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GOIÂNIA, TERÇA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2021
ANO 184 - DIÁRIO OFICIAL/GO N° 23.539

EXTRATO da portaria de cancelamento de serviço
a coleta da assinatura do condutor infrator, além dos documentos
previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado ao formulário,
-

Tratando-se de veículo de propriedade de pessoa jurídica ou leasing,

RESOLVE: Cancelar, com fulcro no artigo 53 de Lei Estadual nº
13.800/2001, Súmula 473 do STF e art. 2° da Portaria n° 880/2009/
108041378
do veículo
placa
ano/
modelo:
, devendo
a propriedade do citado veículo RETORNAR ao STATUS QUO
ANTE: LOCALIZA RENT A CAR S.A. - CNPJ nº 16.670.085/000155 , no Estado de Minas Gerais, em razão de adulteração do CRV,
<#ABC#228235#14#270644/>

condutor infrator somente será acatada e produzirá efeitos legais

Protocolo 228235
<#ABC#228237#14#270646>

com as assinaturas originais do condutor e proprietário do veículo,
não estiver faltando os documentos solicitados, o requerente tiver
legitimidade e não estiver fora do prazo. O requerente é responsável
penal, cível e administrativamente pela veracidade das informações
e dos documentos fornecidos.
retirados em qualquer Unidade do Vapt-Vupt ou pelo sítio www.

entregue em qualquer de suas Unidades Administrativas existentes

EXTRATO da portaria de cancelamento de serviço
RESOLVE: Cancelar, com fulcro no artigo 53 de Lei Estadual nº
13.800/2001, Súmula 473 do STF e art. 2° da Portaria n° 880/2009/
GP/PROJUR, o serviço de transferência de propriedade e UF
placa
ano/modelo:
,
devendo a propriedade do citado veículo RETORNAR ao
STATUS QUO ANTE: LOCALIZA RENT A CAR S.A - Cnpj nº
16.670.085/0001-55, em razão de adulteração do CRV, conforme
<#ABC#228237#14#270646/>

Protocolo 228237

<#ABC#228338#14#270757>

do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobraGoiânia, 26 de Abril de 2021
Marcos Roberto Silva
<#ABC#228216#14#270625/>

Protocolo 228216
<#ABC#228231#14#270640>

EXTRATO de inclusão de servidor na Comissão Examinadora:
RESOLVE:

INCLUIR na Comissão Examinadora de Trânsito
Gaspar

<#ABC#228231#14#270640/>

Protocolo 228231

O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de
Goiás torna pública a realização do procedimento licitatório, cuja
cópia do Edital encontra-se à disposição dos interessados nos sites:
www.comprasnet.go.gov.br e www.ipasgo.go.gov.br.
Pregão Eletrônico n° 008/2021, disputa geral de fornecedores;Tipo:
fornecedores;
Menor preço por item;
202100022000705;
A
Data
Contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de análise, desenvolvimento, manutenção, documentação, teste de software, na forma de
serviços continuados presenciais, contemplando a transferência

IPASGO.

R$

<#ABC#228233#14#270642>

podendo ser prorrogado nos termos do inciso II, do Artigo 57, da Lei
nº 8.666/1993
Pregoeira

<#ABC#228338#14#270757/>

Protocolo 228338

em face do servidor citado nos autos acima,pela infringência do
Estatuto do Servidor Público, art. 303, inciso LIV da Lei Estadual
nº 10.460/88, em observância ao princípio tempus regit actum,
por lesar os cofres públicos e praticar crime contra a administra-

ORDINÁRIO, nos termos do

e

<#ABC#228282#14#270696>

PROCESSO: 201900020009273

inscrita no CPF sob o nº 521.668.131-00, Sara Alves de Oliveira

TRATIVO.

para comporem a comissão processante, mediante a presidência

de 120 dias, a contar da ciência da Comissão, que se encontra-se
CNPJ sob o n. 01.283.845/0001-02, em atender a requisição
a concordância da parte interessada, praticar os atos no formato
digital.
<#ABC#228233#14#270642/>

<#ABC#228235#14#270644>

Protocolo 228233

e determino o ARQUIVAMENTO do presente processo, sem

