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SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 13/2019

Nº Processo: 08385.003102/2019-30. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO
ESTADO DO PR. Contratado: 03.849.500/0001-90 - A. CENTRAL TRANSPORTES LTDA. Objeto:
O presente termo tem por objeto a rescisão amigável do contrato administrativo nº
13/2019-SR/PF/PR - 1º Termo Aditivo, com vigência de 21/11/2020 a 20/11/2021, de
transporte mobiliário para faixa de 301 km a 1.300 km, com fundamento no art. 79, II, da
lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e cláusula décima primeira do contrato. Fundamento
Legal: Lei 8.666/1993. Data de Rescisão: 23/03/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 23/03/2021).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM PERNAMBUCO
EXTRATO DE TERMO APOSTILAMENTO

O preço mensal do contrato nº 01/2017-sr/pf/pe sofrerá um reajuste positivo de
aproximadamente 5,19% e: passará de r$ 141.551,39 (cento e quarenta e um mil,
quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos) para r$ 148.895,38 (cento e
quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos) a partir de
01.01.2021. O valor do termo é um acréscimo de r$ 88.127,88 (oitenta e oito mil, cento e
vinte sete reais e oitenta e oito centavos). A presente repactuação encontra amparo na
cláusula sexta do antedito contrato, no art. 5° do decreto n° 2.271/1997 e nos §§ 5°e 6º
do art. 65 da lei n° 8.666/1993, atendendo solicitação da contratada, com fundamento na
convenção coletiva de trabalho 2021/2021 pe000059/2021 da categoria profissional
envolvida na prestação dos serviços, conforme demonstração analítica e demais
documentos juntados aos autos. O registro deste reajuste por apostila está respaldado nas
disposições do § 8° do art. 65 da lei n°. 8.666/1993, bem como do acórdão n°. 976/2005
do plenário do tribunal de contas da união. Este termo é parte integrante do processo
supracitado..

(COMPRASNET 4.0 - 23/03/2021).'

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL
EXTRATO DE CONCESSÃO Nº 1/2019 - UASG 135100 - CONAB - MATRIZ

Nº Processo: 08430.009744/2019-50.
Inexigibilidade Nº 1/2019. Contratante: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO
RS.
Contratado: 135100 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. Objeto: Cessão de uso
não oneroso de um pavilhão de 4.841m² para depósito da superintendência regional de
polícia federal no rio grande do sul.
Fundamento Legal: PR 253.801 / 2001. Vigência: 21/06/2019 a 20/06/2021. Valor Total: R$
108.000,00. Data de Assinatura: 18/06/2019.

(COMPRASNET 4.0 - 23/03/2021).

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE CONCESSãO Nº 00001/2019
Publicado no D.O de 2021-01-27, Seção 3. Onde se lê: Contratada: CONAB SEDE

SUREG RIO GRANDE DO SUL - 135315. . Leia-se: Contratada: COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO - 135100.

(COMPRASNET 4.0 - 23/03/2021).

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO DE JANEIRO
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ESPÉCIE: Termo de Cooperação Técnica, celebrado entre o Banco do Brasil e a
Superintendência Regional de Polícia Federal no Rio de Janeiro, cujo objeto é
gerenciamento de depósitos para Garantias de Contratos Administrativos, nos termos da
Instrução SG/MP nº 05, de 26 de maio de 2107 e alterações posteriores, por meio do
denominado DEPÓSITO EM GARANTIA. A vigência será de 60 meses, a contar da
assinatura.

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
EDITAL Nº 4/2021/CONCURSO PRF

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE POLICIAL
RODOVIÁRIO FEDERAL

O DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, no uso das competências
conferidas pelo Decreto nº 9.662, de 1º de janeiro de 2019, na Portaria SE/MJSP nº 1.429,
de 3 de novembro de 2020, e no Despacho SE/MJSP nº 2/2021, e considerando as
disposições constitucionais e o contido na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, na Lei
nº 9.654, de 2 de junho de 1998, na Lei nº 11.358, de 19 de outubro de 2006, na Lei nº
12.775, de 28 de dezembro de 2012, no Decreto nº 9.739, de 28 de março de 2019, no
Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, na Portaria SEDGG/ME nº 25.412 de 23
de dezembro de 2020, na Portaria Normativa PRF nº 9, de 7 de janeiro de 2021, e na
Portaria SEDGG/ME nº 410, de 11 de janeiro de 2021, torna público o novo cronograma de
atividades do concurso para o provimento de vagas no cargo de Policial Rodoviário Federal,
Padrão I da Terceira Classe, regido pelo Edital nº 1/2021/CONCURSO PRF, de 18 de janeiro
de 2021, e suas alterações.

ANEXO I
CRONOGRAMA PREVISTO

. At i v i d a d e Data prevista*

. Divulgação do edital de locais e horário das provas
objetivas/discursivas e data prevista para o link de
consulta aos locais

30/4/2021

. Realização das provas objetiva e discursiva 9/5/2021

. Divulgação do gabarito oficial preliminar da prova
objetiva e do padrão preliminar de respostas da prova
discursiva

11/5/2021

. Período para a interposição de recursos contra o
gabarito oficial preliminar da prova objetiva e a favor do
gabarito e contra o padrão de respostas da prova
discursiva

12 e 13/5/2021
Das 10 horas do primeiro dia às
18 horas do último dia (horário
oficial de Brasília/DF)

. Divulgação do edital de resultado final na prova objetiva
e de resultado provisório na prova discursiva e do
padrão definitivo de respostas da prova discursiva

28/5/2021

. Período para a interposição de recursos contra o
resultado provisório na prova discursiva

31/5 e 1º/6/2021

. Divulgação do edital de resultado final na prova
discursiva e de convocação para o exame de aptidão
física, para o preenchimento da FIP, para o envio de
documentos para matrícula no curso de formação e
para a avaliação psicológica

14/6/2021

. Período para o envio de documentos necessários à
matrícula no Curso de Formação Policial (CFP)

15 a 21/6/2021

. Período para o preenchimento da FIP 15 a 21/6/2021

. Realização do exame de aptidão física 19 e 20/6/2021

. Realização da avaliação psicológica 27/6/2021

. Divulgação do edital de resultado provisório no exame
de aptidão física, no preenchimento da FIP, na análise
dos documentos necessários à matrícula no CFP e na
avaliação psicológica

7/7/2021

. Período para a interposição de recursos contra o
resultado provisório no exame de aptidão física, no
preenchimento da FIP e na análise dos documentos para
matrícula no CFP

8 e 9/7/2021
Das 10 horas do primeiro dia às
18 horas do último dia (horário
oficial de Brasília/DF)

. Divulgação do edital de resultado final no exame de
aptidão física, no preenchimento da FIP, na análise dos
documentos necessários à matrícula no CFP e na
avaliação psicológica e de convocação para a avaliação
médica, a avaliação biopsicossocial, a avaliação de
títulos e o procedimento de heteroidentificação

21/7/2021

. Período para envio da documentação para a avaliação
de títulos

22 e 23/7/2021

. Período para envio dos exames laboratoriais 22/7 a 2/8/2021

. Realização do procedimento de heteroidentificação da
condição de candidato negro

31/7 e 1º/8/2021

. Realização da avaliação biopsicossocial 8/8/2021

. Realização da avaliação médica 31/7 e 1º/8/2021

. Divulgação do edital de resultado provisório na
avaliação de saúde, na avaliação biopsicossocial e na
avaliação de títulos

11/8/2021

. Período para a interposição de recursos contra o
resultado provisório na avaliação biopsicossocial e na
avaliação de títulos

12 e 13/8/2021
Das 10 horas do primeiro dia às
18 horas do último dia (horário
oficial de Brasília/DF)

. Disponibilização do parecer da junta médica (avaliação
médica)

12 a 17/8/2021

. Período para a interposição de recursos contra o
resultado provisório na avaliação de saúde

16 e 17/8/2021
Das 10 horas do primeiro dia às
18 horas do último dia (horário
oficial de Brasília/DF)

. Divulgação do edital de resultado final na avaliação de
saúde (exames laboratoriais e avaliação médica), na
avaliação biopsicossocial e na avaliação de títulos, de
resultado provisório no procedimento de
heteroidentificação e de convocação para o desempate
de notas

25/8/2021

. Período para a interposição de recursos contra o
resultado provisório no procedimento de
heteroidentificação

26 e 27/8/2021
Das 10 horas do primeiro dia às
18 horas do último dia (horário
oficial de Brasília/DF)

. Período para a entrega da documentação para o
desempate de notas

26 e 27/8/2021

. Divulgação do edital de resultado final no procedimento
de heteroidentificação e de resultado provisório no
desempate de notas

3/9/2021

. Período para a interposição de recursos contra o
resultado provisório no desempate de notas

6 a 8/9/2021
Das 10 horas do primeiro dia às
18 horas do último dia (horário
oficial de Brasília/DF)

. Divulgação do edital de resultado final no desempate de
notas, de resultado final na primeira etapa do concurso
e de convocação para a matrícula no curso de
formação

14/9/2021

. CFP - 1ª TURMA

. Matrícula - 1ª convocação 15 e 16/9/2021

. Divulgação da convocação para matrícula no CFP em 2ª
chamada

20/9/2021

. Matrícula - 2ª convocação 21 e 22/9/2021

. Apresentação na UniPRF para o curso de formação 24/9/2021
* As datas e os períodos estabelecidos no cronograma são passíveis de

alteração, conforme necessidade e conveniência da Polícia Rodoviária Federal e do
Cebraspe. Caso haja alteração, esta será previamente comunicada por meio de edital.

** As demais datas referentes ao Curso de Formação Policial serão informadas
por meio dos editais a serem publicados no Diário Oficial da União e divulgados na
internet, no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/prf_21.

EDUARDO AGGIO DE SÁ

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA BAHIA
13º EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

RESULTADO DE RECURSO DE MULTA EM 2ª INSTÂNCIA

O Colegiado Especial da Junta Administrativa de Recursos de Infração - JARI
da Polícia Rodoviária Federal no Estado da Bahia, em conformidade com as
competências estabelecidas pela Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e
demais regulamentações do CONTRAN, NOTIFICA os requerentes abaixo relacionados do
resultado do recurso de multa em 2ª instância referente a 3ª Sessão Deliberativa do
Colegiado de 2020, de que tratam os artigos 288 e 289, inciso I, b do CTB, interposto
junto ao Colegiado Especial da JARI/BA.

A presente notificação encerra a instância administrativa de julgamento de
infrações e penalidades conforme o art. 290 do CTB.

A cópia da decisão de 2ª Instância do Colegiado Especial da JARI poderá ser
solicitada, por meio de requerimento do interessado devidamente identificado, em
qualquer unidade da Polícia Rodoviária Federal ou através do e-mail jari.ba@prf.gov.br.
O padrão de sequência de identificação dos processos abaixo relacionados será: nº do
processo, nome do requerente, nr do auto e placa:

INDEFERIDOS>>PROCESSO, NOME DO REQUERENTE, AUT DE
INFRAÇÃO,PLACA>> 08655.010562/2015-63, JACKS SANTOS DE OLIVEIRA, E019103638,
MQL9160; 08650.014155/2020-32, JADSON LUIZ DOS SANTOS, R242718035, JPW8898;
08655.000383/2013-56, MARCOS CARDOSO DE ALMEIDA, T048800414, JSI5218 .

JOSIMAR SILVA DANIEL
Coordenador-Geral da JARI/BA

Suplente


