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Publique-se;
Cumpra-se. 
Rio Branco/AC, 14 de fevereiro de 2020.

Luiz Fernando Duarte Maia
PRESIDENTE DO DETRAN/AC

PORTARIA Nº 007/2020- CONTROLE DE CREDENCIADOS
O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, 

-

de 2019, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 22 e 
seus incisos, da Lei n° 9.503, de 23 de dezembro de 1997, que instituiu 
o Código de Trânsito Brasileiro – CTB,
CONSIDERANDO, o disposto na PORTARIA/ GAB/DETRAN/AC n.º 
617/19, que regulamenta sobre o credenciamento de pessoas jurídicas 

-
culos automotores;
CONSIDERANDO, que o processo administrativo de credenciamento 
nº 015/20-DCC, encontra-se de acordo com as exigências, conforme 
memorando n.º 040/20 do Controle de Credenciados desta Autarquia, 
setor responsável pela análise dos processos de credenciados;
CONSIDERANDO ainda, MEMORANDO N° 040/2020/DCC/DETRAN/
AC, que solicita emissão do ato administrativo autorizador,
RESOLVE:
Art. 1º CREDENCIAR a Empresa TECNOL Sistemas de Automação, 
pelo período de 12 (doze) meses para desenvolver suas respectivas 
atividades no município de Rio Branco/AC.
Art. 2º Esta Portaria tem efeito retroativo, a contar de 06 de fevereiro 
de 2020.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 14 de fevereiro de 2020.

Luiz Fernando Duarte Maia
PRESIDENTE DO DETRAN/AC 

PORTARIA Nº 008/2020- CONTROLE DE CREDENCIADOS
O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, 

-

de 2019, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 22 e 
seus incisos, da Lei n° 9.503, de 23 de dezembro de 1997, que instituiu 
o Código de Trânsito Brasileiro – CTB,
CONSIDERANDO, o disposto na PORTARIA/ GAB/DETRAN/AC n.º 
617/19, que regulamenta sobre o credenciamento de pessoas jurídicas 

-
culos automotores;
CONSIDERANDO, que o processo administrativo de credenciamento 
nº 016/20-DCC, encontra-se de acordo com as exigências, conforme 
memorando n.º 041/20 do Controle de Credenciados desta Autarquia, 
setor responsável pela análise dos processos de credenciados;
CONSIDERANDO ainda, MEMORANDO N° 041/2020/DCC/DETRAN/
AC, que solicita emissão do ato administrativo autorizador,
RESOLVE:
Art. 1º CREDENCIAR a Empresa SEARCH Informática Ltda, pelo perí-
odo de 12 (doze) meses para desenvolver suas respectivas atividades 
no município de Rio Branco/AC.
Art. 2º Esta Portaria tem efeito retroativo, a contar de 05 de fevereiro 
de 2020.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 14 de fevereiro de 2020.

Luiz Fernando Duarte Maia
PRESIDENTE DO DETRAN/AC 

PORTARIA Nº 026/2020- CONTROLE DE CREDENCIADOS
O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, 

-

de 2019, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 22 e 
seus incisos, da Lei n° 9.503, de 23 de dezembro de 1997, que instituiu 
o Código de Trânsito Brasileiro – CTB,
CONSIDERANDO, o disposto na PORTARIA/GAB/DETRAN/AC nº 
235/02, que regulamenta o registro e o funcionamento dos Centros de 
Formação de Condutores - (CFC’s) e estabelece os procedimentos ne-

cessários para o processo de habilitação, normas relativas à aprendiza-
gem e exames de habilitação;
CONSIDERANDO, que o processo administrativo de recredenciamento 
nº 008/20-DCC, encontra-se de acordo com as exigências, conforme 
Memorando n.º 035/20 do Controle de Credenciados desta Autarquia, 
setor responsável pela análise dos processos de credenciados;
CONSIDERANDO ainda, MEMORANDO N° 035/2020/DCC/DETRAN-
-AC, que solicita emissão do ato administrativo autorizador,
RESOLVE:
Art. 1º RENOVAR o credenciamento do Centro de Formação de Conduto-
res Educar, nas categorias A e B, pelo período de 12 (doze) meses, para 
desenvolver suas respectivas atividades no município de Rio Branco/AC.
Art. 2º Esta Portaria tem efeito retroativo, a contar de 03 de fevereiro 
de 2020.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 12 de fevereiro de 2020.

Luiz Fernando Duarte Maia
PRESIDENTE DO DETRAN/AC 

PORTARIA Nº 027/2020- CONTROLE DE CREDENCIADOS
O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, 

-

de 2019, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 22 e 
seus incisos, da Lei n° 9.503, de 23 de dezembro de 1997, que instituiu 
o Código de Trânsito Brasileiro – CTB,
CONSIDERANDO, o disposto na PORTARIA/GAB/DETRAN/AC nº 
235/02, que regulamenta o registro e o funcionamento dos Centros de 
Formação de Condutores - (CFC’s) e estabelece os procedimentos ne-
cessários para o processo de habilitação, normas relativas à aprendiza-
gem e exames de habilitação;
CONSIDERANDO, que o processo administrativo de recredenciamento 
nº 011/20-DCC, encontra-se de acordo com as exigências, conforme 
Memorando n.º 037/20 do Controle de Credenciados desta Autarquia, 
setor responsável pela análise dos processos de credenciados;
CONSIDERANDO ainda, MEMORANDO N° 037/2020/DCC/DETRAN-
-AC, que solicita emissão do ato administrativo autorizador,
RESOLVE:
Art. 1º RENOVAR o credenciamento do Centro de Formação de Condutores 
Farol II, nas categorias A e B, pelo período de 12 (doze) meses, para desenvol-
ver suas respectivas atividades no município de Senador Guiomard/AC.
Art. 2º Esta Portaria tem efeito retroativo, a contar de 12 de fevereiro 
de 2020.
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 12 de fevereiro de 2020.

Luiz Fernando Duarte Maia
PRESIDENTE DO DETRAN/AC 

PORTARIA Nº 028/2020- CONTROLE DE CREDENCIADOS
O Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, 

-

de 2019, usando de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 22 e 
seus incisos, da Lei n° 9.503, de 23 de dezembro de 1997, que instituiu 
o Código de Trânsito Brasileiro – CTB,
CONSIDERANDO, o disposto na PORTARIA/GAB/DETRAN/AC nº 
235/02, que regulamenta o registro e o funcionamento dos Centros de 
Formação de Condutores - (CFC’s) e estabelece os procedimentos ne-
cessários para o processo de habilitação, normas relativas à aprendiza-
gem e exames de habilitação;
CONSIDERANDO, que o processo administrativo de recredenciamento 
nº 010/20-DCC, encontra-se de acordo com as exigências, conforme 
Memorando n.º 042/20 do Controle de Credenciados desta Autarquia, 
setor responsável pela análise dos processos de credenciados;
CONSIDERANDO ainda, MEMORANDO N° 042/2020/DCC/DETRAN-
-AC, que solicita emissão do ato administrativo autorizador,
RESOLVE:
Art. 1º RENOVAR o credenciamento do Centro de Formação de Conduto-
res Trovão III, nas categorias A e B, pelo período de 12 (doze) meses, para 
desenvolver suas respectivas atividades no município de Rio Branco/AC.
Art. 2º Esta Portaria tem efeito retroativo, a contar de 03 de feve-
reiro de 2020.
Registre-se;
Publique-se;
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