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Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual
de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por
cento), da Fundação Oswaldo Ramos, CNPJ nº 52.803.319/000159, com sede em São Paulo (SP).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período
de 21 de dezembro de 2018 à 20 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO
PORTARIA Nº 1.326, DE 23 DE AGOSTO DE 2018
Indefere a Concessão do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social,
da Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Humaitá, com sede em
Humaitá (RS).
A Secretária de Atenção à Saúde-Substituta, no uso de suas
atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e
suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº
8.242, de 23 de maio de 2014;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro
de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e
a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da
Saúde;
Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria
de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde,
a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde, e
Considerando o Parecer Técnico nº 716-SEI/2017CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante
do
Processo
nº
25000.087137/2018-29, que concluiu pelo não atendimento dos
requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009,
suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica indeferida a Concessão do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, da Associação de
Desenvolvimento
Comunitário
de
Humaitá,
CNPJ
nº
91.996.074/0001-85, com sede em Humaitá (RS).
Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso
queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a
contar da data da presente publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei
nº 12.101 de 27 de novembro de 2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO
PORTARIA Nº 1.328, DE 24 DE AGOSTO DE 2018
Defere a Renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência
Social, do Sanatório Ismael, com sede em
Amparo (SP).
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de
suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de
2009 e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das
entidades beneficentes de assistência social, regulamentada pelo
Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a
tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do
Ministério da Saúde;
Considerando a competência prevista no art. 142 da
Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de
2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos
usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema
Único de Saúde; e
Considerando o Parecer Técnico nº 677/2018CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante
do
Processo
nº
25000.135567/2018-64, que concluiu pelo atendimento dos
requisitos constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de
2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual
de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por
cento), do Sanatório Ismael, CNPJ nº 43.464.031/0001-06, com
sede em Amparo (SP).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período
de 1º de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO
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PORTARIA Nº 1.329, DE 24 DE AGOSTO DE 2018
Defere a Renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social,
da Associação Hospitalar Comunitária e
Beneficente de Nonoai, com sede em Nonoai
(RS).
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas
atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e
suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242,
de 23 de maio de 2014;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro
de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a
consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;
Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de
Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as
normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização
e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e
Considerando
o
Parecer
Técnico
nº
693/2018CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante
do
Processo
nº
25000.138334/2018-13, que concluiu pelo atendimento dos requisitos
constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações
e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao
SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Associação
Hospitalar Comunitária e Beneficente de Nonoai, CNPJ nº
90.894.221/0001-43, com sede em Nonoai (RS).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 25
de janeiro de 2019 à 24 de janeiro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO
PORTARIA Nº 1.330, DE 24 DE AGOSTO DE 2018
Indefere a Concessão do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social,
do Instituto Lagos, com sede no Itaboraí
(RJ).
A Secretária de Atenção à Saúde-Substituta, no uso de suas
atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e
suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242,
de 23 de maio de 2014;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro
de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a
consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;
Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de
Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as
Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização
e o funcionamento do Sistema Único de Saúde, e
Considerando
o
Parecer
Técnico
nº
675/2018CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante
do
Processo
nº
25000.477049/2017-34, que concluiu pelo não atendimento dos
requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas
alterações e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica indeferida a Concessão do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, do Instituto Lagos, CNPJ nº
10.962.062/0001-38, com sede no Itaboraí (RJ).
Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira,
apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da
data da presente publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei nº 12.101 de
27 de novembro de 2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO
PORTARIA Nº 1.331, DE 24 DE AGOSTO DE 2018
Defere a Concessão do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social,
da Fundação Hospitalar Mendes Pimentel,
com sede em Mendes Pimentel (MG).
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas
atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009
e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº
8.242, de 23 de maio de 2014;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a
tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do
Ministério da Saúde;
Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria
de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da
saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;
e
Considerando
o
Parecer
Técnico
nº
709/2018CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante
do
Processo
nº
25000.106946/2018-47, que concluiu pelo atendimento dos requisitos
constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas
alterações e demais legislações pertinentes, resolve:
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Art. 1º Fica deferida a Concessão do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao
SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Fundação
Hospitalar Mendes Pimentel, CNPJ nº 22.050.330/0001-24, com sede
em Mendes Pimentel (MG).
Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de
3 (três) anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da
União (DOU).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO
PORTARIA Nº 1.332, DE 24 DE AGOSTO DE 2018
Defere a Renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social,
do Instituto de São Vicente de Paulo, com
sede em Cássia (MG).
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, no uso de suas
atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009
e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº
8.242, de 23 de maio de 2014;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a
tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do
Ministério da Saúde;
Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria
de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da
saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;
e
Considerando
o
Parecer
Técnico
nº
712/2018CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante
do
Processo
nº
25000.143759/2018-44, que concluiu pelo atendimento dos requisitos
constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas
alterações e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao
SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), do Instituto
de São Vicente de Paulo, CNPJ nº 19.507.078/0001-25, com sede em
Cássia (MG).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
1º de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INSUMOS ESTRATÉGICOS
PORTARIA Nº 30, DE 28 DE AGOSTO DE 2018
Torna pública a decisão de incorporar a
rifampicina 300 mg + isoniazida 150 mg
para o tratamento da tuberculose sensível,
no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS.
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso
de suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23
do Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:
Art.1º Fica incorporada a rifampicina 300 mg + isoniazida
150 mg para o tratamento da tuberculose sensível, no âmbito do
Sistema Único de Saúde - SUS.
Art. 2º Conforme determina o art. 25 do Decreto 7.646/2011,
o prazo máximo para efetivar a oferta ao SUS é de cento e oitenta
dias.
Art.3º O relatório de recomendação da Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre a
tecnologia
estará
disponível
no
endereço
eletrônico:
http://conitec.gov.br/.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN
PORTARIA Nº 32, DE 28 DE AGOSTO DE 2018
Torna pública a decisão de incorporar a
isoniazida 300 mg para a infecção latente
por Mycobacterium tuberculosis , no
âmbito do Sistema Único de Saúde SUS.
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso
de suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23
do Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:
Art.1º Fica incorporada a isoniazida 300 mg para a infecção latente por
Mycobacterium tuberculosis, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
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Art. 2º Conforme determina o art. 25 do Decreto 7.646/2011, o
prazo máximo para efetivar a oferta ao SUS é de cento e oitenta dias.
Art.3º O relatório de recomendação da Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre a
tecnologia
estará
disponível
no
endereço
eletrônico:
http://conitec.gov.br/.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN
PORTARIA Nº 33, DE 28 DE AGOSTO DE 2018
Torna pública a decisão de aprovar a
incorporação do Glecaprevir associado à
pibrentasvir para hepatite C crônica, no
âmbito do Sistema Único de Saúde SUS.
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso
de suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23
do Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:
Art.1º Fica incorporado o Glecaprevir associado à
pibrentasvir para hepatite C crônica, mediante negociação de preço e
atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas no âmbito
do Sistema Único de Saúde - SUS.
Art. 2º Conforme determina o art. 25 do Decreto 7.646/2011,
o prazo máximo para efetivar a oferta ao SUS é de cento e oitenta
dias.
Art.3º O relatório de recomendação da Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre a
tecnologia
estará
disponível
no
endereço
eletrônico:
http://conitec.gov.br/.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN
PORTARIA Nº 34, DE 28 DE AGOSTO DE 2018
Torna pública a decisão de não incorporar
o ezetimiba no tratamento da dislipidemia
no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS.
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no
uso de suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20
e art. 23 do Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011,
resolve:
Art.1º Não incorporar o ezetimiba no tratamento da
dislipidemia no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Art.2º O relatório de recomendação da Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa
tecnologia
estará
disponível
no
endereço
eletrônico:
http://conitec.gov.br/.
Art.3º A matéria poderá ser submetida a novo processo de
avaliação pela CONITEC caso sejam apresentados fatos novos que
possam alterar o resultado da análise efetuada.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN
PORTARIA Nº 35, DE 28 DE AGOSTO DE 2018
Torna pública a decisão de não incorporar
o tosilato de sorafenibe para carcinoma
hepatocelular (CHC) avançado irresecável
no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS.
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no
uso de suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20
e art. 23 do Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011,
resolve:
Art.1º Não incorporar o tosilato de sorafenibe para
carcinoma (CHC) avançado irresecável no âmbito do Sistema
Único de Saúde - SUS.
Art.2º O relatório de recomendação da Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa
tecnologia
estará
disponível
no
endereço
eletrônico:
http://conitec.gov.br/.
Art.3º A matéria poderá ser submetida a novo processo de
avaliação pela CONITEC caso sejam apresentados fatos novos que
possam alterar o resultado da análise efetuada.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN
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PORTARIA Nº 36, DE 28 DE AGOSTO DE 2018
Torna pública a decisão de não incorporar
o ácido fólico 400 mcg + acetato de
dextroalfatocoferol 10 mg para prevenção
de distúrbios do tubo neural relacionados
a deficiência de ácido fólico, para
mulheres em idade fértil no âmbito do
Sistema Único de Saúde - SUS.
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no
uso de suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20
e art. 23 do Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011,
resolve:
Art.1º Não incorporar o ácido fólico 400 mcg + acetato de
dextroalfatocoferol 10 mg para prevenção de distúrbios do tubo
neural relacionados a deficiência de ácido fólico, para mulheres
em idade fértil no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Art.2º O relatório de recomendação da Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa
tecnologia
estará
disponível
no
endereço
eletrônico:
http://conitec.gov.br/.
Art.3º A matéria poderá ser submetida a novo processo de
avaliação pela CONITEC caso sejam apresentados fatos novos que
possam alterar o resultado da análise efetuada.
Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN

Ministério da Segurança Pública
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE
DE SERVIÇOS E PRODUTOS
ALVARÁ Nº 4.576, DE 3 DE AGOSTO DE 2018
O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da
parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº
2018/42773 - DPF/CXS/RS, resolve:
Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por
01(um) ano da data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida
à empresa SISP SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANCA
PHOENIX LTDA, CNPJ nº 05.041.304/0001-10, especializada em
segurança privada, na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, para
atuar no Rio Grande do Sul, com Certificado de Segurança nº
1757/2018, expedido pelo DREX/SR/PF.
ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO
ALVARÁ Nº 4.609, DE 6 DE AGOSTO DE 2018
O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da
parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº
2018/52968 - DELESP/DREX/SR/PF/SP, resolve:
Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por
01(um) ano da data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida
à empresa FORTVILLE VIGILÂNCIA LTDA ME, CNPJ nº
20.430.168/0001-44, especializada em segurança privada, na(s)
atividade(s) de Vigilância Patrimonial, para atuar em São Paulo, com
Certificado de Segurança nº 1735/2018, expedido pelo
DREX/SR/PF.
ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO
ALVARÁ Nº 4.764, DE 14 DE AGOSTO DE 2018
O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação
da parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no
Processo nº 2018/28897 - DPF/ROO/MT, resolve:
Declarar revista a autorização de funcionamento de
serviço orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de
Vigilância Patrimonial, válida por 01(um) ano da data de
publicação deste Alvará no D.O.U., concedida à empresa
NORTOX S/A, CNPJ nº 75.263.400/0011-60 para atuar no Mato
Grosso, com Certificado de Segurança nº 1824/2018, expedido
pelo DREX/SR/PF.
ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO
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ALVARÁ Nº 4.788, DE 14 DE AGOSTO DE 2018
O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da
parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº
2018/58245 - DELESP/DREX/SR/PF/SP, resolve: declaraR revista a
autorização de funcionamento de serviço orgânico de segurança
privada na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, válida por
01(um) ano da data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida
à empresa VALID SOLUÇÕES E SERV. DE SEG. EM MEIOS DE
PAGAMENTO
E
IDENTIFICAÇÃO
S.A.,
CNPJ
nº
33.113.309/0054-59 para atuar em São Paulo.
ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO
ALVARÁ Nº 4.848, DE 17 DE AGOSTO DE 2018
O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da
parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº
2018/58090 - DPF/CAS/SP, resolve:
Declarar revista a autorização de funcionamento, válida por
01(um) ano da data de publicação deste Alvará no D.O.U., concedida
à empresa TELFORM ESCOLA DE FORMAÇÃO DE
SEGURANÇAS EIRELI, CNPJ nº 04.448.042/0001-40, especializada
em segurança privada, na(s) atividade(s) de Curso de Formação, para
atuar em São Paulo, com Certificado de Segurança nº 1846/2018,
expedido pelo DREX/SR/PF.
ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO
ALVARÁ Nº 4.859, DE 17 DE AGOSTO DE 2018
O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da
parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº
2018/60972 - DELESP/DREX/SR/PF/SP, resolve:
Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço
orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância
Patrimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação deste
Alvará no D.O.U., concedida à empresa SUPERMERCADOS
BERGAMINI LTDA, CNPJ nº 43.559.079/0001-06 para atuar em
São Paulo.
ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO
ALVARÁ Nº 4.864, DE 17 DE AGOSTO DE 2018
O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da
parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº
2018/63748 - DPF/CAS/SP, resolve:
Autorizar a empresa GRUPO PREVIL SEGURANCA LTDA
, CNPJ Nº 07.618.311/0001-68, a promover alteração nos seus atos
constitutivos no que se refere à razão social, que passa a ser GRUPO
PREVIL SEGURANCA.
ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO
ALVARÁ Nº 4.867, DE 17 DE AGOSTO DE 2018
O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da
parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº
2018/64638 - DELESP/DREX/SR/PF/AC, resolve:
Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço
orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância
Patrimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação deste
Alvará no D.O.U., concedida à empresa A.C.D.A IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 84.308.980/0001-84 para atuar no
Acre.
ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO
ALVARÁ Nº 4.872, DE 17 DE AGOSTO DE 2018
O(A) COORDENADOR(A)-GERAL DE CONTROLE DE
SERVIÇOS E PRODUTOS DA POLÍCIA FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 20 da Lei 7.102/83,
regulamentada pelo Decreto nº 89.056/83, atendendo à solicitação da
parte interessada, de acordo com a decisão prolatada no Processo nº
2018/65708 - DELESP/DREX/SR/PF/PI, resolve:
Declarar revista a autorização de funcionamento de serviço
orgânico de segurança privada na(s) atividade(s) de Vigilância
Patrimonial, válida por 01(um) ano da data de publicação deste Alvará
no D.O.U., concedida à empresa INSTITUTO DOM BARRETO, CNPJ
nº 07.250.103/0001-59 para atuar no Piauí.
ROSILENE GLEICE DUARTE SANTIAGO
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