DIÁRIO OFICIAL
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA E
DEFESA SOCIAL
- SESP ORDEM DE SERVIÇO Nº042-S DE
19 DE DEZEMBRO DE 2006
CONSIDERAR, interrompidas por
necessidade de serviço, a partir de
19/12/06 as férias relativas ao
exercício de 2004, do servidor
abaixo, com início em 18/12/06,
ressalvando-lhe o direito de gozar
os 29 (v int e e nov e)
di as
oportunamente.
JÚLIO
CESA R
DE
SOUZA
MOREIRA
Nº Func. 195562
Vitória, 19 de dezembro de 2006
Ivan de Alme ida Ferreira
Júnior
Su bse cre tár io d e E sta do da
Segurança Pública e Defesa Social
Protocolo 55475
____________________________________
ORDEM DE SERVIÇO Nº 043-S
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006
INCLUIR n a e sca la d e f éri as
aprovada pela Ordem de Serviço
nº 033-S de 31/10/06, publicado
no Diário Oficial do Estado de 07/
11/06 os servidores da Secretaria
de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social,
DEZEMBRO/2007
Leila Jane Carvalho Samary de
Proença
NF.: 2841967
Daniel Matos de Souza
NF.: 2847396
Ivan de Alme ida Ferreira
Júnior
Su bse cre tár io d e E sta do da
Segurança Pública e Defesa Social
Protocolo 55476
_________________________________
RETIFICAÇÃO
Na re daçã o d o E xtra to de
Contrato
nº
059/2006,
pu bli cado no Di ári o Ofici al de
07.12.2006:
Onde se lê:
VIGÊNCIA: Será a partir do dia
subseqüente ao da publicação do
re sum o d o C ont rat o n o D iár io
Oficial do Estado do Espírito Santo
e o término será com a conclusão
do s s erv iço s e con seq üen te
pagamento da despesa.
Leia-se:
VIGÊNCIA: Será a partir do dia
subseqüente ao da publicação do
re sum o d o C ont rat o n o D iár io
Oficial do Estado do Espírito Santo
até o dia 31 de dezembro de 2006.
Em 21 de dezembro de 2006.
Protocolo 55790

Departamento
Estadual de Trânsito
- DETRAN O DIRETOR-GERAL DO DETRAN/
ES assinou nesta data, o seguinte
Ato:
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P n°
207, EXONERAR, de acordo com
o art . 61, § 2º, “a”, d a L ei
Co mple men tar nº 46/ 94,
a
se rvid ora LUC IMA R D IAS DE
MOURA STORCK MAR TIN S d o
cargo comissionado de Agente de
Se rvi ço II da CRT de Iú na do
DETRAN-ES, Ref. DC-07.
Vitória, 21 de dezembro de 2006.
RUY DIAS DE SOUZA
Diretor Geral – DETRAN/ES
Protocolo 55693

O DIRETOR-GERAL DO DETRAN/
ES assinou nesta data, o seguinte
Ato:
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P Nº
208, NOMEAR, de acordo com o
art. 12, II, da Lei Complementar
nº 46/94, CA RL OS ALB ER TO
AMAR AL
para
o
car go
comissionado de Agente de
Serviço II da CRT de Iúna do
DETRAN/ES, Ref. DC-07.
Vitória, 21 de dezembro de 2006.
RUY DIAS DE SOUZA
Diretor Geral – DETRAN/ES
Protocolo 55696
____________________________
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N. Nº.
049, de 20 de dezembro de 2006.
O
DIRETOR
GERAL
DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES,
no uso de suas atribuições que lhe
confere o art. 7º. Inciso I, alínea
“c” do Decreto n.º 4.593-N, de 28/
01/2000 e,
CONSIDERANDO a necessidade de
re gul ame nta r e mo der niz ar os
procedimentos operacionais no
ex erc íci o d as at ivi dad es da
Su bge rên cia de Veí cul os do
DETRAN/ES;
RESOLVE:
Ar t. 1º - To rna r o bri gató ria a
ob ser vânc ia
do
Manu al
de
Procedimento e Normas Gerais de
Se rviç os
de
L ice nci amen to
instituí do pela Subger ência de
Veículos do DETRAN/ES.
Art. 2º - O desrespeito às normas
do Ma nua l d e Pr oce dim ent os
im pli car á
r espo nsa bil ida de
fu ncio nal na for ma da L ei
Co mpl emen tar nº . 46/94, s em
prejuízo das penalidades civis e
criminais cabíveis.
Parágrafo Único - Aos operadores
do si stem a q ue não sejam
se rvi dore s
do
D ETRA N/E S,
incidirão as sanções na forma de
regulamento próprio.
Ar t.
3º
O
Ma nua l
de
Procedimentos, bem como suas
alterações estarão disponíveis no
site do DETRAN/ES para consulta
obrigatória em caso de dúvidas.
Art. 4º - A Subgerência de Veículos
é responsável pela atualização do
ma nua l
de
pr oce dime nto s,
de ven do del a d ar ci ênc ia ás
CI RET RAN ’s, PAV ’s e d ema is
setores que dele necessitem para
a execução de suas atribuições.
Art. 5º - Esta Instrução de Serviço
entra em vigor na data de sua
publicação.
Em, 20 de dezembro de 2006.
Ruy Dias de Souza
Diretor Geral DETRAN/ES
Protocolo 55599
_______________________________
ERRATA
RESUMO DO TERMO DE CREDEN
CIAMENTO DO CENTRO DE FOR
MAÇÃO DE CONDUTORES RAYS
SA - CFC RAYSSA LTDA.
PROCESSO: 34669132.
On de lê-s e: “Credenc iado nº
025.”
Leia-se: “Credenciado nº 026.”
Protocolo 55639

______________________________
RESUMO DO TERMO DE CREDEN
CIAMENTO DO CENTRO DE FOR
MAÇÃO DE CONDUTORES GUAN
DU L C BONJARDIM – CFC GUAN
DU L C BONJARDIM
OBJETIVO: Credenciamento do
CE NTRO DE FORMAÇ ÃO DE
CONDUT ORE S G UAND U L C
BONJARDIM - CFC GUANDU L C
BONJA RDIM – pa ra m ini str ar
Cu rso
de
Rec icl agem
pa ra
Co ndut ore s
In fra tor es,
em
conformidade com a IS N nº 040/
04, publicada no DIO em 02/08/
2004, IS N nº 027/06, publicada
no DIO em 04/07/2006.
Credenciado nº 027.
VIGÊNCIA: Será de 12 (doze)
meses, a partir da publicação.
PROCESSO: 34766014.
Vitória, 06 de Dezembro de
2006.
RUY DIAS DE SOUZA
DIRETOR GERAL –
DETRAN - ES
Protocolo 55655
_____________________________
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N Nº.
047, DE 19 DE DEZEMBRO DE
2006.
O
DIRETOR
GERAL
DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, no uso de suas
atribuições que lhe confere o art.
7º. Inciso I, alínea “c” do Decreto
n.º 4.593-N, de 28/01/2000 e,
resolve editar as normas a seguir.
Art. 1º. A Instrução de Serviço N
nº 042, de 08 de novembro de
2006, publicada no D.O.E. de 09/
11/2006, passar a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 3º [...]
“I [...]
“a) ato constitutivo, Estatuto ou
Co ntra to
Soci al
em
vigo r,
devidamente registrado na Junta
Co mer cia l o u n o Car tór io de
Re gis tro
Ci vil
das
Pe sso as
Jurídicas, e respectivas alterações,
cu jo objeto se ja a e xcl usi va
prestação de serviços médicos e/
ou psicológicos ao DETRAN/ES;”
(NR)
“III [...]
“a) comprovante de inscrição, de
qu itaç ão
e
at est ado
de
an tec eden tes
da
anu ida de
fornecido no Conselho Regional de
Psicologia;” (NR)
“f) certificado de participação em
pelo menos 03 (três) cursos que
tratem de aplicação e avaliação de
te stes
ps icol ógi cos
de
pe rso nal ida de, se ndo 01 (u m)
deles obrigatoriamente o Curso de
Psicodiagnóstico Miocinético (PMK);
os demais deverão ser escolhidos
entre Teste de Atenção (AC, D2 ou
BMF – 1), Teste de Atenção Difusa
(Tadim 1 ou Tadim 2), testes não
verbais de inteligência (R1, G 36
ou
G
38)
e
R etes te
de
Personalidade (Zuliguer), com a
in dic açã o d a d ur açã o, car ga
horária e da época em que foram
realizados;”(NR)
“i) comprovante de pagamento das
taxas de inclusão de profissional
de clínica.” (AC)
“IV [...]
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“a) comprovante de inscrição, de
qu itaç ão
e
at est ado
de
an tec eden tes
da
anu ida de
fornecido no Conselho Regional de
Medicina;” (NR)
“h) comprovante de pagamento das
taxas de inclusão de profissional
de clínica.” (AC)
“Art. 15 [...]
“i ) te rmo de ren ova ção do
cr ede nci ame nto
dev ida men te
preenchido e assinado, conforme
modelo do anexo VII.” (AC)
“Art. 19-A O requerimento para a
inclusão de profissionais da área
ps icol ógi ca
e /ou
mé dica
e
op era dore s
do
s iste ma
de
habilitação deverá ser formulado
conforme modelo do anexo II,
ac omp anh ado dos do cum ent os
referidos no art. 3º, incisos III, IV
e V, respectivamente.” (AC)
“Art. 22 A solicitação de mudança
de en der eço ou de in sta laç ão
de verá
se r
ap res enta da
pr evia men te a o D ETR AN/E S,
in str uíd a c om o r equ eri men to
conforme Modelo do ANEXO II,
as sin ado pe lo( s) sóc io( s) ou
pr opr ietá rio (s) ou re spon sáv el
técnico, acompanhada da seguinte
documentação, observado o art.
4º: (NR)
“Art. 34 [...]
“XI - C omun icar ao D ETRA N a
exclusão dos profissionais da área
psicológica, médica e operadores
do sistema no prazo de 10 (dez)
dias.” (NR)
“Art. 46 [...]
“IX - alterar o quadro societário
e/ ou end ere ço da clí nic a s em
au tori zaç ão
do
D ETR AN/E S,
modificar a finalidade da estrutura
da credenciada, bem como não
comunicar ao DETRAN a exclusão
do s
pr ofi ssio nai s
da
ár ea
psicológica, médica e operadores
do sistema;” (NR)
“Art. 62 Será permitido que um
me smo aux ilia r a tue em no
máximo em 05 (cinco) clínicas,
de sde
que
lo cal izad as
em
municípios cuja distância entre si
não exceda a 150 Km.” (NR)
Art. 2º. A Instrução de Serviço N
nº 036, de 31 de outubro de 2006,
publicada no D.O.E. de 01/11/
2006, passar a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 45 [...]
“I [...]
“h ) te rmo de ren ova ção do
cr ede nci ame nto
dev ida men te
preenchido e assinado, conforme
modelo do anexo IV;” (AC)
Art. 3º. A Instrução de Serviço N
nº 034, de 03 de outubro de 2006,
publicada no D.O.E. de 06/10/
2006, passar a vigorar acrescida
do seguinte anexo:
ANEXO IV
MINUTA
DO
TERMO
CREDENCIAMENTO

DE
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TERMO DE CREDENCIAMENTO
N.º
___ ____
EMPRESAS
FABRICANTES DE PLACAS E
TARJETAS DE IDENTIFICAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E
SEUS COMPLEMENTOS
A empresa......................., inscrita
no CNPJ sob n.º........, com sede
na
Av./Rua. ... ... ... ... ... ... .,
n.º........, Bairro..................., na
Cidade de.................................ES ,
d orav ant e
d enom ina da
CR EDEN CIA DA,
rep res enta da
ne ste
ato
po r
s eu
. . . . . . . ( C A R G O ) . . . . . . . . . . . . . . , S r.
..............................., RG n.º
.................. expedido por ........,
CPF n.º................... resolve firmar
com o Departamento Estadual de
Trânsito – DETRAN/ES, Autarquia
criada pela Lei n.º 2.482, de 24 de
dezembro de 1969, inscrita no
CNPJ sob n.º 28.162.105/0001-66,
situado à Avenida Nossa Senhora
da Penha, nº. 2.270, Bairro Santa
Luíza, Vitória/ES representado por
seu Diretor Geral, ...................,
com fundamento no Código de
Tr âns ito Brasil eir o – CT B, na
Resolução n°. 53/98 do CONTRAN
e Instrução de Serviço N nº. 034/
2006 do DETRAN-ES, firmam o
pr ese nte
Ter mo
de
Cr ede nci ame nto , rel ati vo ao
Pr oce sso
Ad mini str ati vo
nº
......................., para o exercício,
pe la
C RED ENCI ADA ,
d as
atividades de fabricação de placas
e tar jeta s d e i den tif icaç ão de
ve ícu los au tom ot ore s e se us
com plem ento s, no âm bit o do
Estado do Espírito Santo, pelo qual
manifesta total e irrestrita adesão
às
clá usu las
a
s egu ir
es tab elec ida s,
assu min do
expressamente o compromisso do
fiel cumprimento das atribuições e
do s e ncar gos qu e lh e s ão
co nfe rid os pelo s i nst rum ent os
jurídicos elencados.
CLÁUSULA PR IMEIRA – DO
OBJETO
O objeto do pre sent e é o
Cr ede nci ame nto de Emp res as
pa ra a f abr icaç ão de pla cas e
tarjetas de identificação de veículos
automotores e seus complementos,
no âmbito do Estado do Espírito
Sa nto,
vi sand o
a tend er
determinação legal contida na Lei
Nº 9.503/97, na Resolução Nº 45/
98 do CONTRAN e na Instrução de
Se rviç o N nº. 034/2006 do
DETRAN-ES
CLÁUSULA SE GUNDA – DO
PRAZO
Fica estabelecido o prazo para a
re ali zaç ão das at ivi dad es de
fabricação de placas e tarjetas de
id enti fic ação
de
ve ícul os
automotores e seus complementos,
co nfo rme
Cer tif ica do
de
Credenciamento, até a data de __/
__ /____, podendo ser renovado
at é o li mit e de 60 (s ess ent a)
meses.O Presente Termo terá sua
eficácia após publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Estado.
CLÁUSULA TE RCEIRA – DA
FISCALIZAÇÃO
A fiscalização será exercida no
interesse do DETRAN/ES, através
da Subgerência de Veículos, que
comunicará, de imediato e por
escrito, ao Diretor Geral do Órgão,
qualquer irregularidade detectada

na execução dos serviços.
CLÁUSULA Q UARTA – DA
RESCISÃO E DA ALTERAÇÃO
A rescisão deste Termo dá-se na
forma estabelecida na Instrução de
Serviço N nº. 034/2006 e na Lei
nº . 8.666/93.A al ter açã o d as
normas da Instrução de Serviço
que regulamenta o objeto desse
cr ede nci amen to
tor na- se
ob rig ató ria a pa rti r d e s ua
publicação no Diário Oficial do
Estado, independentemente de
anuência da CREDENCIADA.
CLÁUSULA QU INTA – DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS
A CREDENCIADA, assume todos
os direitos, deveres e obrigações
declarando-se de pleno acordo
com as normas estabelecidas na
Instrução de Serviço N nº. 034/
2006, obrigando-se o signatário em
todos os seus termos, sob pena de
aplicação das sanções referidas
nesta Instrução de Serviço e na Lei
nº. 8.666/93.
E, por estarem assim justas e
acordadas, as partes firmam este
instrumento, em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença
das testemunhas abaixo.
Vitória-ES, de _____________ de
_____.
(Assinatura)
Diretor Geral do DETRAN-ES
(Assinatura)
Credenciada
TESTEMUNHAS:
1) (NOME, CPF E ASSINATURA)
2) (NOME, CPF

E

ASSINATURA)

ART. 4º. A INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N Nº
042, DE 08 DE NOV EMBRO DE 2006,
PUBLICADA NO D.O.E. DE 09/11/2006,
PASSAR A VIGORAR ACRESCIDA DO SEGUINTE
ANEXO:

ANEXO VII
MINUTA DO TERMO DE
RENOVAÇÃO DO
CREDENCIAMENTO
Te rmo
de
Ren ovaç ão
de
Credenciamento nº: ________ (*)
Processonº: ______________ (*)
TERMO DE RENOVAÇÃO
DE CREDENCIAMENTO DE
ENTIDADES MÉDICAS E
P S I C O L Ó G I C A S
CELEBRADO ENTRE O
D E P A R T A M E N T O
ESTADUAL DE TRÂNSITO
DO ESPÍRITO SANTO –
DETRAN/ ES
E
A
____________ (**)
O DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO
SANTO - DETRAN, co m se de
nesta capital à Av. Nossa Senhora
da Penha, n.º 2.270, Bairro Santa
Luiza, Vitória-ES, inscrito no CNPJ
sob o n.º 28.162.105/0001-66,
neste ato representado por seu
Di ret or
Ge ral
–
_______________ (*), ao final
assinado, doravante designado
DE TRAN
e
_______________________ (**),
com sede __________________
(**),
ne ste
ato
po r
s eu
_ _ _ _ _ _ ( C A R G O ) _ _ _ _ _ _ ( * * ) , S r.
____________ (**), RG n .º

_________ (**) expedido por ____
(**), CPF n.º__________________
(**), ao final assinado, doravante
de sign ada
EN TIDA DE
CREDENCIADA, tem entre si justo
e acordado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto do pre sent e é o
cr ede nci ame nto de Ent ida de
Mé dic a e /ou Ps ico lóg ica pa ra
realização de exames de aptidão
fí sic a e me nta l e a val iaç ão
ps ico lóg ica em c and ida tos à
ob ten ção de per mis são pa ra
condução de veículos automotores,
renovação de exames e outros
serviços pelo DETRAN/ES, para
at uar no âm bit o d o E sta do do
Espírito Santo, visando atender
determinação legal contida na Lei
Nº 9. 503/97 e Re sol uçõ es do
CONTR AN,
at rav és
do
Re gul amen to
con stan te
da
Instrução de Serviço N Nº 042/
2006.
CLÁUSULA
S EGUNDA
-DO
PRAZO
O
praz o
de
vi gên cia
do
credenciamento será de 12 (doze)
meses, conforme Certificado de
Credenciamento, até a data de __/
__/_____ (*), po den do s er
re nov ado , a té o l imi te de 60
(sessenta) meses, desde que haja
interesse da Administração e a
empresa credenciada preencha os
requisitos na instrução de serviço
pertinente.
CLÁUSULA TE RCEIRA - DA
APLICAÇÃO
O
pre sen te
Ter mo
de
Cr ede nci ame nto re ge- se pel as
normas previstas na Instrução de
Serviço N Nº 042/06 e demais
normas da Legislação de Trânsito
e legislações aplicáveis à matéria
em vigor.
CLÁUSULA Q UARTA – DA
FISCALIZAÇÃ
OA fiscalização será exercida no
interesse do DETRAN/ES, através
da Subgerência de Habilitação,
que comunicará, de imediato e por
escrito, ao Diretor Geral do Órgão,
qualquer irregularidade detectada
na
exe cuç ão
d os
ser viço s.
CLÁUSULA QU INTA – DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS
A CREDENCIADA assume todos os
di rei tos, de ver es e o brig açõ es
declarando-se de pleno acordo
com as normas estabelecidas na
Instrução de Serviço N nº. 042/
2006, obrigando-se o signatário em
todos os seus termos, sob pena de
aplicação das sanções referidas
ne sta In str uçã o de Ser viç o.
CLÁUSULA SEXTA – DO FORO
As partes elegem com exclusão de
qu alq uer
out ro
por
ma is
privilegiado que seja, o Foro da
Co marc a
de
Vi tór ia-E S,
responsável a dirimir qualquer
ação ou medida judicial decorrente
do
pr ese nte
Ter mo
de
Credenciamento. E, por estarem
as sim ju sta s e ac ord ada s, as
partes firmam este instrumento,
em 03 (três) vias de igual teor e
fo rma,
na
pre sen ça
d as
testemunhas abaixo. Vitória-ES,
___ (*) de ____________ (*) de
_____
(*).
(Assinatura)_______________Diretor
Geral do DETRAN-ES
(Assinatura)_______________
Representante legal credenciada
(***)TES TEMU NHAS :
1)

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

_________________
( ****)
(N ome , C PF e As sin atu ra) 2)
______________________ (****)
(Nome, CPF e Assinatura)
(*)
o
cam po
a
ser
obrigatoriamente preenchido
pelo DETRAN.
(**)
o
ca mpo
a
ser
obrigatoriamente preenchido
pela credenciada
(***)deve
assinar
o
representante
legal
da
credenciada, com poderes de
adminis tração, previ stos no
estatuto ou ato em separado.
(****) o campo somente deve
ser
preenchido
após
a
assinatura do Diretor Geral e
do representa nte legal da
credenciada.
Art. 5º. A Instrução de Serviço N
nº 036, de 31 de outubro de 2006,
publicada no D.O.E. de 01/11/
2006, passar a vigorar acrescida
do seguinte anexo:
ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE
RENOVAÇÃO DO
CREDENCIAMENTO
Te rmo
de
Ren ovaç ão
de
Credenciamento nº: ________ (*)
Processo nº: ________ (*)
TERMO DE RENOVAÇÃO
DE CREDEN CIAMENTO
CENTRO DE FORMAÇÃO
DE
COND UTORES
CELEBRADO ENTRE O
D E P A R T A M E N T O
ESTADUAL DE TRÂNSITO
DO ESPÍRITO SANTO –
DETRAN/ES E O _______
(**)
O DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO
SANTO - DETRAN, co m se de
nesta capital à Av. Nossa Senhora
da Penha, n.º 2.270, Bairro Santa
Luiza, Vitória-ES, inscrito no CNPJ
sob o n.º 28.162.105/0001-66,
neste ato representado por seu
Diretor Geral – __________ (*),
ao fi nal as sin ado , d ora van te
designado DETRANe_______(**),
comsede________(**) neste ato
por seu________(CARGO)______(**),
S r. _ _ _ _ _ _ _ _ ( * * ) , R G n . º
________(**)expedido
por_________(**),CPF
n.º_________________ (**), ao
fi nal
ass inad o,
dor avan te
de sign ada
EN TIDA DE
CREDENCIADA, tem entre si justo
e acordado o seguinte:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
O objeto do pre sent e é a
Renovação de Credenciamento de
Ce ntro
de
Fo rmaç ão
de
Co ndu tore s
p ara
For maç ão
Te óri ca, Té cnic a e Prati ca de
Direção e outros serviços pelo
DETRAN/ES, para atuar no âmbito
do Es tad o d o E spí rit o S ant o,
vi san do ate nde r d ete rmi naç ão
legal contida na Lei Nº 9.503/97 e
Resoluções do CONTRAN, através
do Re gul ame nto c ons tan te da
Instrução de Serviço Nº 036/06.
CLÁUSULA SE GUNDA - DO
PRAZO
O
praz o
de
vi gên cia
do
credenciamento será de 12 (doze)
meses, conforme Certificado de
Credenciamento, até a data de __/
__/_____ (*), po den do s er
re nov ado , a té o l imi te de 60
(sessenta) meses, desde que haja

DIÁRIO OFICIAL
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

interesse da Administração e a
empresa credenciada preencha os
requisitos na instrução de serviço
pertinente.
CLÁUSULA TE RCEIRA - DA
APLICAÇÃO
O
p rese nte
Term o
de
Cr ede nci ame nto re ge- se pel as
normas previstas na Instrução de
Serviço N Nº 036/06 e demais
normas da Legislação de Trânsito
e legislações aplicáveis à matéria
em vigor.
CLÁUSULA Q UARTA – DA
FISCALIZAÇÃO
A fiscalização será exercida no
interesse do DETRAN/ES, através
da Subgerência de Habilitação,
que comunicará, de imediato e por
escrito, ao Diretor Geral do Órgão,
qualquer irregularidade detectada
na execução dos serviços.
CLÁUSULA QU INTA – DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS
A CREDENCIADA assume todos os
di rei tos, de ver es e o brig açõ es
declarando-se de pleno acordo
com as normas estabelecidas na
Instrução de Serviço N nº. 036/
2006, obrigando-se o signatário em
todos os seus termos, sob pena de
aplicação das sanções referidas
ne sta In str uçã o de Ser viç o.
CLÁUSULA SEXTA – DO FORO
As partes elegem com exclusão de
qu alq uer
out ro
por
ma is
privilegiado que seja, o Foro da
Co marc a
de
Vi tór ia-E S,
responsável a dirimir qualquer
ação ou medida judicial decorrente
do
pr ese nte
Ter mo
de
Credenciamento.
E, por estarem assim justas e
acordadas, as partes firmam este
instrumento, em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença
das testemunhas abaixo.
Vitória-ES, ______ (*) de _______
(*) de ___________________ (*).
(Assinatura)
________
Diretor Geral do DETRAN-ES
(Assinatura)
_______________
Representante legal credenciada (***)

TESTEMUNHAS:
1)
____________
(****)
(Nome, CPF e Assinatura)
2)
____________
(****)
(Nome, CPF e Assinatura)
(*)
o
cam po
a
ser
obrigatoriamente preenchido
pelo DETRAN.(**) o campo a
ser
obriga toriamente
preenchi do
pelo
credenciado .(***)
deve
assinar o representante legal
da credenciada, com poderes
de admi nistração, pr evistos
no
estatuto
ou
ato
em
separado. (* ***) o campo
somente deve ser preenchido
após a assinatura do Diretor
Geral e do representante legal
da credenciada.
Art. 6º. Revoga-se o art. 4º, I, c,
10, da Instrução de Serviço N nº
040, de 31 de outubro de 2006,
D.O.E 1/11/06 e o art. 3º, II, b e
h, III, b, d e h e IV b, d e g, da
Instrução de Serviço N nº. 042, de
08 de novembro de 2006, D.O.E
9/11/06.
Art. 7º. Esta Instrução de Serviço
entra em vigor na data de sua

Poder Executivo
publicação, revogando todas as
disposições em contrário.
Vitória – ES, 19 de dezembro de
2006.
RUY DIAS DE SOUZA
Diretor Geral do DETRAN/ES
Protocolo 55779

Polícia Civil - PC/ES
ORDEM DE SERVIÇO 120–P, DE
21 DE DEZEMBRO DE 2006.
Homologa resultado final do Curso
de
Aperfeiç oamento
de
Escrivão de Polícia.
A diretora da Academia de Polícia
Civil do Estado do Espírito Santo, no
uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o constante no artigo
113 do Regimento Interno da
Acadepol e o constante no projeto
do curso,
RESOLVE:
Homologar o resultado final da
turma
única
do
Cu rso
de
Aperfeiçoamento de Escrivão de
Polícia, instituído pela OS 109-E,
de 14 de julho de 2006.
TURMA ÚNICA (Aluno/Média)
ESCRIVÃO DE POLÍCIA
1 – Aloísio Bastos – 9,11
2 – Álvaro de Oliveira Filho – 9,28
3 – Ângela Conceição Marcondes –
9,17
4 – Antonio Carlos de Assis – 9,11
5 – Bianca Victorino Pinto – 9,39
6 – Carla Danuze Laranja – 8,89
7 – Carlos David Pelissari França –
9,18
8 – Carlos Mário Paes da Costa –
9,17
9 – Carlos Teixeira Ferraz – 9,22
10 – Dayse Rodrigues Lopes – 8,79
11 – Delucy da Penha Gaburro –
9,17
12 – Edileusa de Souza Canal – 9,42
13 – Ewald Santana – 8,61
14 – Gessy Amaral – 8,70
15 – Ivan Cruz Damasceno – 8,92
16 – João Vicente Pisa de Barros –
9,22
17 – Jones Sérgio Nascimento Silva
– 9,03
18 – Jorge de Oliveira Vidigal – 9,14
19 – José Roberto Lopes – 8,86
20 – Júlio César das Neves – 8,94
21 – Lidiomar Gomes da Silva – 8,90
22 – Luciano Machado de Almeida –
8,87
23 – Luiz Antonio Muniz Monteiro –
9,00
24 – Luiz Cláudio de Souza dos
Santos – 9,26
25 – Marcelo Foratini Peixoto de
Lima – 9,17
26 – Márcia Nielsen – 9,10
27 – Marco Antonio Batista Silva –
8,78
28 – Maria Bernardete Romano
Ladislau – 9,44
29 – Maria da Penha Batista – 9,22
30 – Maria da Penha Vidigal – 9,22
31 – Maria Jeruza Moura do
Nascimento Ferreira – 9,11
32 – Natal Bittencourt – 8,86
33 – Nilo Sérgio Pinto – 9,19
34 – Olienes Gonçalves de Oliveira
– 8,97
35 – Reinaldo Martinuzzo – 8,93
36 – Robson Resende Carreiro –
9,25

37 – Rogério Cecílio Fraga Botelho
– 9,00
38 – Rogério Natali Barradas – 9,28
39 – Romildo de Melo – 9,18
40 – Rosana Mara Neves – 9,33
41 – Ruth Celestino Meireles – 8,69
42 – Sandra Mara Ohnersorg Mazioli
– 9,36
43 – Sólon Alves Porto – 8,51
44 – Tercila Paranhos de Almeida –
8,46
45 – Vanilce Furtado Nunes de Lima
– 9,11
46 – Wellis Francisco de Souza –
8,97.
Esta OS retroage seus efeitos a 12
de dezembro de 2006.
Vitória, 21 de dezembro de 2006.
Ana Cristina Foratini de Lima
Delegado de Polícia Classe
Especial
Diretora da Acadepol
Protocolo 55572
__________________________________
Portari a n.º 179, d e 08 de
novembro de 2006.
O Pre sid ent e d o Con sel ho de
Po líc ia Civ il no uso de su as
atribuições legais, e em vista do
que consta no artigo 220 da Lei
3. 400/81 e sua s alt era çõe s,
parecer da Procuradoria Geral do
Estado n. 1228/2000, resolve:
PRORROGAR a partir do dia 08/
11/06, por mais 60 (sessenta) dias,
o p razo conc edid o a C omis são
Pr oce ssa nte par a a pur ar as
denúncias constantes do Processo
Administrativo Disciplinar n.º
016/06 - SEP nº 27509192, em
desfavor do policial PC IP JACI
SATHLER DE CARVALHO, n º
funcional 314976.
ANDRE LUIS DOS REIS NEVES
PRESIDENTE DO CONSELHO DE
POLÍCIA
Protocolo 55672
_________________________________
Portari a n.º 180, d e 08 de
novembro de 2006.
O Pre sid ent e d o Con sel ho de
Po líc ia Civ il no uso de su as
atribuições legais, e em vista do
que consta no artigo 220 da Lei
3. 400/81 e sua s alt era çõe s,
parecer da Procuradoria Geral do
Estado n. 1228/2000, resolve:
PRORROGAR a partir do dia 08/
11/06, por mais 60 (sessenta) dias,
o p razo conc edid o a C omis são
Pr oce ssa nte par a a pur ar as
denúncias constantes do Processo
Administrativo Disciplinar n.º
014/06 - SEP nº 32509600, em
desfavor do policial PC IP ILSON
DE OLIVEIRA SANTOS, n º
funcional 203480.
ANDRE LUIS DOS REIS NEVES
PRESIDENTE DO CONSELHO DE
POLÍCIA
Protocolo 55674
__________________________________
Portari a n.º 181, d e 08 de
novembro de 2006.
O Pre sid ent e d o Con sel ho de
Po líc ia Civ il no uso de su as
atribuições legais, e em vista do
que consta no artigo 220 da Lei
3. 400/81 e sua s alt era çõe s,
parecer da Procuradoria Geral do
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Estado n. 1228/2000, resolve:
PRORROGAR a partir do dia 08/
11/06, por mais 60 (sessenta) dias,
o praz o co nced ido a Co miss ão
Pr oce ssa nte par a a pur ar as
denúncias constantes do Processo
Administrativo Disciplinar n.º
015/06 - SEP nº 32181426, em
de sfav or do p oli cial PC IP
GUIARONE PEREIRA PAISANTE,
nº funcional 374717.
ANDRE LUIS DOS REIS NEVES
PRESIDENTE DO CONSELHO DE
POLÍCIA
Protocolo 55675
__________________________________
Portari a n.º 182, d e 25 de
novembro de 2006.
O Pre sid ent e d o Con sel ho de
Po líc ia Civ il no uso de su as
atribuições legais, e em vista do
que consta no artigo 220 da Lei
3. 400/81 e sua s alt era çõe s,
parecer da Procuradoria Geral do
Estado n. 1228/2000, resolve:
PRORROGAR a partir do dia 25/
11/06, por mais 60 (sessenta) dias,
o praz o co nced ido a Co miss ão
Pr oce ssa nte par a a pur ar as
denúncias constantes do Processo
Administrativo Disciplinar n.º
018/06 - SEP nº27081087, em
desfavor do policial PC IP LUIZ
CARLOS
FORTUNATO,
nº
funcional 198964.
ANDRE LUIS DOS REIS NEVES
PRESIDENTE DO CONSELHO DE
POLÍCIA
Protocolo 55676
__________________________________
AVISO DE ADESÃO À ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
O DELEGADO CHEFE DA POLÍCIA
CIVIL, torna público que, fará
Adesão a Ata de Registro de
Preços do Pregão nº017/2006,
de 28/06/06, da Justiça
Federal de Primeiro Grau –
Seção Judiciá ria de Santa
Catarina, para aquis ição de
equipamentos de informática.
Vitória, 19 de dezembro de 2006.
ANDRÉ LUÍS DOS REIS NEVES
Delegado Chefe da Polícia
Civil
Protocolo 55678

Polícia Militar - PM/ES
Resumo do 1º Termo Aditivo
Diagnóstica (RX) - Contrato
nº 007/2004
Contratante: Diretoria de Saúde/
PMES.
Contratada:
L OC AU -C AR
Locadora de Veículos e Serviços
Ltda-ME.
Forma de Aquisição: Pr eg ão
Eletrônico nº 0151/2004.
Objeto: Prestação de Serviços de
Manutenção Preventiva e Corretiva
e
Assi stê ncia
Té cni ca
c om
Fornecimento e Substituição de
Peças nos Aparelhos de Raios-XMarca SIEMENS.
Aditivo de Re-ratificação: Fica
al tera da a Clausula Sexta Prorrogando a vigência por 24
meses. 24/12/2006 e término em

