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entrega do objeto, por periodo superior ao prcvisto na alinea a , ou de
“ ”
inexecupao parcial da obrigapao assumida ;
c ) 10 % ( dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
inexecupao total da obrigapao assumida;

d) Por razoes de interesse publico devidamente demonstrados e
justificados pela Administrapao;
11.2. O detentor da Ata podera solicitar o cancelamento de seu
registro, na ooorrSncia de fato superveniente que venha comprometer
a perfeita execupao contratual, decorrente de easo fortuito ou forpa
maior devidamente, comprovados.

10. DAS ALTERAgOES NA ATA DE REGISTRO DE PREQOS
10.1 O( s ) conlrato( s ) advindo( s ) da presente Ata podera ( ao ) sofrer
alterapoes, obedecidas as disposipoes contidas no art 65, da Lei
8.666 / 93.
10.2 O gerenciador desta Ata de Registro de Prepos acompanhara a
evolupao dos prepos dc mercado, com a finalidade de verificar sua
compatibilidade com aqueles registrados na ata;
10.2.1. Serao considerados compativeis com os de mercado os prepos
registrados que forem iguais ou inferiores a media daqueles apurados
pela Secretaria de Estado da Saude do Governo do Amapa, por
intcrmedio do orgao gerenciador do registro de prepos;
10.3. Quando o prepo inicialmente registrado tornar -se superior ao
prepo medio praticado no mercado, o orgao gerenciador solicitara ao
c? : itr 'i 3i da
por escnto redupao oo prepo registrado de forma a
aciuqua - lc aos niveis rlefinidos nos termos do subitem anterior ;
Ki 3.1 Quando o prepo registrado tomar se superior ao prepo praticado
no mercado por motive supervenientc c orgao gerenciador convocara
os tornecedores para neyociarem a redupao dos prepos aos valores
praticados no mercado .
10.3. 2 . Caso o detentor da ata nao concorde em reduzir o prepo , sera
liberado do compromisso assumido , devendo o orgao gerenciador
convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de
negociapao;
10.4. Quando o prepo de mercado tornar - se superior aos prepos
registrados e o detentor da ata, mediante requerimento devidamente
comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o 6rgao gerenciador
podera :
a ) liherar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicapao
da penalidade, confirmando a veracidade dos motives e comprovantes
apresentados, e se a comunicapao ocorrer antes do pedido de
fornecimento;
b ) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade
de negociapao .
10.5 . Nao havendo exito nas negociapoes de que tratam os subitens
anteriores o orgao gerenciador devera proceder a revogapao da Ata de
Registro de Prepos.

.

.

12. DA PUBLICIDADE
12.1 O ( s) prepo( s), a ( s ) quantidade( s), o ( s ) detentor ( es ) da ata e a ( s )
especificapao ( es ) resumida ( s ) do objeto e as quantidades, como
tainbem as possiveis alterapoes da presentc Ata , serao publicadas no
DOE em conformidade com o disposto no Decreto n.° 7.892 / / 2013 .

.

.

-

.
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13 DA DESPESA
13.1 A despesa decorrente da presente Ata correra a conta de recursos
previstos no Orpamento da Secretaria de Estado da Saude do Amap6,

conforme disponibilidade orpamentaria .

.

14 DAS DISPOSIC0ES FINAIS
14.1 A presente Ata integrara o Processo Administrative n °
304.183064/ 2015, Edita! do PregSo Eletronico n ° 080 / 2016 e suas
propostas, com prepos e especificapoes ;
14.2. As questoes decorrentes da execupdo deste Instrumento, que nao
possam ser dirimidas administrativamente, serao processadas e
juigadas na Justipa Estadual, no Foro da eidade de Macapa - Ap, Sepao
Judiciaria do Estado do Amapa, com exclusao de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art 102, inciso I,
alinea “ d”, da Constituipao Federal;
14.3. Na contagem de todos os prazos estabelecidos nesta Ata excluir se-a o dia do Inicio e incluir-se-a o do vencimento, e considerar -se-ao
os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrario;
14.3.1. So se iniciam e vencem os prazos referidos acima em dia de
expediente nesta Secretaria
14.3. 2. Se o vencimento cair em dia que nao houver expediente nesta
Secretaria de Estado, os prazos de que trata o subitem 14.3 serao
prorrogados para o primeiro dia util seguinte

.

.

E por estar, assim, justo e avenpado, depois de lido e achado conforme,
foi o presente instrumento lavrado em tres vias de igual teor e forma e
assinado pelas partes e testemunhas abaixo

.

Macapa - AP, 19 de maio de 2017 .
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PORTARIA N° 0454 DE 02 DE JUNHO DE 2017
PORTARIA N° 0453 DE 02 DE JUNHO DE 2017

O

DIRETOR-PRESIDENTE DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
DO ESTADO DO AMAPA, no uso de suas
atribuipoes legais que Ihe sio conferidas pelo
Decreto n° 0054 de 02 de Janeiro de 2015 ,
tendo em vista o teor do Processo n°
014.008451/2017- Memorando n° 078/ 2017URV /COP/DETRAN- AP.
O

R E S O L V E:

ART 1° - DESIGNAR os
servidores, IDEMAR PEREIRA DA COSTA ,
Chefe de Unidade/Posto de Atendlmento, FGS1e ERENILDO VAZ DOS SANTOS, Assistente
Adminlstrativo, da sede de suas atividades
funcionais em Macap£ / AP ate ao Municfpio de
Porto Grande/ AP, para reallzar vistoria nos
veiculos na CIRETRAN, no dia 22 de junho de
2017.

.

.

.

11. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
11.1. O detentor da ata, assegurados o contraditorio e a ampla defesa,
tera seu registro cancelado quando:
a ) Nao cumprir as obrigapoes da presente Ata;
b) Nao retirar a nota de empenho no prazo estabelecido pela
Administrapao sem justificativa aceitavel;
c ) Nao aceitar reduzir seu prepo registrado na hipotese de este se
apresentar superior aos praticados no mercado;

Detran

.

.

.

[Autarquias Estadual]
)
(
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DIRETOR-PRESIDENTE

DO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

DO ESTADO DO AMAPA, no uso de suas
atribuipoes legais que Ihe s3o conferidas pelo
Decreto n° 0054 de 02 de Janeiro de 2015,
tendo em vista o teor do Processo n°
014.008462/ 2017 - Memorando n° 078/ 2017URV/COP/DETRAN-AP.

R E S O L V E:

ART
1°
- DESIGNAR os
servidores, MARCUS VALES COSTA - Chefe
de unidade tecnica , FGS-1 e AUGUSTO CEZAR
BORGES DA SILVA , Assistente Administrativo,
da sede de suas atividades funcionais em
Macapa/AP at 6 o municipio de Porto
Grande/AP, para realizar vistoria em veiculos
da CIRETRAN no dia 14 de junho de 2017.
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PORTARIA N° 617 / 2017 - DETRAN/ AP,

DE 05 DE JUNHO DE 2017.
Altera a PORTARIA DETRAN/ AP n°
061/2017 que estabelece a operapao do
Registro Eletrbnico de Contratos de
Financiamentos de Veiculos com clausula
de aliena £5o fiduci&ria, arrendamento
mercantil, reserva de dominio ou penhor,
no Smbito do estado do Amap e da outras
providencias.

^

O DIRETOR-PRESIDENTE DO
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO
AMAPA, no uso de suas atribuipoes 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
Resolupao n° 320, de 5 de junho de 2009,
do Conselho Nacional de Trdnsito CONTRAN, que estabelece procedimentos
para o registro de contratos de
financiamento de veiculos com clausula de
alienapao
arrendamento
fiduciaria,
mercantil, reserva de dominio ou penhor,

Macapá, 06.06.2017
nos orgaos ou entidades executivos de
trdnsito 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 velculo, sem prejuizo
da insergao e baixa do gravame; e ainda ,
CONSIDERANDO
que
o
Eletrdnico 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.
Registro

cDIÁRIO OFICIALJ
deste artigo, perdera o direito a solicitagao
de credenciamento a interessada que
entregar
documentagao
intempestivamente ou cuja documentagao
nao tenha sido aceita, nao esteja em
acordo com a portaria DETRAN/ AP n°
061/ 2017 e com esta portaria e/ou cujas
pendencias nao tenham sido sanadas
dentro do prazo estabelecido no caput
deste artigo.
§ 2° A interessada que perder o direito ao
credenciamento somente podera solicitar
novo processo de credenciamento quando
da sua reabertura para renovagao e/ou
novo credenciamento.
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contrato e os elementos indispensaveis a
sua identificagao, contendo:
s Chassi;
S

Marca;

s Modelo
S Ano modelo
RENAVAM
^ Placa
s
Art. 5° - Fica alterado o art. 30
da Portaria n° 66/2017 do DETRAN/ AP, que
passa a vigorar com a seguinte redagao:

Art 30 O valor do prego publico do
servigo de registro eletronico de
contratos de financiamentos de

veiculos automotores com clausula
de
alienagao
fiduciaria,
arrendamento mercantil, reserva de
dominio ou penhor, e de R $ 397,50
(trezentos e noventa e sete reais e
cinquenta
centavos)
independentemente do segmento e
categoria de veiculo.

Art. 2° - Havendo empresa
credenciada para o servigo de registro de
contratos no ambito do estado do Amapii,
os
registros
deverao
ser
feitos,
obrigatoriamente, de forma eletronica e
exclusivamente atraves de sistema de
Registros de Contratos operado por
empresa( s) CREDENCIADA(S), desde que
previamente
homologada( s )
pelo
DETRAN/ AP, cumprindo as exigencias da
Portaria DETRAN/ AP n° 061/ 2017 e da
Resolugao n° 320/2009 do CONTRAN.

Art. 6° - Fica alterado o art 31
da Portaria n° 61/ 2017 do DETRAN / AP,
caput e § 2°, sendo acrescido o §3°, que
passa a vigorar com a seguinte redagio:

realizar

Par & grafo unico: A disponibilizagao, bem
como a gestao, manutengao e propriedade
do sistema de Registros de Contratos e de
responsabilidade
exclusiva
da( s )
empresa( s )
CREDENCIADA( S)
e
homologada( s) pelo DETRAN/ AP para a
gestao dos servigos objeto da Portaria
DETRAN/ AP n° 061/2017.

Art. 31 O valor de que trata o artigo
30 devera ser pago por meio de Guia
de
Arrecadagao
Estadual, nas
condigdes desta Portaria , sendo que
o repasse da taxa ao DETRAN- AP e
repasse do valor do servigo as
Credenciadas serao efetuados de
forma automatica , via GETRAN.

CONSIDERANDO
que
o
Registro Eletrdnico de Contratos ira prover
certificagao
digital,
garantindo
autenticidade nas informagoes prestadas
pelas Instituigoes de Credito relatfvas aos
processos de registros de contratos de
financiamento de veiculos automotores,
inibindo fraudes e proporcionando maior
seguranga e garantia de defesa ao
consumidor.

Art 3° - Para fins desta
Portaria considera- se registro eletronico
de contrato de financiamento de veiculo o
conjunto
de
sistema
e
servigos
estruturados para viabilizar o cumprimento
da resolugao n° 320 do CONTRAN, de 05
de junho de 2009, provendo o registro de
contratos de financiamento de veiculos
com clausula de alienagao fiduciaria,
arrendamento mercantil, reserva de
dominio ou penhor no DETRAN/ AP de
forma eletrdnica, em ambiente com
certificagao digital, sendo servigo distinto
do Registro e Baixa de Gravame, pordm
igualmente obrigatdrio para a emissao do
CRV - Certificado de Registro de Veiculo.

§ 1° [ ]

CONSIDERANDO que para
Registro
o
Eletronico dos
Contratos de financiamento de veiculos, o
DETRAN/ AP procedeu a chamamento
publico
pela
modalidade
de
credenciamento para fornecimento de
sistema de registro eletronico de contratos
que atendam esse propbsito de maneira
& gil, segura e eficaz.

CONSIDERANDO
a
necessidade de uniformizar o valor dos
servigos
prestados
pela
(s)
CREDENCIADA ( S ) £ s Instituigoes 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,
considerando os valores cobrados pelos
mesmos servigos em outros Orgaos de
Transito no ambito Nacional;
RESOLVE:
Art. 1° - Fixar diretrizes e
prazo para envio de solicitagao de
empresas interessadas em pleitear o
credenciamento para operagao do registro
de contratos de financiamentos de
veiculos com clausula de alienagao
fiduciaria , arrendamento mercantil, compra
e venda com reserva de dominio ou
penhor dos veiculos registrados e
licenciados
junto
Departamento
ao
Estadual de Trdnsito do Estado do Amapd
- DETRAN/ AP, em acordo com os criterios
estabelecidos na Portaria DETRAN/ AP n°
061 / 2017, sendo que as soiicitagdes de
credenciamento so serao aceitas ate o dia
15 de julho de 2017.
§ 1° Findo o prazo estabelecido no caput

Paragrafo
Unico.
A( s)
empresa( s)
CREDENCIADA ( S ) em acordo com a
Portaria do DETRAN/AP n° 061/2017 estao
habilitadas e homologadas para operar
unica e exclusivamente sistema eletrdnico
de registro de contratos de financiamento
de veiculos com cl&usula de alienagao
fiduciaria, arrendamento mercantil, reserva
de dominio ou penhor e atividades
correlatas, nao se estendendo ou se
confundindo com o servigo de insergdo e
baixa de gravames.
Art. 4° - Os contratos de
financiamentos de veiculos deverao conter
devidamente preenchido, no minimo, os
seguintes campos:

I - Identificagao do credor e do devedor,
contendo enderego e telefone;
II - O total da divida ou sua estimativa;
III - O local e a data do pagamento da
obrigagio;
IV - A taxa de juros, as comissoes cuja
cobranga for permitida e, eventualmente, a
cl& usula penal e a estipulagdo de corregio
monet£ria, com indicagio dos indices
aplicaveis;
V - A descrigao do veiculo objeto do

§ 2° O pagamento da Guia de
Arrecadagdo
Estadual
ter £
vencimento no dia dez de cada mes
subsequente ao registro eletronico
de
contrato,
sendo
que
as
instituigoes
credoras
que
se
encontrarem inadimplentes quanto

ao pagamento dos valores pela
execugdo dos servigos de registro de
contratos em prazo superior a 20
(vinte) dias do vencimento de sua
fatura junto ao DETRAN/ AP, ensejara
no bloqueio de credenciamento da
entidade financeira junto ao drgao e
consequente suspensao de registros
atraves de sistema de empresa
credenciada para esse fim, ate que
ocorra a quitagSo dos valores
devidos.
§ 3° O valor a ser recolhido
em
mensalmente
favor
do
DETRAN/ AP pela recepgdo das
informagoes e o registro eletronico
dos
contratos
devera
ser
correspondente d quantidade de
contratos
registrados
pelas
instituigoes credoras, que serao
identificados em relatdrio geral de
atividades de cada periodo mensal.
Art. 7° - Esta Portaria entrara
em vigor na data de sua publicagdo no
Diario Oficial do Estado do Amapa,
revogadas
disposigdes
demais
em
contrario.
e e cumpra-se.
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