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Art.3º O início da obra objeto desta Portaria está condicionado à assinatura
prévia do Contrato de Permissão Especial de Uso - CPEU a ser firmado entre a Cimed
Indústria de Medicamentos Ltda e a Autopista Fernão Dias e que trará as particularidades
e obrigações entre as partes.
Art.4º Caberá à Autopista Fernão Dias acompanhar e fiscalizar a execução do
projeto por ela aprovado e manter atualizado o cadastro das instalações, atentando para
o cumprimento dos parâmetros contratuais e à segurança dos usuários, sujeitando-se às
penalidades cabíveis.
Art.5º A Cimed Indústria de Medicamentos Ltda deverá concluir a obra objeto
desta Portaria no prazo de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do Contrato de
Permissão Especial de Uso - CPEU.
Art.6º Na implantação e conservação da referida obra, a Cimed Indústria de
Medicamentos Ltda deverá observar as medidas de segurança recomendadas pela
Autopista Fernão Dias, responsabilizando-se por danos ou interferências com redes não
cadastradas e preservando a integridade de todos os elementos constituintes da
rodovia.
Art.7º A Cimed Indústria de Medicamentos Ltda assumirá todo o ônus relativo
à implantação, manutenção e ao eventual remanejamento das instalações,
responsabilizando-se por eventuais impactos ou problemas decorrentes destas e que
venham a afetar a rodovia.
Art.8º A Cimed Indústria de Medicamentos Ltda deverá encaminhar à Unidade
Regional da ANTT e à Autopista Fernão Dias cópia do projeto "As built" em meio digital.
Art.9º A autorização concedida por meio desta Portaria tem caráter precário,
podendo ser revogada, anulada ou cassada a qualquer tempo à critério da ANTT.
Parágrafo único. A Cimed Indústria de Medicamentos Ltda abstém-se de cobrar
qualquer tipo de indenização em razão da revogação, anulação ou cassação da autorização,
bem como reembolso em virtude dos custos com as obras executadas.
Art.10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ministério da Justiça e Segurança Pública
CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO
RETIFICAÇÃO
No despacho do Coordenador-Geral de Imigração Laboral, publicado no DOU n°
236, de 06/12/2019, Seção 1, p. 106, Processo: 08505.007416/2019-06, onde se lê:
Imigrante: FLAVIO MASSAMBA DIASUKA, leia-se: Imigrante: MASAMBA DIASUKA FLAVIO.

POLÍCIA FEDERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTROLE DE SERVIÇOS E PRODUTOS
ALVARÁ Nº 1.557, DE 12 DE MARÇO DE 2021
O COORDENADOR -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 2020/61777 - DPF/SJE/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 GRANDES LAGOS
SEGURANÇA PRIVADA LTDA, CNPJ nº 08.543.461/0001-12, especializada em segurança
privada, na(s) atividade(s) de Vigilância Patrimonial, para atuar em São Paulo, com
Certificado de Segurança nº 345/2021, expedido pelo DREX/SR/PF.
LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ANDRÉ LUIS MACAGNAN FREIRE

ALVARÁ Nº 1.558, DE 12 DE MARÇO DE 2021
O COORDENADOR -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 2020/87784 - DELESP/DREX/SR/PF/PA, 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 CERPA - CERVEJARIA
PARAENSE S/A, CNPJ nº 04.894.085/0001-50 para atuar no Pará, com Certificado de
Segurança nº 300/2021, expedido pelo DREX/SR/PF.

PORTARIA Nº 67/SUROD, DE 10 DE MARÇO DE 2021
Autoriza a implantação de acesso na faixa de
domínio da Rodovia BR-101/RJ sob concessão à
Concessionaria
Autopista
Fluminense
S/A;
interessada: Casa do Alemão Industria e Comércio de
Lanches Ltda.
O Superintendente de Infraestrutura Rodoviária, da Agencia Nacional de
Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições e em conformidade com a
Resolução nº 5.818, de 03 de maio de 2018, alterada pela Resolução 5.881 de 31 de março
de 2020 e Portaria nº 028 de 07/02/2019, fundamentado no que consta do processo nº
50500.066609/2020-31, resolve:
Art. 1º Autorizar a implantação de acesso na Rodovia BR-101/RJ, sob concessão
à Concessionaria Autopista Fluminense S/A, do km 277+650, pista sul, no município de
Tanguá/RJ, de interesse da Casa do Alemão Industria e Comércio de Lanches Ltda.
§ 1º A presente Portaria está adstrita à referida regularização e os eventuais
pleitos de retificação, complementação ou revogação deverão ser feitas em relação às
disposições do escopo que compõe o caput.
§ 2º Outras disposições não especificadas no caput, serão tratadas por meio de
aditivo ao Contrato de Permissão Especial de Uso - CPEU, devendo a concessionária
informar a Unidade Regional da ANTT, sobre os ajustes ou alterações realizadas.
Art. 2º A Autopista Fluminense deverá encaminhar a Unidade Regional do Rio
de Janeiro - URRJ, uma das vias do Contrato de Permissão Especial de Uso - CPEU, tão logo
seja assinado pelas partes.
Art. 3º A construção do acesso objeto desta Portaria está condicionado a
assinatura prévia do Contrato de Permissão Especial de Uso - CPEU entre a Casa do Alemão
Industria e Comércio de Lanches Ltda e a Autopista Fluminense que trará as
particularidades e obrigações entre as partes.
Art. 4º Caberá à Autopista Fluminense acompanhar e fiscalizar a regularização
por ela aprovado e manter atualizado o cadastro das instalações, atentando para o
cumprimento dos parâmetros contratuais e a segurança dos usuários, sujeitando-se às
penalidades cabíveis.
Art. 5º Na construção da referida obra a Casa do Alemão Industria e Comércio
de Lanches Ltda deverá observar as medidas de segurança recomendadas pela Autopista
Fluminense, responsabilizando-se por danos ou interferências com redes não cadastradas e
preservando a integridade de todos os elementos constituintes da rodovia.
Art. 6º A Casa do Alemão Industria e Comércio de Lanches Ltda assumirá todo
o ônus relativo a manutenção e ao eventual remanejamento das instalações,
responsabilizando-se por eventuais impactos ou problemas decorrentes destas e que
venham afetar a rodovia.
Art. 7º A Casa do Alemão Industria e Comércio de Lanches Ltda deverá
encaminhar à Unidade Regional da ANTT e à Autopista Fluminense cópia do projeto "as
built" em meio digital.
Art. 8º A autorização concedida por meio desta Portaria tem caráter precário,
podendo ser revogada, anulada ou cassada a qualquer tempo, de acordo com critérios de
conveniência e oportunidade da ANTT.
Parágrafo único. A Casa do Alemão Industria e Comércio de Lanches Ltda,
abstém-se de cobrar qualquer tipo de indenização em razão da revogação, anulação ou
cassação da autorização, bem como reembolso em virtude dos custos com as obras
executadas.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO
ALVARÁ Nº 1.559, DE 12 DE MARÇO DE 2021
O COORDENADOR -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 2021/653 - DELESP/DREX/SR/PF/MG, 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 CEPAV - CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO, PREPARAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE VIGILANTES LTDA - EPP, CNPJ nº
20.509.337/0001-36, especializada em segurança privada, na(s) atividade(s) de Curso de
Formação, para atuar em Minas Gerais com o(s) seguinte(s) Certificado(s) de Segurança,
expedido(s) pelo DREX/SR/PF: nº 428/2021 (CNPJ nº 20.509.337/0001-36) e nº 173/2021
(CNPJ nº 20.509.337/0003-06).
LICINIO NUNES DE MORAES NETTO
ALVARÁ Nº 1.560, DE 12 DE MARÇO DE 2021
O COORDENADOR -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 2021/1368 - DPF/PSO/BA, 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 SEI VIGILANCIA E
SEGURANÇA LTDA, CNPJ nº 10.392.232/0002-77, especializada em segurança privada, na(s)
atividade(s) de Vigilância Patrimonial, para atuar na Bahia, com Certificado de Segurança nº
593/2021, expedido pelo DREX/SR/PF.
LICINIO NUNES DE MORAES NETTO
ALVARÁ Nº 1.561, DE 12 DE MARÇO DE 2021
O COORDENADOR -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 2021/8014 - DELESP/DREX/SR/PF/AL, 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 SECURITY- ESCOLA DE
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EM SEGURANÇA EIRELI, CNPJ nº 40.928.202/0001-12,
especializada em segurança privada, na(s) atividade(s) de Curso de Formação, para atuar
em Alagoas, com Certificado de Segurança nº 537/2021, expedido pelo DREX/SR/PF.
LICINIO NUNES DE MORAES NETTO

ANDRÉ LUIS MACAGNAN FREIRE

ALVARÁ Nº 1.562, DE 12 DE MARÇO DE 2021

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO

O COORDENADOR -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 2021/12186 - DPF/MBA/PA, resolve:
CONCEDER autorização à empresa AFV-ACADEMIA DE FORMAÇÃO DE
VIGILANTES LTDA, CNPJ nº 12.137.071/0008-96, sediada no Pará, para adquirir:
Em estabelecimento comercial autorizado pelo Exército:
4000 (quatro mil) Munições calibre .380
2302 (duas mil e trezentas e duas) Munições calibre 12
25000 (vinte e cinco mil) Munições calibre 38
VÁLIDO POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE PUBLICAÇÃO NO D.O.U.

PORTARIA Nº 35, DE 8 DE MARÇO DE 2021
O Superintendente Substituto de Transporte Ferroviário da Agência Nacional
de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições e em conformidade com
o disposto na Resolução nº 5.818, de 3 de maio de 2018, e no que consta no Processo
Administrativo n° 50500.136045/2020-19, resolve:
Art. 1º Aprovar o Plano Anual de Fiscalização da Superintendência de
Transporte Ferroviário - SUFER para o exercício de 2021, consubstanciado nos seguintes
documentos, todos disponíveis no sítio eletrônico da ANTT:
I - Anexos A e B, referentes à Gerência de Controle e Fiscalização de
Infraestrutura e Serviços - GECOF/SUFER; e
II - Anexo C, referente à Gerência de Fiscalização Econômico-Financeira GEFEF/SUFER.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LICINIO NUNES DE MORAES NETTO
ALVARÁ Nº 1.563, DE 12 DE MARÇO DE 2021
O COORDENADOR -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 2021/12316 - DELESP/DREX/SR/PF/PE, resolve:

GILSON GONÇALVES DE MATOS
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152021031600036
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