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COMISSÃO  ESPECIAL  DE  LICITAÇÃO  DA  SMTU 

 
 

AVISO 
 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2013 – CEL/SMTU 

 
A Comissão Especial de Licitação – CEL/SMTU, criada 

pelo Decreto nº 2.649/2013, torna público, conforme disposto nos 
Anexos I e II deste aviso, o resultado do julgamento dos recursos 
referentes à fase de habilitação da Concorrência Pública nº 001/2013 – 
CEL/SMTU. 
 

Nos termos do item 11.8, do Edital da Concorrência 
Pública nº 001/2013 – CEL/SMTU, fica designada a sessão de abertura 
do Envelope nº 2, contendo os documentos da proposta técnica, para 
ocorrer nos dias 26, 27 e 28 de março de 2014, das 09:00 horas às 
15:00 horas (horário local de Manaus), no Auditório Térreo da Fundação 
Escola de Serviço Público Municipal, localizado na Av. Professor Nilton 
Lins, nº 3259, Bloco D, Parque das Laranjeiras, CEP nº 69.058-030, 
Manaus/AM (acesso pela Universidade Nilton Lins), oportunidade em 
que, na forma do item 11.8.1, do Instrumento Convocatório, serão 
abertos os envelopes de licitantes com iniciais do nome entre as letras A 
a F no dia 26; G a N no dia 27 e O a Z no dia 28 de março de 2014. 
 

A chamada nominal ocorrerá no local acima designado e 
não comparecendo o licitante no instante da chamada o Envelope nº 2 
será aberto, com a conferência da quantidade de documentos e 
seguidamente rubricados pelos membros da Comissão Especial de 
Licitação, não ensejando reabertura, nova conferência ou rubrica para 
licitantes retardatários. 
 

Manaus, 24 de março de 2014. 

 
 
 

ANEXO I 
 
 

CONCEDIDO PROVIMENTO AO RECURSO: 

 
1. ARIOMAR APOLINARIO BARRETO – 441.840.182-20 – pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 
 
2. HENRIQUE BARBOSA BATISTA - 938.304.832-87 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 

 

3. MANOEL ALVES – 407.141.953-91 – pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 
 
4. JULIO CESAR RIBEIRO DOS PASSOS – 588.701.212-91 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
5. ADRIANO JOSÉ ARAGÃO OLIVEIRA – 635.573.042-72 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
6. JEAN SANDRO CENTEIO SANTIAGO – 641.344.822-91 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
7. ARISMAR KLEIBER CASTRO COSTA – 613.265.422-49 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
8. ELIEZIO MARTINS PEREIRA – 699.601.002-00 – pela apresentação 
complementar de comprovante de comprovante de residência, 
confirmando informação da fase de habilitação; 
 
9. WANDERLEY MONTEIRO DA SILVA – 653.781.802-87 – pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 
 
10. GEISIEL RIBEIRO DA SILVA – pela apresentação complementar de 
comprovante de residência, confirmando informação da fase de 
habilitação; 
 
11. MÁRIO JOSÉ FARIAS DO COUTO – 628.277.742-91 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
12. RAIMUNDO NONATO SOUSA SILVA – 168.799.372.68 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
13. HERONDES RODRIGUES DA COSTA – 637.989.562-00 – pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 
 

14. CLINGER DOS SANTOS SOUSA – 959.185.312-20 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 

15. JOSÉ DA PENHA CARDOSO DA SILVA – 614.591.516-15 – pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 
 

16. PEDRO SIMON DOS ANJOS SILVA – 942.697.182-34 – pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 
 

17. RONILSON TEIXEIRA DIAS – 639.018.892-72 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 



 

Manaus, terça-feira, 25 de março de 2014 
 
 

 

 
 

DOM | Edição 3377 – Caderno II | Página 2 
 

 

18. JAILSON CELESTINO ALVES – 687.089.552-04 – pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 
 
19. RAIMUNDO OZAIR VASCONCELOS – 050.059.062-15 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
20. ODILAR CIRINO DOS SANTOS – 152.334.992-15 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
21. LAERCIO HOZAENES MACEDO VIEIRA – 525.281.032-04 – pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 
 
22. CARLOS JUNIOR DE SOUZA PAVÃO – 841.168.382-68 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência e pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 
 
23. CARLOS AUGUSTO SIQUEIRA MENDES – 521.941.592-15 – pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 
 
24. LANILSON VIEIRA DO NASCIMENTO – 778.187.332-72 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
25. VALDEMAR MENDES DA SILVA – 365.392.013-20 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
26. FÁBIO RIBEIRO COSTA – 644.356.012-49 – pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 
 
27. JOSÉ ROBERTO MOREIRA DIAS – 456.650.872.20 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
28. JOSÉ RIBAMAR RAMALHO DO NASCIMENTO – 651.230.342-34 – 
pela apresentação complementar de comprovante de residência, 
confirmando informação da fase de habilitação; 

 
29. GESIAS CAMPOS LOPES – 047.405.924-63 – pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 

 
30. MARCELO RUBENS PINHEIRO FERREIRA – pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 

 
31. ERIVELTON DA SILVA CORREA – 596.375.522-00 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 

 
32. CARLOS ANDRÉ PETROLA FEITOSA – 567.540.512-72 – pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 

 
33. RAIMUNDO COSME COELHO FILHO – 269.493.502-87 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 

 
34. ASTULHO COSTA SOUSA – 945.742.002-00 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência e pela apresentação 
complementar de prontuário atestando pontos na respectiva CNH, 
confirmando informação da fase de habilitação; 

 
35. EZEQUIEL ROCHA DE AZEVEDO – 605.617.852-87 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência e pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 

 

36. FRANCINALDO ARAUJO DE AQUINO – 243.070.922-87 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
37. MANOEL SEVERINO DA SILVA – 290.891.074-87 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
38. WILSON LOUREIRO MENDONÇA – 949.767.672-72 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 
 
39. WYLESON VERÇOSA DA SILVA – 958.916.842-68 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
40. JAIRO LIRA DOS SANTOS – 526.047.642-53 - pela apresentação 
complementar de prontuário atestando pontos na respectiva CNH, 
confirmando informação da fase de habilitação; 
 
41. MARCIO ARAUJO DE LIMA – 666.985.582-91 - pela apresentação 
complementar de prontuário atestando pontos na respectiva CNH, 
confirmando informação da fase de habilitação; 
 
42. ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA – 596.178.372-34 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 
 
43. CLAUDEMIR DA SILVA – 821.988.612-91 - pela apresentação 
complementar de prontuário atestando pontos na respectiva CNH, 
confirmando informação da fase de habilitação; 
 
44. FRANCISCO CHARLES FARIAS FERREIRA – 519.774.432-49 - 
pela apresentação complementar de comprovante de residência, 
confirmando informação da fase de habilitação; 
 
45. EMERSON OLIVEIRA GONZAGA – 826.054.242-00 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
46. GENECI DA CONCEIÇÃO XAVIEIR – 312.307.252-53 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
47. CID NILTON COSTA DOS SANTOS – 832.619.402-63 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
48. ANDRÉ SOARES PEREIRA – 602.805.222-15 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 
 
49. CICERO AGUIAR ALMADA – 403.976.452-87 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 
 
50. JOSENILSON LIMA CARDOSO – 520.705.732-49 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
51. JOSÉ LINO GONÇALVES – 272.579.402-15 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 
 
52. ADILSON DA SILVA REIS – 614.042.172-15 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 
 
53. ADAILTON ARCANJO DO NASCIMENTO – 727.775.674-68 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
54. EDSON GAMA DE BARROS – 659.840.482-72 - pela apresentação 
complementar de prontuário atestando pontos na respectiva CNH, 
confirmando informação da fase de habilitação; 
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55. JOSÉ MARCOS ROQUE DOS SANTOS – 558.908.302-87 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 
 
56. CÍCERO LUIZ CORDEIRO – 285.579.548-67 - pela apresentação 
complementar de prontuário atestando pontos na respectiva CNH, 
confirmando informação da fase de habilitação; 
 
57. HENRI ANTONIO ALVES RODRIGUES – 493.696.522-72 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
58. ORLEANDRO LIRA DA SILVA – 646.660.342-34 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
59. FRANCISCO DA CRUZ PIRES – 765.398.222-00 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
60. RAWLISON MARTINS DA SILVA – 749.798.092-00 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
61. ANTONIO FRANCINILDO RODRIGUES – 558.450.102-68 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 

 
62. AGUINALDO TELES DA SILVA – 076.926.332-15 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 

 
63. IVAN LUCIO BARROS ALBUQUERQUE – 840.531.782-15 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 

 
64. JANARI PONTES LIMA – 887.363.772-87 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 

 
65. EZEQUIEL DA SILVA MENDONÇA - 582.207.712-91 – pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 

 
66. ORNAN DE QUEIROZ ALVES - 284.282.772-49 – pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 

 
67. ELY SANTOS MEDEIROS - 323.865.592-20 – pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 

 
68. ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA - 672.010.082-34 – pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 

 
69. JOAO LUIZ SOUSA SANTOS - 618.133.382-72 – pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 

 
70. CLEBIL LIRA BATISTA - 839.808.732-34 – por constar do envelope 
de habilitação comprovante de residência; 

 
71. EDSON DE SOUSA MELLO - 747.317.422-34 – pela apresentação 
complementar de prontuário atestando pontos na respectiva CNH, 
confirmando informação da fase de habilitação; 

 
72. IZAQUEL MOREIRA DA SILVA - 970.559.722-72 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 

 
73. FRANCISCO CHARLES FARIAS PEREIRA - 519.774.432 – por 
constar do envelope de habilitação certidão de feitos criminais; 

 

74. CARLOS LEONARDO DE OLIVEIRA BARBOSA - 734.126.602-30 - 
pela apresentação complementar de comprovante de residência, 
confirmando informação da fase de habilitação; 
 
75. JOSIVAN SOUSA OLIVEIRA - 847.616.283-91 – pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 
 
76. ALDO SOARES DE OLIVEIRA - 335.439.252-53 – pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 
 
77. RENATO ALEX ALCÂNTARA FARIAS - 018.995.582-17 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
78. REGINALDO DO NASCIMENTO REIS - 776.723.722-20 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
79. ANDRÉ ALMEIDA DE OLIVEIRA - 559.244.842-20 – pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 
 
80. ELIVAN JOSE RODRIGUES FERREIRA - 203.817.432-68 – pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH e pela apresentação complementar de comprovante de 
residência, confirmando informação da fase de habilitação; 
 
81. SAIMON PEREIRA GUIMARÃES - 706.888.502-00 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação e por constar do envelope de 
habilitação certidão negativa de feitos criminais da Justiça Federal; 
 
82. JOÃO BATISTA ALVES GOMES - 762.065.483-68 – por constar do 
envelope de habilitação declaração como autônomo; 
 
83. JOSIMAR PEREIRA DO NASCIMENTO - 839.112.002-34 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
84. GILBERTO FREIRE DE ARAUJO - 782.576.202-97 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 

85. NEWTON BARBOZA SOUZA - 417.878.462-53 – pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 
 

86. JOSENILSON LIMA CARDOSO - 520.705.732-49 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 

87. ALCI GUIMARÃES DE SOUSA - 942.853.142-15 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 

88. FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA – 331 868 043-53 – pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 
 

89. EDVALDO DE SOUZA DA SILVA – 671 701 882-87 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 

90. AUGUSTO WILSON CARNEIRO CABRAL – 241 261 102-59 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 

91. WILSON DA SILVA SOUZA – 621 374 762-15 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 
 

92. ROBSON ANDRADE DE OLIVEIRA – 670 189 982-04 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
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93. ODIMAR SANTOS LIMA – 387 750 932-00 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 
 
94. HELDER MARQUES CASTRO – 782 549 302-87 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
95. CARTSON HONORIO LIMA - 635.675.552-00 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 
 
96. WILSON DA SILVA SOUSA - 621.374.762-15 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 
 
97. JOSÉ ELY SENA DOS SANTOS - 727.332.682-87 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
98. RAIMUNDO NONATO LABORDA IZEL - 152.599.602-97 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
99. JOSE GREGORIO ALVES DE SOUZA - 678.600.442-34 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
100. LUIS DE JESUS COUTINHO - 010.654.133-19 - pela apresentação 
complementar de comprovante de quitação militar e comprovante de 
residência, confirmando informação da fase de habilitação; 
 
101. FRANCISCO JODELSON FARIAS - 652.359.592-72 – por constar 
no envelope de habilitação os comprovantes de CPF e Título de Eleitor; 
 
102. CRISTIAN DA SILVA ALVES - 613.301.162-91- pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 

 
103. AGNALDO SOEIRO SOUSA - 416.769.122-15 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 

 
104. NEDSON SANTOS DA GAMA - 514.577.332-34 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 

 
105. ARMEDES MATIAS ABDEL MUSSA - 643.483.932-49 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 

 
106. ADAILTON JOSÉ ALVES COSTA - 300.346.392-68 - pela 
apresentação complementar de comprovante de quitação militar, 
confirmando informação da fase de habilitação; 

 
107. ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - 323.604.102-10 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 

 
108. ANTONIO JOSE FERNANDES FELIPE - 119.997.212-68 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 

 
109. RAIMUNDO GOMES COSTA FILHO - 516.265.862-68 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 

 
110. ANTONIO NASCIMENTO MATOS - 596.177.302-78 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 

 
111. ADAILSON DE CASTRO VASCONCELOS - 778.195.942-68 - por 
constar no envelope de habilitação comprovante de declaração de vida e 
residência; 

 

112. FRANCISCO AVELANGE GONÇALVES TEIXEIRA - 404.650.472-
20 - pela apresentação complementar de comprovante de residência, 
confirmando informação da fase de habilitação; 
 
113. EUDES BECERRA MONTENEGRO - 728.498.602-63 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
114. ALVARO ASSIS DOS SANTOS - 425.568.642-49 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
115. ANTONIO CARLOS DE ARAUJO BISPO - 661.222.522-04 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
116. PEDRO JUNIOR DIAS DA ROCHA - 636.206.772-04 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
117. JOÃO VIANNEY DA SILVA - 315.252.292-49 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 
 
118. FERDEMBERG BASTOS DOS SANTOS - 789.464.762-49 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
119. JOHNY MARQUES FALCÃO CONDE - 779.233.242-04 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
120. JOSÉ BRAGA DA SILVA FILHO - 464.513.902-91 - pela 
apresentação complementar de comprovante de prontuário do DETRAN, 
confirmando informação da fase de habilitação; 
 
121. JOSE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA - 350.830.342-04 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
122. MARCELO DOS SANTOS PAZ - 522.690.512-20 - pela 
apresentação complementar de comprovante de Pontuação do 
DETRAN, confirmando informação da fase de habilitação; 
 
123. GIVANILDO PANTOJA DOS SANTOS - 712.094.252-20 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
124. GILDO ANTONIO MOREIRA - 000.121.763-11 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 
 
125. WELLINGTON DOS SANTOS NASCIMENTO - 883.695.282-87 - 
pela apresentação complementar de comprovante de Pontuação do 
DETRAN, confirmando informação da fase de habilitação; 
 
126. LUCIO MARCOS BRUCIO CASTRO - 559.262.152-34 - pela 
apresentação complementar de comprovante de Pontuação do 
DETRAN, confirmando informação da fase de habilitação; 
 
127. ELTON MACIEL ALVES - 659.877.562-00 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 
 
128. AMARILDO CARVALHO FREIRE - 317.299.832-00 - pela 
apresentação complementar de comprovante de Pontuação do 
DETRAN, confirmando informação da fase de habilitação; 
 
129. FRANK NEY NAPOLES LACERDA - 615.406.682-15 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
130. JOSÉ IAN BARBOSA DE OLIVEIRA - 004.721.472-42 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
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131. DONIAS PEREIRA DA SILVA - 699.972.842-91 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
132. ANTONIO LIMA DOS SANTOS - 386.147.742-49 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
133. HELIO RAMOS GOMES - 795.250.672-20 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 
 
134. LÁZARO DE OLIVEIRA MARTINS - 657.204.742-3 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
135. LUIZ CARLOS PEREIRA BENTES - 406.568.292-49 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
136. ROBSON ALVES PEREIRA - 611.095.412-87 - pela apresentação 
complementar de comprovantes de residência e prontuário do DETRAN, 
confirmando informações da fase de habilitação; 
 
137. LUIS EDUARDO MORAIS DE MOURA - 299.858.032-72 - pela 
apresentação complementar de comprovantes de residência e prontuário 
do DETRAN, confirmando informações da fase de habilitação; 
 
138. NIUTON LUIZ PONTES SALCEDO - 970.568.552-53 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
139. IZAEL CALDERARO ANDRADE FILHO - 679.731.912-91 - pela 
apresentação complementar de comprovantes do prontuário do 
DETRAN, confirmando informações da fase de habilitação; 
 
140. JOSÉ WILSON OLIVEIRA DA SILVA - 200.907.142-53 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
141. RIBSON DA SILVA FERREIRA - 887.478.322-15 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
142. MOISES MAIA FLORENCIO E SILVA - 295.491.832-20 - pela 
apresentação complementar de comprovantes de residência e de 
prontuário do DETRAN, confirmando informações da fase de habilitação; 
 

143. LOURIVAL PEREIRA DE CASTRO JUNIOR - 418.049.882-00 - 
pela apresentação complementar de comprovante de prontuário do 
DETRAN, confirmando informações da fase de habilitação e por já 
constar certidão negativa de feitos criminais da Justiça Estadual; 
 

144. ANTONIO JOSE PEREIRA DA COSTA - 683.333.402-10 - pela 
apresentação complementar de comprovantes de prontuário do 
DETRAN, confirmando informação da fase de habilitação; 
 

145. JOÃO BOSCO MATOSINHO – 635.316.661-34 – Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 

146. MARCOS ANTONIO DE SOUZA SENA – 310.348.612-04 – Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 

147. ELI COUTINHO PINHEIRO – 742.738.682-53 – Pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 
 

148. DENIS FARIAS DE SOUZA – 722.262.852-53 – Pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 
 

149. ROZEMIRO ADRIANO PINHEIRO DA SILVA – 748.796.422-15 – 
Pela apresentação complementar de comprovante de residência, 
confirmando informação da fase de habilitação. 

 

150. JOSÉ DOMINGOS DA SILVA – 243.489.702-97 – Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 
151. VALDICO DE SOUZA MORAES – 441.884.802-97 – Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 
152. ORLANDINO DA SILVA FREITAS – 778.303.182-04 – Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 
153. FRANCISCO COSTA DO NASCIMENTO – 707.421.892-87 – Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 
154. CARLOS AUGUSTO AGUIAR – 067.736.562-49 – Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 
155. JOERISON BARBOSA DE SOUSA – 927.897.732-20 – Pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação. 
 
156. MARCOS FLÁVIO SILVA DE ALMEIDA – 347.761.172-15 – Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 
157. JOSÉ SÉRGIO DA SILVA – 389.587.404-34 – Pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 
 
158. NILO RIBEIRO DA SILVA – 470.110.682-87 – Pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 
 
159. UENDEL RAMOS – 684.688.732-68 – Pela apresentação 
complementar de prontuário atestando pontos na respectiva CNH, 
confirmando informação da fase de habilitação. 
 
160. RAIMUNDO NONATO DE ARAÚJO – 574.125.962-68 – Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 
161. ALBANY DA COSTA OLIVEIRA – 604.681.652-15 – Pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação. 
 
162. ALBERI RIBEIRO DA SILVA – 337.957.972-68 – Pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação. 
 
163. JOSE AUGUSTO DIAS DA LUZ – 179.539.522-20 – Pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação. 
 
164. MARCELO PEREIRA DA SILVA – 417.817.162-34 – Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 
165. JORGE BEZERRA DE ARAUJO – 715.112.373-68 - Pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação. 
 
166. ROBSON VIEIRA PAES – 817.013.732-20 - Pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 
 
167. LUIS CARLOS DE OLIVEIRA FRANÇA – 811.934.752-87 - Pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação. 
 
168. RAIMUNDO LEITE AMORIM NETO – 744.878.922-87- Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
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169. JAIRO FRANÇA GUEDES – 774.539.132-68 - Pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 

 
170. REGINALDO DO NASCIMENTO LIMA: 882.304.062-00– habilitado 
por ter cumprido a todas as exigências do edital, juntando toda a 
documentação de habilitação necessária no envelope de habilitação. 

 
171. KARLA DA SILVA SOUZA – 755.212.292-72 - Pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 

 
172. ILDERLEI DE JESUS SALOMÃO LIMA – 655.331.272-91 - Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
173. KEMISON DOS SANTOS BARROSO – 852.872.702-59 - Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
174. MATIAS RAIMUNDO LIMA DA COSTA – 336.473.482-87 - Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
175. DELCICLEI MOTA PINHEIRO – 704.211.612.72 - Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
176. JOSÉ DAILSON TEIXEIRA DA SILVA – 563269392-91 - Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
177. JOBIAL NEVEZ QUEIROZ – 074.633.364-17 - Pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, e prontuário atestando 
pontos na respectiva CNH, todos confirmando informação da fase de 
habilitação. 

 
178. JOSE ANTONIO CARNEIRO FARIAS – 516.879.762-87 - Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, e prontuário 
atestando pontos na respectiva CNH, todos confirmando informação da 
fase de habilitação. 

 
179. JUAREZ CARDOSO MACIEL FILHO – 601.528.932-53 - embora 
tenha sanado a questão referente à comprovação de pontos na CNH, 
não trouxe fato novo, superveniente ou justificativas que reformem a 
decisão de inabilitação por falta de apresentação de certidão de feitos 
criminais expedida pela Justiça Estadual que deveria constar do 
envelope de habilitação. 

 
180. MANOEL CHARLES MOTA AMANCIO – 862.180.772-68 - Pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação. 

 
181. LAZARO ALECRIM DE SOUZA – 804.357.692-00 - Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, e prontuário 
atestando pontos na respectiva CNH, todos confirmando informação da 
fase de habilitação. 

 
182. RAIMUNDO MARQUES BARREIROS – 060.243.002-04 - Pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação. 

 
183. JURANDI VIEIRA DA SILVA - 379.455.303-97 - Pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 

 
184. FRANCISCO DE ARAÚJO SOARES - 956.807.133-49 - Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
185. FRANCISCO MARCOS DA SILVA GATO - 588.649.542-87 - Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 

186. FRANCISCO CARNEIRO CASAS NOVAS - 016.232.793-56 - Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 

187. VALDERI DE ASSIS SAMPAIO - 197.003.168-90 - Pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação. 
 

188. FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DA COSTA JUNIOR - 
677.435.012-72 - Pela apresentação complementar de prontuário 
atestando pontos na respectiva CNH, confirmando informação da fase 
de habilitação. 
 

189. MAURO NASCIMENTO CORREA - 416.477.932-20 - Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 

190. CARLOS CRISTOVAM RAMOS SAMPAIO - 683.386.782-87 - Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 

191. CLEISON LINHARES DE OLIVEIRA - 050.958.773-92 - Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 

192. CARLOS ALBERTO ALVES DE SOUZA - 850.975.352-00 - Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 

193. CASSIO LOPES - 004.307.752-88 - Pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, e prontuário atestando 
pontos na respectiva CNH, todos confirmando informação da fase de 
habilitação. 
 

194. VALDEMIR RIBEIRO – 926.136.833-68– habilitado por ter 
cumprido a todas as exigências do edital, juntando toda a documentação 
de habilitação necessária no envelope de habilitação. 
 

195. DARY NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO - 605.591.872-20 - Pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 

196. CÉLIO BATISTA DE SOUZA – 444.419.672-68 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 

197. ANTONIO DE QUEIROZ RIBEIRO – 444.724.712-12 – por constar 
do envelope de habilitação o atestado de Antecendentes Criminais. 
 

198. JAILSON RODRIGUES DA COSTA – 904.010.502-20 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando  
informação da fase de habilitação. 
 

199. EWERTON DE SOUZA FARIAS – 729.312.132-68 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando  
informação da fase de habilitação. 
 

200. FRED LAGO DE SOUZA – 975.326.902-10 – pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando  informação 
da fase de habilitação. 
 

201. EDMAR BARROSO DOLZANES – 567.727.502-68 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando  
informação da fase de habilitação. 
 

202. JOSÉ REGINALDO LEÃO LIMA – 642.229.262-72 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando  
informação da fase de habilitação. 
 

203. UANDER CLIBISOM VASQUES REBOUÇAS – 821.692.842-49 – 
pela apresentação complementar de comprovante de residência, 
confirmando  informação da fase de habilitação. 
 

204. ALESSANDRO SILVA – 529.922.252-15 – pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 
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205. VALDEMIR MONTENEGRO DA SILVA – 337.814.002-04– 
habilitado por ter cumprido a todas as exigências do edital, juntando toda 
a documentação de habilitação necessária no envelope de habilitação. 

 
206. MARCOS DE SOUSA RABELO – 006.146.542-97 – por constar do 
envelope de habilitação a certidão de feitos criminais da Justiça 
Estadual. 

 
207. RONALDO DA SILVA BATISTA – 604.599.302-06 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
208. SIMÕES CARNEIRO DA COSTA – 493.627.522-20 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
209. SADRAK NASCIMENTO SILVA – 418.142.152-04 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando  
informação da fase de habilitação. 

 
210. JOÃO BATISTA DE FREITAS – 075.986.532-91 – pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando  informação da fase de habilitação. 

 
211. JULIANO REIS MACHADO – 159.116.832-53 – pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando  informação 
da fase de habilitação. 

 
212. MARCELO PEDROSA PEREIRA – 696.320.302-49 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando  
informação da fase de habilitação. 

 
213. ROBSON SALDANHA SAMPAIO – 844.275.232-34 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando  
informação da fase de habilitação. 

 
214. FRANCISCO BARROS DE CASTRO – 003.546.812-22 – por 
constar no envelope de habilitação a declaração que comprova 
residência. 

 
215. ANTONIO GOMES MACHADO – 242.818.752-04 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, e prontuário 
atestando pontos na respectiva CNH, todos confirmando informação da 
fase de habilitação. 

 
216. JOSÉ CARLOS MEIRELES – 722.793.116-15 – pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, e prontuário atestando 
pontos na respectiva CNH, todos confirmando informação da fase de 
habilitação. 

 
217. CLAÚDIO MOURA RODRIGUES – 736.660.253-15 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, e prontuário 
atestando pontos na respectiva CNH, todos confirmando informação da 
fase de habilitação. 

 
218. ROSIVALDO DE OLIVEIRA TOMAZ – 592.193.942-00 – por 
constar no envelope de habilitação a declaração que comprova 
residência. 

 
219. JANIO VIEIRA DIAS – 255.296.683-72 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 

 
220. DOUGLAS SOUZA DE ARAÚJO – 493.034.222-87 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
221. ROGÉRIO XAVIER – 471.591.979-68 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 

 

222. JEIME SANTOS DA SILVA – 999.832.802-78 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 
 
223. EVA NASCIMENTO DE FREITAS MESQUITA – 896.499.232-68 - 
pela apresentação complementar de comprovante de residência, 
confirmando informação da fase de habilitação. 
 
224. DAFHNES DA SILVA LIMA – 610.658.382-04 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 
 
225. DANIEL VARELA DA CONCEIÇÃO – 001.518.382-32 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 
226. DONERES ANTONIO DE ARAÚJO – 617.253.072-00 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 
227. EDIMAR FERREIRA DA SILVA – 455.988.862-00 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 
228. EDIVANÇO CARNEIRO DA CRUZ – 789.743.482-68 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
229. SEBASTIÃO DAMIÃO ARAÚJO DO NASCIMENTO – 673.179.522-
49 – pela apresentação complementar de prontuário atestando pontos 
na respectiva CNH, confirmando  informação da fase de habilitação. 

 
230. MAX HELLY MORAES DOS SANTOS – 768.868.162-68 – pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação. 

 
231. FRANCISCO CARLOS SOUZA DE ARAÚJO – 284.049.472-87 - 
pela apresentação complementar de comprovante de residência, 
confirmando informação da fase de habilitação. 

 
232. ANTONIO BEZERRA DE ARAÚJO – 181.066.762-34 - por constar 
no envelope de habilitação a certidão negativa de feitos criminais com a 
Justiça Estadual. 

 
233. DIONE MENEZES KITZINGER – 875.280.882-34 - embora tenha 
sanado a questão referente à comprovação de residência, não trouxe 
fato novo, superveniente ou justificativas que reformem a decisão de 
inabilitação por falta de apresentação de atestado de antecedentes 
criminais que deveria ter sido apresentado no envelope de habilitação; 

 
234. ADRIANO DE OLIVEIRA LOPES – 835.585.512-49 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
235. ROSINALDO DA SILVA MELO – 588.445.032-04– habilitado por ter 
cumprido a todas as exigências do edital, juntando toda a documentação 
de habilitação necessária no envelope de habilitação. 

 
236. ANAILDA GARRETO RODRIGUES – 727.666.382-53 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
237. FABIO JUNIO SILVA MATOS – 899.257.852-00 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação. 

 
238. FRANCISCO JOSÉ SOUZA DOS SANTOS – 583.171.802-63 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação. 

 
239. TIAGO DE SOUZA SALES – 912.455.672-68 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 
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240. CLEMILTON RIBEIRO DA SILVA – 404.574.272-72 - por constar 
no envelope de habilitação a certidão negativa de feitos criminais com a 
Justiça Federal. 
 
241. PAULO MATIAS DOS SANTOS – 444.492.402-00 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação. 
 
242. CRISTOVÃO SANTOS GOMES DE PAULA – 274.375.402-82 - 
pela apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação. 
 
243. WILLIAN DOS SANTOS MAIA – 874.483.192-72 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação. 
 
244. EDIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS – 327.156.682-87 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 
245. EDILSON LOPES DE ARAÚJO – 420.799.262-68 0- pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 
246. TOME DO NASCIMENTO - 068.151.462-00 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 
 
247. TONY JOSÉ DO NASCIMENTO - 186.848.072-00 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 
248. NELSON ROSAS DE OLIVEIRA – 910.579.572-91 – pela 
apresentação complementar de comprovante de residência  e a 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informações da fase de habilitação; 
 
249. GERMANO AGUIAR NETO – 214.740.442-04 – pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 
 
250. LAILTON CENTEIO SANTIAGO – 664.159.772-53 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
251. WILSON FERREIRA DA SILVA – 004.072.842-06 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
252. JUNIO DAS CHAGAS MAFRA – 648.620.542-34 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informações da fase de habilitação; 
 
253. JURACI LIMA FARRAPO – 388.114.562-15 - pela apresentação 
complementar de 
254. comprovante de residência  e a apresentação complementar de 
prontuário atestando pontos na respectiva CNH, confirmando 
informações da fase de habilitação; 
 
255. IRAILDO GOMES DA COSTA – 747.990.452-53 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
256. CESAR DOUGLAS BEZERRA DOS SANTOS – 662.144.592-04 - 
pela apresentação complementar de comprovante de residência, 
confirmando informação da fase de habilitação; 
 
257. ALEXANDRE DE JESUS DE LIMA MATOS – 899.073.292-15 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência  e a 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informações da fase de habilitação; 
 
258. IZAIAS PEREIRA DOS SANTOS – 722.577.502-25 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 

259. OCIVALDO DA SILVA MATOS – 661.021.202-30 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 
260. JOSUE PAIVA DE ARRUDA – 613.079.202-68 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 
 
261. REGINALDO GONÇALVES REDMAN – 720.023.522-91 -  por 
constar a certidão negativa de antecedentes criminais/AM, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 

262. RIVELINO DOS SANTOS BENTES – 792.940.812-49 -  pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 

263. REGINALDO DE LIMA NUNES – 579.192.402-04 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 

264. REGINALDO DOS ANJOS GUEDES – 736.337.042-72 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência  e a 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informações da fase de habilitação; 
 

265. REGINALDO DA SILVA BATISTA – 475.620.802-91 – pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informações da fase de habilitação; 
 

266. RAIMUNDO CARDOSO DUARTE – 738.110.762-72 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informações da fase de habilitação; 
 

267. CLAUDIO PEREIRA DO NASCIMENTO – 405.944.242-91 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 

268. CÁSSIO RAFAEL GARCIA MESQUITA – 721.879.212-04 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência  e a 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informações da fase de habilitação; 
 

269. ALESSANDER MAGNO GOMES DE CARVALHO – 634.370.822-
72 - pela apresentação complementar de comprovante de residência, 
confirmando informação da fase de habilitação; 
 

270. ARNILSON PAIVA DA SILVA – 976.021.753-87 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informações da fase de habilitação; 
 

271. DENILSON FARIAS DE SOUZA – 525.023.252-34 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
 

272. MARCOS ALEXANDRE BARROS NAVEGANTE – 519.345.312-00 
- pela apresentação complementar de comprovante de residência, 
confirmando informação da fase de habilitação; 
 

273. JOÃO CARLOS PEREIRA – 603.963.002-78  - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 
 

274. JOSÉ NETUNO DAMASCENO DOS SANTOS – 110.834.922-68 - 
pela apresentação complementar de comprovante de residência, 
confirmando informação da fase de habilitação; 
 

275. JOSE DE OLIVEIRA BATISTA – 417.990.382-20 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informações da fase de habilitação; 
 

276. DIONISSON SANTANA CAMPOS DE ARAUJO – 193.115.082-68 - 
pela apresentação complementar de comprovante de residência, 
confirmando informação da fase de habilitação; 
 

277. DELCINEY DA CRUZ PRESTES – 850.363.902-53 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 
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278. RAIMUNDO GOMES COSTA – 601.063.102-59 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação; 

 
279. MARCOS ROBERTO PESSOA TAVARES – 442.405.542-68 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informações da fase de habilitação; 

 
280. VANILDO QUEIROZ LEÃO – 516.119.292-53 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 

 
281. MAX ELIAS MARTINS – 727.241.452-91 - pela apresentação 
complementar de comprovante de quitação militar, confirmando 
informação da fase de habilitação; 

 
282. LAURO ALMEIDA CUNHA – 717.918.502-78 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 

 
283. JOSAFÁ TRAJANO DIAS – 288.937.862 - pela apresentação 
complementar de comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação; 

 
284. ANTONIO CLEMENTE DA SILVA – 721.155.052-04 - pela 
apresentação complementar de comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação 

 
285. DERCLEY SOUSA DE ARAÚJO: 732.187.662-49 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 

 
286. JUSEMBERG MAGALHÃES MEDEIROS: 408.105.772-91 - pela 
apresentação complementar do comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
287. ELIZEU BORGES TOSCANO: 606.130.092-15 - pela apresentação 
complementar do comprovante de residência e do prontuário atestando 
pontos na respectiva CNH, confirmando informação da fase de 
habilitação. 

 
288. EDINALDO PEDRO DE OLIVEIRA: 656.375.852-53 - pela 
apresentação complementar do comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
289. WELDERLEY COSTA FEITOSA: 003.417.802-35 - pela 
apresentação complementar do comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
290. PEDRO SOARES DA SILVA: 58542469291 - pela apresentação 
complementar do comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 

 
291. PEDRO TOMAS FREIRE: 824.486.042-15 -   pela apresentação 
complementar do comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 

 
292. RAIMUNDO NONATO ARAÚJO LIMA: 224.741.293-91 - pela 
apresentação complementar do comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
293. MOISÉS ARAÚJO SIQUEIRA: 916.076.553-49 – pela apresentação 
complementar do comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 

 
294. IZAQUE NUNES DA COSTA: 674.041.202-25 - pela apresentação 
complementar do comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 

 
295. JOSÉ ANTÔNIO DE MENDONÇA: 052.642.272-68 - pela 
apresentação complementar do comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 

296. EVILÁSIO LOPES FREIRE: 392.867.624-53 - pela apresentação 
complementar do comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 

 
297. ALDAIRES JOSÉ NONATO DOS SANTOS: 300.363.562-04 - pela 
apresentação complementar do comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
298. MONTANIER DA COSTA FERNANDES: 787.351.222-34 - pela 
apresentação complementar do comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
299. NILTON CÉSAR FRAZÃO: 824.687.882-49 - pela apresentação 
complementar do comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 

 
300. LUIS RAIMUNDO SOUZA MARINS: 452.344.852-34 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 

 
301. DEVANIR FERREIRA DA SILVA: 350.434.662-00 - pela 
apresentação complementar do comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
302. MIRACI PEREIRA DE PAULO: 290.045.862-53 - pela apresentação 
complementar do comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 

 
303. ROGÉRIO DA SILVA GOMES: 683.108.622-53 - pela apresentação 
complementar do comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 

 
304. FRANCINALDO DE ALMEIDA GOMES: 648.025.312-49 – 
habilitado por ter cumprido a todas as exigências do edital, juntando toda 
a documentação de habilitação necessária no envelope de habilitação. 

 
305. JOSÉ CONCEIÇÃO AIRES AMORIM: 289.121.443-91 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 

 
306. ANDRÉ DA SILVA SAMPAIO: 393.367.458-16 - pela apresentação 
complementar de prontuário atestando pontos na respectiva CNH, 
confirmando informação da fase de habilitação; 

 
307. ZENILDO ALMEIDA DE SOUZA: 376.046.432-72 - pela 
apresentação complementar do comprovante de residência e do 
prontuário atestando pontos na respectiva CNH, confirmando informação 
da fase de habilitação. 

 
308. OZEIAS SOBRINHO DA SILVA: 885.720.482-00 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 

 
309. JOSÉ ANÍSIO DA SILVA CARDOSO: 405.370.052-34 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 

 
310. DENI CLER DE SOUZA PARENTE: 620.872.152-00 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 

 
311. OTONIEL ROCHA DE SOUZA: 416.322.222-72 - pela 
apresentação complementar do comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
312. FRANCISCO RODRIGUES DO AMARAL: 176.696.423-00 - pela 
apresentação complementar do comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
313. ENIVAL VITORINO REIS: 618.628.602-27 - pela apresentação 
complementar de prontuário atestando pontos na respectiva CNH, 
confirmando informação da fase de habilitação; 
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314. JAEDER OLIVEIRA DOS SANTOS: 799.674.421-15 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 

 
315. TARCÍLIO DA SILVA REZENDE: 567.184.892-04 - pela 
apresentação complementar do comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
316. RAIMUNDO ARMANDO FARIAS DA SILVA: 206.527.392-53 - pela 
apresentação complementar do comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
317. ROTEMBERG SOARES PESTANA: 735.502.562-72 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 

 
318. JONAS ABREU CRUZ SILVA: 788.412.323-15 - pela apresentação 
complementar do comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 

 
319. SAMMY DE PAULA AMANCIO: 635.359.712-68 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 

 
320. JOELSON MARINHO BATISTA: 852.750.342-53 - pela 
apresentação complementar do comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 

 
321. JURACY DA SILVA: 695.900.953-72 - pela apresentação 
complementar do comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 

 
322. JOFRAN GERALDO PEREIRA GOMES: 566.754.452-00 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 

 
323. FABIO LEMOS EVANGELISTA: 930.497.902-10 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 

 
324. RENATO MENEZES DE MENEZES: 729.306.162-53 - pela 
apresentação complementar de prontuário atestando pontos na 
respectiva CNH, confirmando informação da fase de habilitação; 

 
325. JOSÉ MAIA: 163.316.992-87 - pela apresentação complementar do 
comprovante de residência, confirmando informação da fase de 
habilitação. 

 
326. JOÃO APARECIDO TEIXEIRA DE SOUZA: 097.454.136-23 – por 
comprovar que a certidão negativa de feitos criminais da Justiça Eleitoral 
esta presente no envelope de habilitação. 

 
327. ADMILTON ALVES DA SILVA: 602.774.832-04 – por juntar 
declaração complementar ao documento presente no envelope de 
habilitação. 

 
328. ANTÔNIO MARIA SILVA SERRA: 648.918.102-97 – por comprovar 
que a declaração de vida e residência em seu nome consta no envelope 
de habilitação. 

 
329. HÉLIO LOPES DE OLIVEIRA: 438.812.032-49 - pela apresentação 
complementar de prontuário atestando pontos na respectiva CNH, 
confirmando informação da fase de habilitação; 

 
330. JOSÉ BELMAR SOUZA DO NASCIMENTO: 334.800.792-53 - pela 
apresentação complementar do comprovante de residência e do 
prontuário atestando pontos na respectiva CNH, confirmando informação 
da fase de habilitação. 

 
331. ANTÔNIO GOMES DA SILVA: 346.862.902-87 - pela apresentação 
complementar do comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 
 

332. ANTÔNIO FROTA DE AGUIAR: 937.428.783-87 - pela 
apresentação complementar do comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 
333. EURICO RESENDE DE MEIRELES FILHO: 662.308.882-20 - pela 
apresentação complementar do comprovante de residência, confirmando 
informação da fase de habilitação. 
 
334. EDER DA SILVA QUEIROZ: 862.369.032-04 - pela apresentação 
complementar do comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 
 
335. CRISTIANO LOPES COELHO: 463.899.542-04 - pela apresentação 
complementar do comprovante de residência, confirmando informação 
da fase de habilitação. 
 
 

ANEXO II 
 
 

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO: 
 
 
1. JOSIAS FREITAS DAVID – 399.314.122-91 – pela impossibilidade de 
juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
habilitação; 

 
2. ARILOUDO BARBOSA DOS SANTOS – 743.827.053-04 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
3. ALESSANDRA LIMA DOS SANTOS – 521.045.402-91 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
4. AMAURI BALIEIRO DA COSTA – 342.658.052-72 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
5. LANDELINO SANTOS DO NASCIMENTO – 599.073.392-53 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
6. GERALDO FREIRE SOUSA – 010.212.582-10 – pela impossibilidade 
de juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
habilitação (Certidão de quitação eleitoral); 

 
7. RINALDO RODRIGUES DE LIMA – 463.848.962-68 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação (endereço do apresentado não confere com o 
que consta no envelope); 

 
8. JEFFERSON DOS SANTOS MAIA – 590.915.502-44 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação (Certidão de quitação Eleitoral); 

 
9. ENERSON DOS SANTOS SOUZA – 813.180.902-10 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação (Certidão Negativa de feitos criminais); 

 
10. MAURINHO HONORIO PINHEIRO – 107.815.952-15 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documentos não apresentado no 
envelope de habilitação (Certidão Negativa de feitos criminais e Certidão 
de nada Consta da Justiça Eleitoral); 

 
11. ADONIAS SILVA SANTOS – 526.855.782-34 – pela impossibilidade 
de juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
habilitação ( Comprovante de Situação Cadastral no CPF); 

 
12. CLEDSON MESQUITA AZEVEDO – 998.772872-34 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação (Comprovante de curso especializado para a 
prestação de serviço de mototáxi); 
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13. AIRTON PICULI RIBEIRO – 253.026.712-04 – pela impossibilidade 
de juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
habilitação ( Cópia autenticada do CPF); 

 
14. ARGEU FRANCISCO DUTRA – 667.900.852-20 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação (endereço do apresentado não confere com o 
que consta no envelope); 

 
15. JAMES JORGE RODRIGUES DE LIMA – 578.712.132-53 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação (prontuário do DETRAN); 

 
16. FRANCISCO CHARLES FARIAS FERREIRA – 519.774.432-49 - 
pela impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado 
no envelope de habilitação (comprovante de endereço do apresentado 
não confere com o que consta no envelope); 

 
17. JAILSON CESAR SOUSA RODRIGUES – 799.796.612-91 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação (certidão de quitação Eleitoral); 

 
18. MARCO PAULO SOUZA DA SILVA – 570.100.562-34 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação (comprovante de regularidade do CPF); 

 
19. JOÃO BATISTA VERAS RAMOS – 486.653.713-20 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação ( certidão criminal estadual); 

 
20. IRAQUILDO LIMA RIBEIRO – 457.890.102-53 – pela impossibilidade 
de juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
documento não apresentado no envelope de habilitação (Certidão 
negativa de antecedentes criminais); 

 
21. VALDEMAGNO PIRES DA SILVA – 685.630.862-00 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação (Certidão negativa de feitos criminais e quitação 
Eleitoral); 

 
22. ANTONIO SILVA DE ANDRADE – 144.204.812-34 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de documento não apresentado no envelope de habilitação 
(Curso de capacitação Mototaxista); 

 
23. MOISÉS SOUZA DA COSTA – 405.913.102-44 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de documento não apresentado no envelope de habilitação ( 
Cópia autenticada do CPF); 

 
24. RAIMUNDO VALMIR MEDEIROS VERAS – 196.704.603-44 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de documento não apresentado no envelope de habilitação ( 
Certidão  de Distribuição Criminal); 

 
25. JANDER FONSECA DE SOUZA – 638.839.292-04 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de documento não apresentado no envelope de habilitação 
(Certidão Negativa de feitos criminais da Justiça Militar e negativa de 
feitos criminais da Justiça Eleitoral); 

 
26. JUCINILSON FERREIRA DE ALMEIDA – 803.912.062-49 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de documento não apresentado no envelope de habilitação ( 
Comprovação de quitação Militar); 

 
27. HENRIQUE FROTA ARAÚJO – 337.204.102-00 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de documento não apresentado no envelope de habilitação 
(Certidão de Distribuição Criminal); 

 
28. EDIVALDO MACHADO DE CARVALHO – 635.752.722-04 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de documento não apresentado no envelope de habilitação 
(comprovante de endereço do apresentado não confere com o que 
consta no envelope); 
 
29. ADRIANA DA SILVA BARBOSA - 709.501.212-15 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 
 
30. DENIVAL JOSE AMORAS DA COSTA - 608.535.492-49 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 
 
31. SILVIO JORGE MEIRELES DA SILVA - 603.449.542-34 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 
 
32. LUCIANO CESAR FILENT - 111.043.842-72 – pela impossibilidade 
de juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
habilitação; 
 
33. PEDRO HENRIQUE GOMES RODRIGUES - 314.971.602-00 – por 
não trazer fato novo, superveniente ou justificativas, mantendo as 
mesmas condições que resultaram em sua inabilitação; 
 
34. MARIO SERGIO COSTA DOS SANTOS - 736.726.960-72 – embora 
tenha sanado a questão referente à comprovação de residência, não 
trouxe fato novo, superveniente ou justificativas que reformem a decisão 
de inabilitação por falta de apresentação de certidão de quitação eleitoral 
e de feitos criminais do estadual; 
 
35. CLEOSON LOPES DAS CHAGAS - 812.062.162-04 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 
 
36. JOAQUIM JUNIOR DO CARMO ANDRADE - 658.624.142 – embora 
tenha sanado a questão referente à regularidade criminal, não trouxe 
fato novo, superveniente ou justificativas para reforma da decisão de 
inabilitação por falta de apresentação de declaração assinada e 
obrigatória; 
 
37. ROBSON TEIXEIRA DIAS - 616.182.332-20 – pela impossibilidade 
de juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
habilitação; 
 
38. FRANCISCO DE OLIVEIRA PERES - 444.968.852-04 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 
 
39. LUIZ FERREIRA THENAZOR - 684.107.002-04 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 
 
40. EDUARDO AUGUSTO REIS DE QUEIROZ - 740.220.832 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 
 
41. JOSIELIO OLIVEIRA DE ALMEIDA - 522.167.052-68 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
42. ALDENEY DO NASCIMENTO GUIMARAES - 635.585.212 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
43. JEAN CARLOS SANTOS DE ALMEIDA - 643.637.402-72 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
44. ADEUVALDO MACHADO DA SILVA - 294.687.602-00 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 
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45. ACRINALDO DIAS SOUZA - 653.681.342-15 – pela impossibilidade 
de juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
habilitação; 

 
46. LUCIANO LIMA LIBORIO - 768.223.202-10 – pela impossibilidade de 
juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
habilitação; 

 
47. JOBS ALVES DA SILVA - 583.572.462-49 – pela impossibilidade de 
juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
habilitação; 

 
48. JONAS SOUZA LIMA - 519.528.902-68 – pela impossibilidade de 
juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
habilitação; 

 
49. CRISTIANO BELMONTE CABRAL - 705.930.272-72 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
50. ALESSANDRO SILVA DOS SANTOS - 615.749.532-49 – embora 
tenha sanado com documento complementar a inabilitação pela carência 
de informações referentes ao comprovante de residência, é impossível 
aceitar no recurso documento que deveria constar do envelope de 
habilitação. 

 
51. REMILTON RAFAEL BARBOSA – 569 139 662-53 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
52. OZIEL DOS SANTOS MASCARENHA – 623 484 002-78 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
53. FRANCISCO DE JESUS BOAS – 700 288 423-91 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
54. JOSÉ RIBAMAR VIEIRA – 147 258 863-00 – pela impossibilidade de 
juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
habilitação e por apresentar mais de 21 (vinte e um) pontos na carteira; 

 
55. RAIMUNDO EDENILSON DA SILVA VASQUES - 594.999.662-34 - 
pela impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado 
no envelope de habilitação (pontuação na carteira), embora tenha sido 
sanada a questão referente ao comprovante de residência; 

 
56. FRANCINEI DOS REIS OLIVEIRA - 348.211.042-53 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação  (declarações de não ser detentor de qualquer 
tipo de outorga ou serviço público; de não ser proprietário, sócio, diretor, 
gerente ou administrador de empresa; de não ser agente público;  de ser 
profissional autônomo; de recebimento dos documentos da licitação, de 
aceite do edital e anexos; e de sujeição a mudanças); 

 
57. LEONARDO DE LIMA PEREIRA - 960.155.512-91 – por apresentar 
endereço residencial em desacordo com aquele apresentado na fase de 
habilitação; 

 
58. WILSON SILVA DA COSTA - 621.375.572-15 - pela impossibilidade 
de juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
habilitação; 

 
59. VALDENIR ALVES BATISTA - 253.057.602-59 - pela impossibilidade 
de juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
habilitação; 

 
60. JOAO SILVA MIRANDA - 145.331.383-49 - pela impossibilidade de 
juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
habilitação; 

 

61. WILDOMAR AUGUSTO DE SIQUEIRA LOPES - 345.228.832-34 - 
pela impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado 
no envelope de habilitação; 

 
62. FRANK CARDOSO DOS SANTOS - 320.671.272-68 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
63. GUILHERME DOS SANTOS REIS - 373.220.602-53 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
64. ANTONIO ALEXANDRE SILVA DE ABREU - 798.439.132-72 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
65. EMERSON LUIZ MOTA DE SOUZA - 519.180.482-15 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação (Certidão Negativa de Feitos Criminais da 
Justiça Federal ), embora tenha sido sanada a questão referente 
Prontuário do DETRAN ; 

 
66. JOAO BOSCO ALVES DE HOLANDA - 335.421.122-91 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
67. ROMULO GOMES DE CARVALHO - 405.338.752-34 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
68. MOISES PENA DO NASCIMENTO - 520.151.732-34 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
69. NIVALDO MATOS HOUNSELL - 782.242.502-10 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
70. ROMUALDO PEREIRA NUNES - 464.005.402-53 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
71. LINDOMAR ARAÚJO DANTAS - 586.728.342-91 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documentos não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
72. IVAN BRAGA ALVES - 416.463.712-91 - por apresentar 
comprovante de endereço residencial em desacordo com aquele 
apresentado na fase de habilitação; 

 
73. NOBERVAL DE JESUS DOS SANTOS - 161.046.842-20 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
74. ROSINALDO DE SOUZA GOMES - 855.423.422-72 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
75. EDIILSON DOS SANTOS BRONE - 335.842.572-04 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
76. IANE MOREIRA DE FIGUEIREDO - 418.379.672-53 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento (certidão negativa de 
feitos criminais da Justiça Federal) não apresentado no envelope de 
habilitação, embora tenha sido sanada a questão referente ao endereço; 

 
77. JOSE EDINEY FREITAS DE MESQUITA - 347.752.692-91 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação (comprovação de quitação militar), embora 
tenha sido sanada a questão referente Prontuário do DETRAN ; 
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78. GILVAN CAXECHA LOPES - 635.867.112-04 - Pela impossibilidade 
de juntada posterior de documento de certidão negativa de antecedentes 
criminais, contrariando o(s) item(s) 8.2, XI; 8.16; certidão negativa de 
feitos criminais: Justiça Militar, contrariando o(s) item(s) 8.2, XIV; 8.16. 

 
79. ELCIMAR PINTO ALVES – 417.329.872-20 – Pela impossibilidade 
de juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
habilitação (CERTIDÕES CRIMINAIS). 

 
80. LUCAS DOS SANTOS REGO – 742.815.852-49 – Pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. (CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO CRIMINAL). 

 
81. ISAIAS SOARES DA COSTA – 888.774.422-04 – Pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. (CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS 
- ESTADUAL). 

 
82. LINDOMAR TORRES DE ALMEIDA – 791.771.072-68 – Pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. (CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS 
- ESTADUAL). 

 
83. REINALDO MEDEIROS CORREA – 640.016.282-87 – Pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. (CERTIFICADO DE QUITAÇÃO MILITAR). 

 
84. GEGLAS BARROSO DA SILVA – 633.194.112-68 – Pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. (CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS 
– ESTADUAL). 

 
85. ADRIANO PAZ CRUZ – 403.664.992-20 – Pela impossibilidade de 
juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
habilitação. (CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - 
ESTADUAL). 

 
86. JAKSON LIMA GOMES – 624.250.562-20 – Pela impossibilidade de 
juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
habilitação. (CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO CRIMINAL - ESTADUAL). 

 
87. ROBSON MARINHO FERNANDES – 525.941.652-04 – Pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. (CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS 
- ESTADUAL). 

 
88. EURICO LOPES DE ARAÚJO FILHO – 418.397.222-15 – Pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. (CERTIDÃO DE CRIME ELEITORAL – 
JUSTIÇA ELEITORAL). 

 
89. FRANCISCO ALBERTO RIBEIRO PEDROSA – 595.749.252-34 – 
Pela impossibilidade de juntada posterior de documento não 
apresentado no envelope de habilitação. (CERTIFICADO DE 
QUITAÇÃO MILITAR E APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES). 

 
90. FRANCINEY MATOS DA SILVA – 613.386.722-15 – Pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. (CERTIFICADO CURSO DE MOTOTÁXISTA). 

 
91. JAILSON DA SILVA ARAÚJO – 743.301.952-91 – Pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. (CERTIFICADO CURSO DE MOTOTÁXISTA). 

 
92. RELLHILSON PIMENTA PONTES – 795.490.982-49 – Pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. (CERTIFICADO DE QUITAÇÃO MILITAR). 

 
93. VILSON CARVALHO DA SILVA – 337.078.552-87 – Pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. (CERTIFICADO CURSO DE MOTOTÁXISTA). 

 

94. OZIVAN LEMOS DA FONSECA – 817.485.312-04 – Pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. (CERTIFICADO DE QUITAÇÃO MILITAR, 
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES E CERTIDÃO NEGATIVA DE 
FEITOS CRIMINAIS: JUSTIÇA FEDERAL). 
 
95. FRANCINEI SILVA DA ROCHA – 918.487.092-34 – Pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. (CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS 
- ESTADUAL). 
 
96. GEDEANE GOMES BANDEIRA – 671.758.482-34 – Pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. 
 
97. ANTONIO ANISIO CAMPELO DA SILVA – 151.326.252-15 - Pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. 
 
98. ROKSON SERRÃO SOUZA – 413.605.322-34 - Pela impossibilidade 
de juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
habilitação. 
 
99. JOÃO DE SOUSA VIANA – 778.899.752-87 - Pela impossibilidade 
de juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
habilitação. 
 
100. RAIMUNDO NONATO MONTEIRO FERREIRA – 524.220.462-15 - 
Pela impossibilidade de juntada posterior de documento não 
apresentado no envelope de habilitação. 
 
101. JOÃO FERREIRA NOBRE – 220.433.902-44 - Pela impossibilidade 
de juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
habilitação. 
 
102. JACKSON CUNHA DA SILVA – 464.717.742-49 - Pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. 
 
103. ALTENIRA ALVES DE SOUZA – 843.917.822-00 - Pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. 
 
104. ANTONIO EDIMAR DE JESUS DE PAULA - 225.806.543-72 - Pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento de curso 
especializado para prestação serviços de mototaxi não apresentado no 
envelope de habilitação, mesmo tendo apresentado prontuário expedido 
pelo DETRAN. 
 
105. MOISES BEZERRA DA CRUZ - 416.117.562-00 - Pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. 
 
106. CELSO GOMES DA SILVA - 299.573.972-49 – Mesmo tendo 
complementado com comprovante de residência, permanece inabilitado 
pela impossibilidade de juntada posterior de documento (regularidade 
CPF), não apresentado no envelope de habilitação. 
 
107. JOSE ANTONIO TORRES DA SILVA - 599.748.852-72 - Mesmo 
tendo complementado com comprovante de residência, permanece 
inabilitado pela impossibilidade de juntada posterior de documento 
(Certidão Negativa de Feitos Criminais da Justiça Federal), não 
apresentado no envelope de habilitação. 
 
108. CLAUDEMIR PEREIRA DE AQUINO – 562.092.402-59 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. 
 
109. PEDRO AUGUSTO FILHO – 203.380.902-15 – pela impossibilidade 
de juntada posterior de documento não apresentado no envelope de 
habilitação. 
 
110. GILSON MARQUES DA CONCEIÇÃO – 609.331.782-04 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. 
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111. JOSENIL MACHADO DA COSTA – 728.514.902-06 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. 

 
112. FERNANDES MELO DA SILVA – 875.340.702-44 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. 

 
113. JOSÉ EDINALDO DE SOUSA – 587.055.462-49 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. 

 
114. CLAUDINEI DUARTE PONTES – 656.808.122-15 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. 

 
115. FLORENTINO QUEIROZ BRAGA – 821.919.052-34 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. 

 
116. ALDENIR ALVES DE SOUSA – 800.859.462-49 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. 

 
117. FRANCISCO DAS CHAGAS GONÇALVES SOARES – 
607.418.992-72 - pela impossibilidade de juntada posterior de 
documento não apresentado no envelope de habilitação. 

 
118. JOSÉ DE SOUZA CARANHA – 590.943.972-34 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. 

 
119. MARIO DOUGLAS DOS SANTOS NOGUEIRA – 601.019.542-04 – 
pela impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado 
no envelope de habilitação. 

 
120. ALAN KARDECK GRANJEIRO ROCHA - 629.784.542-53 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. 

 
121. SAMY HITHER PICANÇO NOMIYAMA - 444.898.542-34 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. 

 
122. ELIEL PINHEIRO DA SILVA - 723.203.202-10 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. 

 
123. FERNANDO SERGIO BATISTA DOS SANTOS - 680.463.677-5 - 
pela impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado 
no envelope de habilitação. 

 
124. HERMES VALENTE DA SILVA - 229.659.392-53 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. 

 
125. ERINILDO FARIAS DE SOUZA - 570.886.832-53 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação. 

 
126. ELIEZIO RODRIGUES DE OLIVEIRA – 493.460.592-49 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentada no 
envelope de habilitação; 

 
127. LUIZ FERREIRA THENAZOR – 684.107.002-04 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 

 
128. DOUGLAS CORREA DAVID – 404.450.462-87 – por não 
apresentar comprovante de endereço em seu nome, embora tenha 
sanado a questão referente apresentação da  pontuação da carteira de 
habilitação (prontuário do DETRAN); 

 

129. RAIMUNDO NONATO DA SILVA RIBEIRO – 623.337.553-34 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentado no 
envelope de habilitação; 
 
130. ROSANGELA MARIA MACEDO VIEIRA – 711.923.952-04 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentada no 
envelope de habilitação; (JUSTIÇA MILITAR); 
 
131. ROBSON ALMEIDA DO NASCIMENTO – 636.254.152-91 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentada no 
envelope de habilitação; (JUSTIÇA MILITAR); 
 
132. RICK DOUGLAS DE OLIVEIRA MARINHO – 904.122.222-72 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentada no 
envelope de habilitação; (ENDEREÇO NÃO CONFERE COM 
APRESENTADO NO ENVELOPE N 01); 
 
133. ROZIEL SOUZA RIBEIRO – 623.069.362-34 - pela apresentação 
de declaração de união estável sem estar averbada em cartório, não 
comprovando vínculo para fins de comprovação de residência; 
 
134. JOÃO EUGENIO SOMBRA PEREIRA – 217.097.422-91 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentada no 
envelope de habilitação (COMPROVANTE DE REGULARIDADE DO 
CPF); 
 
135. MARIVALDO MARTINS NUNES – 647.719.112-15 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentada no 
envelope de habilitação (CERTIDÃO NEGATIVA DE EFEITOS 
CRIMINAIS-JUSTIÇA ESTADUAL); 
 
136. DENIS TELES VASCONCELOS – 672.542.092-34 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentada no 
envelope de habilitação (CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA 
MOTOTÁXI); 
 
137. JALMIR MORAIS SILVA – 590.909.872-15 - pela impossibilidade 
de juntada posterior de documento não apresentada no envelope de 
habilitação; (ENDEREÇO NÃO CONFERE COM APRESENTADO NO 
ENVELOPE N 01); 
 
138. ROBERTO RIVELINO SANTIAGO DA SILVA – 345.895.382-53 - 
pela impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentada 
no envelope de habilitação (CERTIDÃO NEGATIVA DE EFEITOS 
CRIMINAIS-JUSTIÇA ESTADUAL); 
 
139. GILMAR CAXECHA LOPES – 755.414.592-49 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documento não apresentada no 
envelope de habilitação (CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES 
CRIMINAIS-JUSTIÇA MILITAR); 

 
140. JEBEON NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO – 840.913.122-68 – por 
apresentar comprovante de residência em divergência. 

 
141. JOSÉ RAIMUNDO LIMA: 646.331.872-87 - Pela impossibilidade de 
juntada posterior de documentos não apresentado no envelope de 
habilitação; 

 
142. MANOEL AUGUSTO PEREIRA DA SILVA: 566.317.902-04 – pela 
impossibilidade de juntada posterior de documentos não apresentado no 
envelope (Certidão de Antecedentes Criminais). 

 
143. MARLETE GARCIA MARCIÃO: 644.591.282-68 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documentos não apresentado no 
envelope (Certidão de Distribuição de Ações Criminais Justiça Militar). 

 
144. VALDIR SANTANA: 603.455.602-30 - pela impossibilidade de 
juntada posterior de documentos não apresentado no envelope (Certidão 
da Justiça Eleitoral). 

 
145. EDIVAN SARAIVA PALHANO: 213.180.932-87 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documentos não apresentado no 
envelope, quais sejam: Atestado de Antecedentes Criminais e cópia 
autentica do CFP. 
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146. JOSÉ MARIA FRANÇA: 193537402-82 - pela impossibilidade de 
juntada posterior de documentos não apresentado no envelope ( 
Certidão Negativa de Feitos Criminais da Justiça Eleitoral). 

 
147. MARCÍLIO MOTA BARROSO: 437.134.752-53 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documentos não apresentado no 
envelope (Declarações Anexo III) 

 
148. LUIS AUGUSTO ALVES COELHO: 704.311.162-53 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documentos não apresentado no 
envelope. 

 
149. DIEGO GERALDO MONTEIRO DE ANDRADE: 785.321.832-04 - 
pela impossibilidade de juntada posterior de documentos não 
apresentado no envelope (Certidão de Distribuição Criminal da Justiça 
Federal). 

 
150. MARCELO DA SILVA REIS: 568.491.842-53 - pela impossibilidade 
de juntada posterior de documentos não apresentado no envelope de 
habilitação (Regularidade do CPF). 

 
151. OZAIR SANTOS FERREIRA: 865.680.432-49 - pela impossibilidade 
de juntada posterior de documentos não apresentado no envelope de 
habilitação (comprovante de residência) 

 
152. RALYSON MIRANDA DE MELO: 885.297.972-72 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documentos não apresentado no 
envelope de habilitação (comprovante de residência) 

 
153. CARLOS PESSOA MARTINS: 572.048.452-34 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documentos não apresentado no 
envelope de habilitação (Antecedentes criminais). 

 
154. IRAN DA COSTA SILVA: 344.583.522-53 - pela impossibilidade de 
juntada posterior de documentos não apresentado no envelope de 
habilitação (cópia autêntica do CPF). 

 
155. MARCELO DA SILVA CABRAL: 591.892.312-87 – por não ter 
juntado a Certidão de Feitos Criminais da Justiça Estadual, 
apresentando documento diverso, qual seja, Certidão de Distribuição 
Cível. 

 
156. IRANI ELIAS DOS SANTOS: 335.706.202-04 - pela impossibilidade 
de juntada posterior de documentos não apresentado no envelope de 
habilitação. 

 
157. RAIMUNDO MACHADO DE OLIVEIRA: 160.095.332-87 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documentos não apresentado no 
envelope de habilitação. 

 
158. ADERALDO HENRIQUE DE ARAÚJO: 620.750.802-59 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documentos não apresentado no 
envelope de habilitação. 

 
159. SÍLVIO CASTRO DA SILVA: 003.221.372-76 - pela impossibilidade 
de juntada posterior de documentos não apresentado no envelope de 
habilitação. 

 
160. MARCELO MANOEL PANTOJA WATANABE: 626.040.822-68 - 
pela impossibilidade de juntada posterior de documentos não 
apresentado no envelope de habilitação. 

 
161. DAVID MOISÉS DE ABREU: 335.835.952-20 - pela impossibilidade 
de juntada posterior de documentos não apresentado no envelope de 
habilitação. 
 

162. FABIO DE SOUZA NASCIMENTO: 712.053.812-87 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documentos não apresentado no 
envelope de habilitação. 

 
163. EDILSON PEREIRA DA SILVA: 356.211.093-68 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documentos não apresentado no 
envelope de habilitação. 

 
164. ROSILANE MARIA BARROS: 569.199.992-34 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documentos não apresentado no 
envelope de habilitação (Certidão Negativa de Feitos Criminais Justiça 
Militar). 

 
165. JAIRES ALMADA DE PAULA: 135.343.862-72 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documentos não apresentado no 
envelope de habilitação. 

 
166. ABRÃAO JOAQUIM DA SILVA: 620.744.232-68 - pela 
impossibilidade de juntada posterior de documentos não apresentado no 
envelope de habilitação. 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


