE PERITO CRIMINAL FEDERAL

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAL - SUBSTI-
TUTA, no uso das atribuições legais, torna pública a retificação do
tópico 26.4 dos conhecimentos específicos para o cargo de Perito
Criminal Federal/Área 8, referentes aos objetos de avaliação cons-
tantes do Anexo I do Edital nº 10/2012 - DGP/DPF, de 10 de junho
de 2012, conforme a seguir especificado.

(...)
PERITO CRIMINAL FEDERAL/ÁREA 8: (...) 26.4 Decreto

nº 6.514/2008 (regulamenta a Lei nº 9.605/1998). (...)
Torna pública, ainda, a retificação do caput do Edital nº

13/2012 - DGP/DPF, de 14 de junho de 2012, conforme a seguir
especificado, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do
edital.

(...) referentes aos objetos de avaliação constantes do Anexo
I do Edital nº 10/2012 - DGP/DPF, de 10 de junho de 2012 (...).

VALQUIRIA SOUZA TEIXEIRA DE ANDRADE

EDITAL No- 18, DE 21 DE JUNHO DE 2012
ONVOCAÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DA FICHA

DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS

A DIRETORA DE GESTÃO DE PESSOAL - SUBSTI-
TUTA, no uso de suas atribuições legais, torna pública a convocação
para o preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais - FIC,
para fins da investigação social, dos concursos públicos regidos pelos
Editais 45/2001-ANP/DRS, 024/2004-DGP/DPF, 025/2004-DGP/DPF
e 15/2009-DGP/DPF, para provimento de vagas no cargo de AGEN-
TE DE POLÍCIA FEDERAL.

1 DA CONVOCAÇÃO PARA O PREENCHIMENTO DA
FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS - FIC

1.1 Convocação para o preenchimento da Ficha de Infor-
mações Confidenciais - FIC, para fins de investigação social, na
seguinte ordem: concurso público, cargo, número de inscrição e nome
do candidato em ordem alfabética.

1.1.1 DO EDITAL 45/2001-ANP/DRS
1.1.1.1 AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
40503313, João Batista Rodrigues Fonseca.
1.1.2 DO EDITAL 24/2004-DGP/DPF
1.1.2.1 AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
00001052, Eric Flavio Brandao de Freitas / 00049743, Glau-

cio Southier / 00098649, Joao Luiz Osorio / 00138070, Paulo Sergio
de Almeida.

1.1.3 DO EDITAL 25/2004-DGP/DPF
1.1.3.1 AGENTE DE POLÍCIAL FEDERAL - REGIONAL

RONDÔNIA
00000622, Luiz Carlos Schunk de Moraes.
1.1.3.2 AGENTE DE POLÍCIAL FEDERAL - REGIONAL

TO C A N T I N S
00005841, Marinseck Afonso Jardim.
1.1.4 DO EDITAL 15/2009-DGP/DPF
1.1.4.1 AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL
10072942, Arthur Assuncao Pereira Ribeiro / 10029551, Da-

nilo Azevedo Mendes Ferreira / 10033389, Lucas Morais Nascimento
/ 10047195, Ricardo Bandeira de Moraes.

2 DO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMA-
ÇÕES CONFIDENCIAIS - FIC

2.1 Os candidatos convocados deverão preencher e enviar a
Ficha de Informações Confidenciais - FIC, a ser disponibilizada no
endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/dpf_12_agen-
te.

2.1.1 Os candidatos, convocados para o preenchimento e o
envio da Ficha de Informações Confidenciais - FIC, disporão do
período das 8 horas do dia 25 de junho às 23 horas e 59 minutos do
dia 1º de julho de 2012 (horário oficial de Brasília), conforme men-
cionado no subitem anterior.

2.2 Será eliminado o candidato que não preencher e/ou não
enviar a Ficha de Informações Confidenciais na forma e no prazo
estipulado no edital de abertura e neste edital.

3 DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL
3.1 A investigação social será realizada consoante o disposto

nos editais de abertura e instruções normativas dos respectivos con-
cursos públicos, no inciso I, do artigo 8º, do Decreto-Lei nº 2.320, de
26 de janeiro de 1987, e no Decreto nº 1.171, de 22 de junho de
1994, e diante da necessidade de definir normas disciplinares de
avaliação do procedimento irrepreensível e da idoneidade moral ina-
tacável, exigidos dos candidatos nos concursos públicos para pro-
vimento de cargos policiais.

3.1.1 A investigação social, de caráter unicamente elimi-
natório, é da competência da Diretoria de Gestão de Pessoal - DGP e
será realizada pela Coordenação de Recrutamento e Seleção - CO-
REC/DGP e pela área de Inteligência Policial da Academia Nacional
de Polícia - ANP/DGP, com participação das Unidades Centrais e
Descentralizadas do Departamento de Polícia Federal.

3.2 Durante todo o período do concurso público, exclusi-
vamente para efeito da Investigação Social, o candidato deverá man-
ter atualizados os dados informados na Ficha de Informações Con-
fidenciais - FIC, assim como cientificar formal e circunstanciada-
mente qualquer outro fato relevante para a Investigação Social.

3.3 O candidato deverá apresentar, em momento definido em
edital de convocação específico, os originais dos seguintes docu-
mentos, todos indispensáveis ao prosseguimento no certame:

I - certidão de antecedentes criminais, das cidades da Ju-
risdição onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos:

a) da Justiça Federal;
b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal;
c) da Justiça Militar Federal, inclusive para os candidatos do

sexo feminino;
d) da Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal, in-

clusive para os candidatos do sexo feminino;
II - certidão de antecedentes criminais da Justiça Eleitoral;
III - certidões dos cartórios de protestos de títulos das ci-

dades onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos;
IV - certidões dos cartórios de execução cível das cidades

onde reside e onde residiu nos últimos 5 (cinco) anos.
3.4 Somente serão aceitas certidões expedidas, no máximo,

nos 90 (noventa) dias anteriores à data de entrega fixada em edital e
dentro do prazo de validade específico se constante da mesma.

3.5 Serão desconsiderados os documentos rasurados.
3.6 O Departamento de Polícia Federal poderá solicitar, a

qualquer tempo durante a investigação, outros documentos neces-
sários para a comprovação de dados ou para o esclarecimento de fatos
e situações envolvendo o candidato.

Ministério da Justiça
.
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3.7 O candidato que não preencher e enviar a Ficha de
Informações Confidenciais FIC no prazo do item 2 será eliminado do
certame.

3.8 O candidato que for matriculado no Curso de Formação
Profissional continuará a ser submetido à investigação social e/ou
funcional, a avaliações médica e psicológica, podendo vir a ser des-
ligado do Curso de Formação Profissional e, consequentemente, eli-
minado do concurso, se não possuir procedimento irrepreensível e
idoneidade moral inatacável, ou plena capacidade física, médica e/ou
psicológica.

4 DA SEGUNDA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO -
CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

4.1 DA MATRÍCULA
4.1.1 Somente serão admitidos à matrícula no Curso de For-

mação Profissional os candidatos que tiverem a idade mínima de
dezoito anos completos, estiverem capacitados física e mentalmente
para o exercício das atribuições do cargo, bem como apresentarem a
seguinte documentação:

a) título de eleitor e comprovante de votação na última elei-
ção e/ou justificativa de não votação, em ambos os turnos, se for o
caso (original e cópia);

b) comprovante de quitação com as obrigações militares, em
caso de candidato do sexo masculino (original e cópia);

c) carteira de identidade civil (original e cópia);
d) carteira nacional de habilitação, categoria "B", no mínimo

(original e cópia);
e) comprovante de nível de escolaridade exigido para o exer-

cício do cargo, por meio de um dos seguintes documentos:
i - diploma, devidamente registrado, do curso de nível su-

perior (original e cópia); ou
ii - certificado/declaração de conclusão de curso de nível ou

superior, expedida por Instituição de Ensino Superior (original e có-
pia); ou

iii - declaração, expedida por Instituição de Ensino Superior,
de que o candidato terá condição de implementar o requisito de
escolaridade até 31 de janeiro de 2013, período previsto para no-
meação e posse, mesmo estando matriculado no Curso de Formação
Profissional de Agente de Polícia Federal, na Academia Nacional de
Polícia, em Brasília/DF, sob regime de internato, de 7 horas e 30
minutos de segunda-feira às 18 horas de sábado, não podendo fre-
quentar as atividades letivas da Instituição de Ensino Superior durante
este período;

f) declaração de não estar cumprindo sanção por inidonei-
dade, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera
federal, estadual e/ou municipal;

g) atestado médico de que está apto para a prática de ati-
vidades físicas, expedido há, no máximo, quinze dias antes do início
do Curso de Formação Profissional;

h) autorização para obtenção, pela Polícia Federal, de dados
médicos referentes ao candidato;

i) autorização para obtenção, pela Polícia Federal, de dados
funcionais junto a órgãos públicos, autarquias, fundações, empresas
públicas, sociedades de economia mista e pessoas jurídicas de direito
privado.

j) certidão narrativa, com data igual ou posterior a data deste
edital, do processo que determina sua matrícula no Curso de For-
mação Profissional.

4.1.2 Será eliminado do concurso o candidato que: deixar de
apresentar os documentos necessários à matrícula no Curso de For-
mação; deixar de efetuar a matrícula no período estipulado; deixar de
comparecer ao Curso de Formação Profissional no prazo estipulado
no respectivo edital de convocação ou dele se afastar por qualquer
motivo; não satisfizer aos demais requisitos legais, regulamentares,
regimentais e editalícios.

4.1.3 O candidato que for matriculado no Curso de Formação
Profissional continuará a ser submetido à investigação social e/ou
funcional, a avaliações médica e psicológica, podendo vir a ser des-
ligado do Curso de Formação Profissional e, consequentemente, eli-
minado do concurso, se não possuir procedimento irrepreensível e
idoneidade moral inatacável, ou plena capacidade física, médica e/ou
psicológica.

4.2 DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
4.2.1 O Curso de Formação Profissional, de caráter elimi-

natório, regular-se-á pelo respectivo Plano de Curso e pelas normas
em vigor da Academia Nacional de Polícia.

4.2.2 O Curso de Formação Profissional será realizado pela
Academia Nacional de Polícia, em Brasília/DF, em regime de in-
ternato, exigindo-se do aluno tempo integral com frequência obri-
gatória e dedicação exclusiva, no período provável de 6 de agosto a
21 de dezembro de 2012.

4.2.3 Ocorrerá o regime de internato no período das 7h30 de
segunda-feira às 18h de sábado, ressalvado o disposto no subitem
4.2.4 deste edital.

4.2.4 O candidato que estiver frequentando o Curso de For-
mação Profissional estará sujeito a tempo integral com dedicação
exclusiva, executando atividades que poderão se desenvolver nos ho-
rários diurno e noturno, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

4.2.4.1 O candidato que estiver frequentando o Curso de
Formação Profissional não poderá participar de outras atividades pre-
senciais e concomitantes, como graduação, especialização, mestrado,
doutorado, curso de idiomas, dentre outras, no período das 7h30 de
segunda-feira às 18h de sábado.

4.2.5 O Departamento de Polícia Federal não se respon-
sabiliza pela requisição do candidato em seu local de trabalho e/ou
pelas despesas com o deslocamento do aluno para a frequência no
Curso de Formação Profissional.

4.2.6 Ao aluno regularmente matriculado dentro do número
de vagas previsto no presente edital, será fornecido, durante o período
do Curso de Formação Profissional, a título de auxílio-financeiro,
50% do subsídio da classe inicial do respectivo cargo.

4.2.7 A Academia Nacional de Polícia disponibilizará alo-
jamento aos candidatos.

4.2.8 O resultado obtido no Curso de Formação Profissional,
depois de aprovado pelo Diretor da Academia Nacional de Polícia,
será submetido à homologação do Diretor de Gestão de Pessoal do
Departamento de Polícia Federal.

4.3 DO ENXOVAL DO CURSO DE FORMAÇÃO PRO-
FISSIONAL

4.3.1 Material que o candidato convocado para o Curso de
Formação Profissional deverá levar para as atividades na Academia
Nacional de Polícia:

a) Traje social para a solenidade de formatura (terno para os
homens e social discreto para as mulheres);

b) Calçados totalmente pretos (tênis, botas ou botinas);
c) Meias pretas;
d) Duas bermudas tipo ciclista, na cor preta (somente para as

mulheres);
e) Tênis apropriado para a prática de corrida (qualquer cor,

desde que discreta);
f) Meias tipo "soquete", na cor branca para aulas de Ati-

vidade Física Policial;
g) Top preto (somente para as mulheres);
h) Calças jeans ou de brim em cor clara;
i) Sunga, na cor preta (para os homens) - maiô de peça

única, na cor preta (para as mulheres);
j) Chinelos de dedo tipo havaianas, na cor preta;
k) Material de higiene pessoal;
l) Toalhas de banho (duas, no mínimo);
m) Toalhas de rosto (duas, no mínimo);
n) Lençóis, colchas para cama de solteiro e fronhas (duas

peças de cada, no mínimo);
o) Travesseiro;
p) Cobertor;
q) Pen drive de no mínimo 4 Gigabytes;
r) Algemas com chave e porta algemas;
s) Capa transparente para chuva;
t) Lanterna tática com bateria e porta lanterna tática;
u) Cinto em nylon preto (tipo SWAT BDU) - medidas da fita

de aproximadamente 3,8 cm de largura e espessura de aproxima-
damente 0,2 cm;

v) Luvas de látex (de procedimento cirúrgico);
w) Porta luvas de látex (opcional);
x) Kit de camuflagem de rosto nas cores verde e preta;
y) Calça e gandola operacional camuflados (na cor selva

padrão Exército Brasileiro);
z) Joelheira operacional tática (preferencialmente na cor pre-

ta) (opcional).
aa) Bota operacional de sola de borracha na cor preta (cano

médio - 6 polegadas).
4.3.2 Material que o candidato deverá adquirir na Academia

Nacional de Polícia:
a) Calças pretas de brim e de tactel, padrão ANP (uma de

cada);
b) Short azul Royal, padrão ANP (somente para os ho-

mens);
c) Camiseta branca regata, padrão ANP (duas);
d) Camiseta branca de mangas curtas e gola redonda, padrão

ANP;
e) Camisa polo, padrão ANP (duas);
f) Camiseta cinza, padrão ANP (duas);
g) Agasalho completo preto e branco, padrão ANP;
h) Boné preto com emblema da ANP;
i) Cinto de nylon preto com velcro de 3,5 cm;
j) Coldre de nylon tipo "panqueca" universal;
k) Porta carregador duplo para pistola com capacidade de 17

tiros;
l) Protetor auricular externo;
m) Óculos de proteção para aulas de tiro;
4.3.3 O material didático a ser utilizado durante o Curso de

Formação Profissional fica a critério do candidato, incluindo: Código
Penal, Código de Processo Penal e Constituição Federal atualiza-
dos.

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

4.3.5 Os candidatos do sexo masculino deverão apresentar-se
com o cabelo curto, sem barba e sem bigode (raspados) e os can-
didatos do sexo feminino com cabelos presos, sem brincos e sem
maquiagem.

4.3.6 Não será permitido ao aluno participar das instruções
da Academia Nacional de Polícia sem o material adequado.

5 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.2 A relação provisória dos candidatos que preencheram a

Ficha de Informações Confidenciais - FIC serão publicados no Diário
Oficial da União e divulgados na Internet, no endereço eletrônico
http://www.cespe.unb.br/concursos/dpf_12_agente, na data provável
de 17 de julho de 2012.

VALQUIRIA SOUZA TEIXEIRA DE ANDRADE

DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTICA

AVISO DE ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS

A DITEC/DPF torna pública a adesão à Ata de Registro de
Preços referente ao Edital nº 82/2011, realizado pelo Instituto de
Tecnologia em Fármacos - Farmaguinhos/FIOCRUZ UG 254446. Ob-
jeto: Adesão a compromisso formal para aquisição de reagentes de
laboratório. Vigência da Ata: 03/11/2012. Fornecedor registrado, item
e valor total: TEDIA BRAZIL PRODUTOS PARA LABORTÓRIOS
LTDA.- CNPJ N° 02.952.343/0001-81, itens 11, 13, 14 e 21 (R$
12.470,00).

PAULO ROBERTO FAGUNDES
Ordenador de Despesas

COORDENAÇÃO-GERAL DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 7/2012 - UASG 200028

Nº Processo: 08206000476201298 . Objeto: Contratação da Asso-
ciação Brasileira de Orçamento Público-ABOP para ministração do
VII Curso sobre Concessão de Diárias e Passagens do Governo Fe-
deral, a ser realizado em Brasília-DF no período de 25 a 29/06/2012,
para participação de 01 (um) servidor. Total de Itens Licitados: 00001
Fundamento Legal: Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.
Justificativa: A contratação tem como embasamento a carga horária, o
conteúdo programático abordado, além da notória especialização. De-
claração de Inexigibilidade em 20/06/2012 . GRACIELE MARTINS
LIMA . Chefe do Sad-substituta . Ratificação em 20/06/2012 . VAL-
DECY DE URQUIZA E SILVA JUNIOR . Coordenador-geral da
Cgti . Valor Global: R$ 1.380,00 . CNPJ CONTRATADA :
00.398.099/0001-21 ASSOCIACA O BRASILEIRA DE ORCA-
MENTO PUBLICO.

(SIDEC - 21/06/2012) 200342-00001-2012NE800025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2012 - UASG 200028

Número do Contrato: 00007/2011, subrogado pelaUASG: 200028 -
MJ-DPF-CTI-COORD. DE TECNOLOGIA
DA INFORMAçãO.
Nº Processo: 08206000561201175.
PREGÃO SISPP Nº 5/2011 Contratante: MINISTERIO DA JUS-
TICA -CNPJ Contratado: 02277205000144. Contratado : VERT SO-
LUCOES EM INFORMATICA LTDA-Objeto: O presente Termo
Aditivo tem por finalidade a prorrogação do Contrato Original pelo
período de 07/07/2012 a 06/07/2013. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 . Vigência: 07/07/2012 a 06/07/2013. Valor Total:
R$2.148.000,00. Fonte: 174020227 - 2012NE800004. Data de As-
sinatura: 20/06/2012.

(SICON - 21/06/2012) 200342-00001-2012NE800025

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM GOIÁS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 5/2012 - UASG 200376

Nº Processo: 08295009736201158 . Objeto: Pregão Eletrônico - Re-
gistro de preços para eventgual contratação de empresa especializada
para prestar serviços de chaveiro em geral com fornecimento de
material,visando atender a SR/DPF/GO. Total de Itens Licitados:
00024 . Edital: 22/06/2012 de 08h30 às 11h30 e de 14h às 17h00 .
Endereço: Av. Edmundo Pinheiro de Abreu Nº 823,pedro Ludovico
Goiania/go Pedro Ludovico - GOIANIA - GO . Entrega das Pro-
postas: a partir de 22/06/2012 às 08h30 no site www.compras-
net.gov.br. . Abertura das Propostas: 04/07/2012 às 09h30 site
www.comprasnet.gov.br. . Informações Gerais: Para o cadstramento
das propostas, deverá ser observado as especificações do Termo de
Referência.

MURILO ROBERTO BATALHA MACEDO
Pregoeiro

(SIDEC - 21/06/2012) 200376-00001-2012NE800024

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MATO
GROSSO DO SUL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 9/2012 - UASG 200354

Nº Processo: 08335009631201266 . Objeto: Inscrição de servidor
para participação no Curso Avaliação de desempenho com foco em
competências . Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal:
Art. 25º, Inciso II da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. . Justificativa:
Singularidade da demanda, conforme informação acostada no pro-
cesso. Declaração de Inexigibilidade em 18/06/2012 . RAFAEL
GERHARDT . Gestor Financeiro . Ratificação em 18/06/2012 . ED-
GAR PAULO MARCON . Ordenador de Despesas . Valor Global: R$
1.620,00 . CNPJ CONTRATADA : 11.128.083/0001-15 SUPERCIA
CAPACITACAO E MARKETING LTDA EPP.

(SIDEC - 21/06/2012) 200354-00001-2012NE800063




