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IAmprev
ISebastiao Cristovam Fortes Magalhaes

O Diretor Presidente da Amapa Previd6ncia, no uso
das atribuiipoes que Ihe sao conferidas pelo Decreto n° 1385,
de 24 de abril de 2017,

Resolve:

DISPUTA DE PREQOS: as 10h do dia
14/08/2017
LOCAL: todo atos da licitagao (acolhimento,
abertura, disputa, julgamento, etc) serao
realizados no www.licitacoes-e.com.br

Todas as references de horario sao de
Brasilia-DF.

Macapa-AP, 2p de Julho de 2017.
S.Y.'JJJU ' yjAApl*GLEICE R6DRIGUES ALVES
Pregoeira - CPL/DIAGRO

Portaria n°0103/2017-DIAGRO

Tornar sem efe'ito a publicagao da Portaria n° 55 de
27 de abril de 2017, publicado no Dieirio Oficial n° 6432 de 03
de maio de 2017-Quinta - feira, com circulagSo em 05/05/2017
as 14:30h

IDetran
\ Del. Inacio Monteiro Maciel

Macapa. 20 de julho de 2017. PORTARIA N° 0131/2017-DETRAN/AP

avSflfPc^s^agalKaesSeba^jJi^GrrStevaflrfOTfes Magall-
Jiretor Presidente da AMPREV

Diagro
Jose Renato Ribeiro

AVISO DE CANCELAMETO DA FASE EXTERNA
DE LICITAQAO

PREGAO ELETRONICO N° 001/2017-
CEL/DIAGRO

PROCESSO N° 26.000.000.072/2017
LICITAQAO N°673719

A Agencia de Defesa Inspegao
Agropecuaria do Estado do Amapa, atraves da
Comissao Especial de Licitagoes
CPL/DIAGRO, e esta pregoeira, designada
atraves da Portaria n°0103/2017-DIAGRO, de 13
de julho de 2017, publicada no DOE n°6486, de
20 de julho de 2017, levam ao conhecimento
dos interessados o cancelamento da licitagao
n°673719 no www.licitac6es-e.com. cancelado
pelo antigo pregoeiro, que tinha como objeto o
Registro de Prego para eventual e futura
contratagao de empresa especializada no
fornecimento de Combustivel, cancelamento
esse, ocorrido sem autorizagao do Senhor
JOSE RENATO RIBEIRO, Diretor-Presidente da
Agencia de Defesa e Inspegao Agropecuaria do
Estado do Amapa, DIAGRO. Contudo,
cancelamento mantido, em razao da
exoneragao do servidor- pregoeiro Alessandro
de Souza Muniz e sua substituigao pela nova
pregoeira Gleice Rodrigues Alves e
consequentemente por haver a necessidade
de manter o cancelamento do processo
licitatorio, haja vista o bom andamento e
transparencia dos tramites legais para
habilitagao da nova pregoeira, fundamentada
na convenience e oportunidade, preceituada
de interesse publico, nos termos do Art. 49 da
Lei n° 8.666/93, decorrente de fato
superveniente, devidamente comprovado nos
autos do processo.

Macapa-AP, 14 de Julho de 2017.
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• - )V o"C , v ''V-t! \GLEICE RODRIGUEZS ALVES
Pregoeira - CPL/DIAGRO

Portaria n°0103/2017-DIAGRO

AVISO DE LICITAQAO
PREGAO ELETRONICO N° 002/2017-

CEL/DIAGRO
PROCESSO N° 26.000.000.072/2017

LICITAQAO N°681744
OBJETO: Registro de Pregos para aquisigao de
combustivel (gasolina comum, diesel comum,
diesel S10, alcool etanol) e oleo 2T (dois
tempos), para atender as necessidades da
DIAGRO-AP, em suas unidades da capital e
interiores do Estado, conforme especificado no
edital e seus anexos.
EDITAL: no portal www.iicitacoes-e.com.br.
ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: ate as 8h do
dia 14/08/2017
ABERTURA DAS PROPOSTAS: as 9h do dia
14/08/2017

O DIRETOR PRESIDENTE DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO DO AMAPA - DETRAN/AP,
no uso de suas atribuigoes legais,
conferidas pelo Decreto n°5.237 de 30
de dezembro de 2010 (cria o Estatuto
do DETRAN-AP) e Decreto n° 054 de 02
de janeiro de 2015, tendo em vista os
termos Resolugao n° 320, de 5 de junho
de 2009, do Conselho Nacional de
Transito - CONTRAN, que estabelece
procedimentos para o registro de
contratos de financiamento de veiculos
com cl&usula de alienagao fiduciaria,
arrendamento mercantil, reserva de
dominio ou penhor nos orgaos ou
entidades executivos de transito dos
Estados e do Distrito Federal e para
langamento do gravame
correspondente no Certificado de
Registro de Veiculos - CRV, e da
outras providencias.; o estabelecido na
Deliberagao n° 77/ 2009 e Portaria n°
288/2009, ambas do DENATRAN; as
regras dispostas na Resolugao n°
339/2010, do Conselho Nacional de
Transito, que trata da anotagao dos
contratos de comodato e de aluguel ou
arrendamento nao vinculado ao
financiamento do veiculo, sem prejuizo
da insergao e baixa do gravame; e
ainda, ...

CONSIDERANDO que o Registro
Eletronico de Contratos de
Financiamentos de Veiculos com
clausula de alienagao fiduciaria,
arrendamento mercantil, reserva de
dominio ou penhor tern fundamento
legal no artigo 1.361, § 1° do Codigo
Civil Brasileiro, que estabelece os
referidos contratos devem ser
registrados junto ao orgao ou entidade
executiva de Transito do Estado onde o
veiculo for registrado e licenciado,
assim como na Resolugao 320/2009 do
CONTRAN.

CONSIDERANDO a
necessidade de disciplinar,
uniformizar, o valor dos servigos
prestados pela (s) CREDENCIADA(S)
as instituigdes Credoras com escopo
ao fornecimento de sistema para
transmissao de dados de contratos de
financiamentos de veiculos com
clausula de alienagao fiduciaria,

arrendamento mercantil, reserva de
dominio ou penhor para fins de
Homologagao e Registro pelo
DETRAN/AP, organizar e definir os
procedimentos para credenciamento e
renovagao anual, bem como
descredenciamento das empresas
Registro de Eletrdnicos de Contratos
previstas na legislagao de transito e
impor sangoes ao seu
descumprimento.

CONSIDERANDO, por
derradeiro, que a documentagao
apresentada pela Empresa INFOSOLO
INFORMATICA S.A, protocolada neste
Departamento em 15/03/2017, atende as
exigencias contidas na Portaria
epigrafada, conforme o contido no
Documento avulso: 166214/2017,-
DETRAN/AP;

RESOLVE:

Art 1° - CADASTRAR A
EMPRESA INFOSOLO INFORMATICA
S.A, CNPJ: 10.213.834/0001-39, com
enderego comercial situado na ST
Quadra 2 Conjunto B, S/n°. ,Bairro:
Setor de Industrias Bernardo Sayao
(NUCLEO BANDEIR) , CEP. 71.736-202,
no exercicio de suas atividades no
ambito do Departamento de Transito
do Estado do Amapa.

Art 2° - A renovagao do
cadastro da Empresa Registro
Eletrdnicos de Contratos; A EMPRESA
INFOSOLO INFORMATICA S.A, para
atuagao junto ao DETRAN/AP, efetivar-
se-a mediante formalizagao de
processo dirigido ao Diretor-
Presidente, desde que preenchidos os
requisitos contidos na Portaria n°
617/2017.

Art 3° - O presente cadastro
tera vigencia pelo periodo de 12 (doze)
meses;

Art 4° - Esta Portaria entrar&
em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposigoes em
contrario.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Macapa/AP, jSL de julho de 2017.

Deijeiado de Polifria CivilDiretorVresidente do DETRAN-AP

PORTARIA N° 0442/2017-DETF .N/AP

O DIRETOR PRESIDENTE DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO DO AMAPA, no uso de suas
atribuigoes legais que Ihe sao conferidas
por forga do Decreto Estaduai n° 0054, de
02 de Janeiro de 2015, respectivamente, e;

CONSIDERANDO o advento
da Lei Estaduai n° 1.453, de 11 de fevereiro
de 2010, que transformou o DETRAN-AP
em Autarquia;


