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Macapá,27.11.2017
VIGÊ NCIA : 0 presente Conv énio terá vig ência de 365
( trezentos e sessenta e cinco) dias para execução dos
serviç os, contados a partir de 25 de Agosto de 2017.
VALOR No valor total de R $- 231.901,00 ( Duzentos e
Trinta e Um Mil Novecentos e Um Reais)

DOTAÇÁ C

OR Ç AMENT Á RIA :

.
(...) R $- 231.901,00

( Duzentos e Trinta e Um Mil, Novecentos e Um Reais)

..

recursos oriundos do GEA (. ).
DATA DE ASSINATURA : 25/ 08/ 2017 .
Leia - se:
VIGÊNCIA: O presente Conv énio terá vig ência de 365
( trezentos e sessenta e cinco) dias para execu çã o dos
servi ç os , contados a partir de 22 de Agosto de 2017.

VALOR No valor total de RS- 251.901,00 (Duzentos e
Cinquenta e Um Mil , Novecentos e Um Reais) sendo RS 231.901 ,00 (Duzentos e Trinta e Um Mil, Novecentos e
Um Reais) recursos oriundos do GEA e; R $ 20.000,00
( Vinte Mil Reais) recursos originários como
Contrapartida da Prefeitura Municipal de Pedra Branca
do Amapari - PMPBA .

... -

( )RS 251.901,00
ORÇ AMENT ÁRIA :
( Duzentos e Cinquenta e Um Mil, Novecentos e Um
Reats ) sendo R $ - 231.901 ,00 ( Duzentos e Trinta e Um Mil,
Novecentos e Um Reais ) recursos oriundos do GEA (...)
e ; RS 20.000.00 ( Vinte Mil Reais ) recursos origin ários
como Contrapartida da Prefeitura Municipal de Pedra
Branca do Amapari PMPBA .
DATA DE ASSINATURA : 22/ 08 / 2017.
DOTA ÇÁ O

-

Macap á / AP, 22 de novembro de 2017.

Alpf Figuéíra Matos
Sejrétario de Estado / SDC
Decreto n° 3434/2015-GEA
ERRATA

-

Retif * ca se publicaçã o do Convénio n° 013 /2017 - SDC ,
publicada no Di á rio Oficial do Estado, ediçã o n° 6513,
p á g . 15, circulaçã o em 29 / 08 / 2017.
Onde se lê :

VALOR : No valor total de R $-120.000 , 00 (Cento e Vinte
Mil Reais ) .

.

DOTA ÇÃ O ORÇ AMENT Á RIA : (.. )R $ -120.000,00 (Cento e
Vinte Mil Reais), sendo recursos oriundos do GEA ( ) ,

A Comissã o Permanente de Licitações CPL / SDC torna público o fracasso da licita çã o
realizada no dia 11/10/2017 à s 09h 30min
( horário de Bras í lia ) , na modalidade de Preg ã o
Eletr ónico n° 007 / 2017 , que tem como objeto :
Aquisi ção pelo sistema de registro de preç os,
de Ve í culos novos tipo , Pick -up cabine dupla
4 x 4 diesel, e pick -up 4 x 2 , para atender as
demandas da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento das Cidades - SDC/ AP , nos
Municí pios de Mazag ã o e Santana , de acordo
com caracterí sticas construtivas no Termo de
Referência , item 5 - especificaçõ es e
quantidades que integram o edital . Tendo em
vista que as licitantes participantes do certame
apresentaram preç o acima do estimado pela
administração , portanto a licitação foi

declarada fracassada .

Macapá / AP , 23 de Novembro de 2017 .

lo Santos Soares
Pregoeiro - CPL /SDC
Portaria n° 125 / 2017
COMISS ÃO PERMANENTE DE LICITA ÇÃ O
AVISO REPUBLICAÇÃ O DE LICITA ÇÃ O
PREG Ã O ELETR ÓNICO N ° 007 /2017 - CPL / SDC
PROCESSO N° 2000.0011/ 2017
MODALIDADE: Preg ão Eletrónico
TIPO DE LICITACAO: Menor Preç o Por Item
OBJETO: Aquisiçã o pelo sistema de registro
de preç os , de Ve í culos novos tipo , Pick -up
cabine dupla 4 x4 diesel, e pick -up 4 x 2 , para
atender as demandas da Secretaria de Estado
do Desenvolvimento das Cidades - SDC / AP,
nos Munic ípios de Mazag ão e Santana, de
acordo com caracter í sticas construtivas no
Termo de Referência , item 5 - especifica çõ es e
quantidades que integram o edital.
Acolhimento das Propostas: no endere ç o
eletr ónico http: //www . licitacoes-e.com.br . a
partir da publicaçã o no diá rio oficial do Estado.
T é rmino do prazo de recebimento das
propostas , 15 de dezembro de 2017 , à s
09 h30min (horá rio de Brasí lia ). Abertura da
Sessão para lances : dia 15 de dezembro de
2017 , às 10h 30 min ( hor ário de Brasília ).
Informações: ( 96 ) 3312-7202 / e-mail :
cpl @ sdc .ap.gov .br
Número da Licita çã o : ID 699236

Macapá / AP , 23 de Novembro de 2017 .

...

TTTOkl<} Santos Soares

Leia - se:
VALOR : No valor total de R $ - 134.400,00 (Cento e Trinta
e Quatro Mil, Quatrocentos Reais ), sendo RS-120.000,00
( Cento e Vinte Mil Reais ) recursos oriundos do GEA e;
RS 14.400,00 ( Quatorze Mil, Quatrocentos Reais)
recursos origin ários como Contrapartida da Prefeitura
Municipal de Serra do Navio - PMSN.
DOTA ÇÃ O OR Ç AMENT Á RIA : (...) R$-134.400,00 (Cento
e Trinta e Quatro Mil, Quatrocentos Reais), sendo RS
120.000 , 00 (Cento e Vinte Mil Reais) recursos oriundos
do GEA (...) e; RS 14.400,00 ( Quatorze Mil, Quatrocentos
Reais ) recursos originários como Contrapartida da
Prefeitura Municipal de Serra do Navio -PMSN.

-

Macap á / AP . 22 de novembro de 2017.

AlçiflFigueira Matos
SepTetario rfe Estado / SDC
Decreto nc 3434/ 2015 - GEA

COMISS Ã O PERMANENTE DE LICITA ÇÃ O
AVISO DE LICITA ÇÃ O FRACASSADA

PREG Ã O ELETR Ó NICO n° 007 / 2017

Pregoeiro - CPL /SDC
Portaria n° 060 /2016

[Autarquias Estadual
Detran
Del. Inácio Monteiro Maciel
PORTARIA N° 897/ 2017 - DETRAN/ AP
O
DIRETOR
PRESIDENTE
DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂ NSITO
DO AMAP Á - DETRAN/AP, no uso de suas
atribuições 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
Resolução n° 320, de 5 de junho de 2009, do
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN,
que estabelece procedimentos para o registro
de contratos de financiamento de veículos com
cláusula de alienação fiduciária , arrendamento
mercantil, reserva de domínio ou penhor nos
órgãos ou entidades executivos de trânsito dos
Estados e do Distrito Federal e para
lanç amento do gravame correspondente no
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Certificado de Registro de Veículos - CRV , e dá
providências.; o estabelecido na
Deliberação n° 77 / 2009 e Portaria n° 288/ 2009,
ambas do DENATRAN; as regras dispostas na
Resolução n° 339/2010, do Conselho Nacional
de Tr ânsito, que trata da anotaçã o dos
contratos de comodato e de aluguel ou
arrendamento não vinculado ao financiamento
do veículo, sem prejuízo da inserção e baixa do
gravame e ainda;

outras

CONSIDERANDO que o Registro Eletrónico de
Contratos de Financiamento de Veículos com
cláusula de alienação fiduciária , arrendamento
mercantil, reserva de domínio ou penhor tem
fundamento legal no artigo 1.361, § 1° do
Código Civil Brasileiro, que estabelece os
referidos contratos devem ser registrados
junto ao órgão ou entidade executiva de
Trânsito do Estado onde o veículo for
registrado e licenciado, assim como na
Resolução 320/2009 do CONTRAN;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar
e uniformizar o valor dos serviços prestados
pela ( s) credenciada(S) às instituiçõ es
Credoras, com escopo ao fornecimento de
sistema para transmissão de dados de
contratos de financiamentos de veículos com
cláusula de alienação fiduciária , arrendamento
mercantil, reserva de domínio ou penhor para
fins de Homologação e Registro pelo
e
os
definir
DETRAN/ AP,
organizar
e
para
procedimentos
credenciamento
renovação
como
anual,
bem
descredenciamento das empresas Registro
Eletrónico de Contratos previsto na legislação
de tr ânsito , e impor sanções ao seu
descumprimento;
CONSIDERANDO ,
a
documenta ção
que
apresentada pela Empresa Infosolo Informática
S.A , protocolada neste Departamento em
15/03/ 2017, atende às exigências contidas na
Portaria epigrafada , conforme o contido no
Processo n°014.014421/2017, - DETRAN/AP;

RESOLVE:

Art. 1° - Credenciar a Empresa Infosolo
Informática S.A, CNPJ: 10.213 .834/0001-39,
com endereço comercial situado na ST Quadra
2 Conjunto B , S/n°. ,Bairro: Setor de Industrias
Bernardo Sayao (Núcleo Bandeirantes) , CEP.
71.736-202, para exerc ício das atividades de
registro eletrónico de contratos, conforme
estabelecido nas Portarias n° 61/17; 617/17 e
863/17, no âmbito do Departamento de Trânsito
do Estado do Amapá.
Art. 2° - Estabelecer, como condição de
validade do Credenciamento, a assinatura de
Termo ( modelo anexo) contendo as regras
í dica firmada com a
especí ficas da relação jur
empresa, incluindo a forma de recebimento do
valor do preço público.
Art. 3°. O presente credenciamento ter á
íodo de 12 (doze) meses.
vigência pelo per
Art. 4° - A renovação do Credenciamento da
empresa Infosolo Informática S.A efetivar-se- á
mediante requerimento formulado em processo
próprio, dirigido ao Diretor-Presidente, que
deverá atender aos requisitos da Portaria n°
617/ 2017.
Art. 5° - Esta Portaria entrará em vigor na data
revogando- se
sua
as
de
assinatura,
disposições em contrário.
cumpra - se.

Registre- se, publi

Maç ai

lide Qútlibro de 2017.

m

IN ÀCIC MONTEIRO MACIEL
Deleg ado de policia Civil
Diretor-Pr< sidente do DETRAN- AP

CDIÁRIO OFICIAL)

Macapá,27.11.2017
Termo de Credenciamento N° 001/ 2017
Detran/ AP.

-

Termo de credenciamento para prestação de
serviço de registro eletrónico de contratos de
financiamento de veículos com cláusula de
alienação fiduciária, arrendamento mercantil,
reserva de domínio ou penhor, no Estado do
Amapá

.

Pelo presente instrumento particular e na
melhor forma de direito, de um lado o
Departamento Estadual de Trânsito do Amapá,
com sede na Rua Tancredo Neves, 217, São
Lázaro, na cidade de Macapá AP, CEP n 68909
130, neste ato representado por seu Diretor
Geral Inácio Monteiro Maciel, no uso de suas
atribuições legais conferidas por forç a do Art.
22 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997,
o Art 2° da Lei Estadual N° 1.453, de fevereiro
de 2010, e o Decreto Estadual n° 0054, de 02 de
Janeiro de 2015; doravante denominado
Credenciante e, de outro lado à empresa
Infosolo Informática S.A., pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
10.213 834/0001 39 , com sede no Setor de
Indústria Bernardo Saião, Quadra 02, Conjunto
B, lote 13 /14 - Núcleo Bandeirante, na cidade
de Brasí lia -DF, CEP n 71.736 202, neste ato
representado por seus diretores, Daniel Amaral
Cardoso, Diretor de Tecnologia, portador da
carteira de identidade n° 1.594.275 SSP /DF e
inscrito no CPF sob o n° 805.566.801-97,
Georges
Alexandre
Pantazis,
Diretor
Financeiro, portador da carteira de identidade
n° 093.03191 2 - IFP/RJ e inscrito no CPF sob o
n° 075.876 888-54; e o Luiz Carlos Penteado de
Luca, Diretor Administrativo, portador da
carteira de identidade n.° 3463080 1, e inscrito
no CPF/MF sob o n° 065.967 278- 23 doravante
denominada
simplesmente
Credenciada,
resolvem firmar o presente Termo de
Credenciamento, em observâ ncia às normas
dispostas na Portaria Detran/ AP n ° 061/ 2017,
de 17 de fevereiro de 2017, alterada pela
Portaria Detran/AP n. 0 617 /2017, de 05 de
junho de 2017, e Portaria n° 001/2017, com as
cláusulas e condições a seguir dispostas.

.

-

-

.

.

-

.

-

-

. -

-

.

.

Clá usula Primeira - Do Objeto
de
Termo
presente
objeto
do
O
Credenciamento é a autorização de prestação
de serviços de registro eletrónico de contratos
de financiamento de veí culos com cláusula de
aliena ção fiduciária, arrendamento mercantil,
reserva de domínio ou penhor no âmbito do
Estado do Amapá, nos termos e condições
estabelecidos nas Portarias n ° 061/ 2017, de 17
de Fevereiro de 2017, Portaria n° 617/ 2017 de
05 de junho de 2017, Portaria n° 001/ 2017,
todas editadas pelo DETRAN-AP
Cláusula Segunda - Do Valor
Pela execução do serviço de registro eletrónico
de contratos de financiamento de veículos
automotores com cláusula de alienação
fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de
domínio de penhor, foi instituído preç o público
no valor de R$ 397,50 (trezentos e noventa e
sete reais e cinquenta centavos), a ser cobrado
das Instituições Credoras, independente do
segmento e/ou categoria do veículo.
§1° O valor descrito no caput será pago
mediante Guia de Arrecadação Estadual, com
vencimento no dia 10 de cada mês,
subsequente ao registro eletrónico de contrato.
§2° Na composição e pagamento do preço
público, o valor equivalente à taxa do DETRAN AP, de R $168,32 ( 42,34%) ser á repassado à
Autarquia de forma automá tica, via GETRAN.
Clá usula Terceira Do Prazo:
Termo
de
presente
do
A
vig ência
Credenciamento é de 12 (doze) meses,
podendo ser renovado sucessivamente, desde
que preenchidas as condições fixadas na
Portaria DETRAN/AP n° 061, de 17 de fevereiro

.

.

-
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de 2017.
Cláusula Quarta
Das Obrigações da
Credenciada
São obrigações da CREDENCIADA, no decorrer
da
execução do presente termo de
credenciamento:
1. Manter o sistema de informática destinado à
prestação da atividade credenciada nas
condições em que foi homologado, salvo nas
condições de adaptação da solução a
posteriores regulamentações de ordem técnica
por parte do DETRAN/ AP;
2 Manter a integridade dos dados e o sigilo
das informações transmitidas, salvo nos casos
legais;
3. Franquear ao DETRAN/AP o acesso aos
locais,
instalações
e
equipamentos
compreendidos na execução da atividade
credenciada,
durante
a
vigência
do
credenciamento, para fins de fiscalização e
análise de documentos, procedimentos e
apuração de irregularidades ou denúncias;

-

.

.

4 Manter o banco de dados do DETRAN/ AP
atualizado em tempo real com os registros de
contrato de financiamentos de veículos
automotores, com cláusula de alienação
fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de
domínio ou penhor;
5. Dar pronto atendimento a requisições
administrativas e judiciais, observando se os
respectivos prazos.
6. Manter a imagem digitalizada do contrato
registrado e disponibilizá la ao DETRAN/ AP no
prazo de 15 (quinze) dias a contar do
recebimento de sua solicitação
7. Prover suporte “ in loco” , quando necessário,
e fornecer treinamento aos usuários do
sistema.
8. Prover suporte remoto e “ on site”, por meio
de central telefónica e e-mail ao DETRAN/ AP e
demais usuários do sistema, que permita o
controle e acompanhamento de solicitações,
reclamações, sugestões e solução de
eventuais problemas que se apresentem.
9. Comunicar ao DETRAN/ AP, por escrito,
quando verificar condições inadequadas ou a
iminência de fatos que possam prejudicar a
perfeita prestação da atividade credenciada
10. Executar de forma regular, adequada e
ininterruptamente a atividade objeto do
presente Termo de Credenciamento.
11. Comunicar ao DETRAN/ AP as eventuais
alterações societá rias ou quaisquer outras
informações que sejam pertinentes à execução
contratual no prazo máximo de 30 ( trinta) dias,
contados da data de sua ocorrência.
12. Cumprir fielmente a legislação vigente e
normas
estabelecidas
pelo
CONTRAN,
DENATRAN e DETRAN/AP, bem como a
legislação aplicá vel à atividade
Cláusula Quinta
Das Obrigqções do
Credenciante:
Caber á ao Credenciante, as seguintes
atribuições:
1 Publicar no Diário Oficial do Estado do
Amapá o extrato do Termo de Credenciamento;
2. É facultado ao DETRAN AP estabelecer
exigências complementares para o processo
de credenciamento, acompanhamento e
que
controle,
desde
respeitadas
as
disposições das normas vigentes;

-

-

.

.

-

.

.

de ser verificado se no desenvolvimento das
atividades a Credenciada está cumprindo com
as determinações e especificações constantes
neste Termo de Credenciamento e demais
normas do CTB e do Contran.
Par ágrafo Primeiro: O Departamento Estadual
de Trânsito do Amapá acompanhará e
fiscalizará o cumprimento das normas legais
atinentes a este regulamento, obrigando se os
credenciados a atender e permitir o livre
acesso de suas dependências e documentos,
fornecendo todas as informações necessárias
à fiscalização do Órgã o de Trânsito

-

.

Par ágrafo Segundo: Utilizando-se do poder de
autotutela administrativa, caberá ao Detran/ AP,

a qualquer tempo, descredenciar a pessoa
jur
que demonstrem incapacidade,
ídica
inabilidade ou conduta inidônea na execução
de suas atividades, garantindo-lhes o direito ao
contraditório e a ampla defesa.
Cláusula Sétima Das Penalidades
descumprimento
Pelo
das
obriga ções
assumidas a empresa credenciada estará
sujeita às seguintes penalidades, garantida a
prévia defesa:
1 Advertência
2. Suspenção das atividades por até 90
(noventa) dias;
3 Cancelamento do Credenciamento
Cláusula
Oitava
Da
Rescisâo/Descredenciamento.
O credenciamento poder á ser rescindido:
1. Pela inobservância, total ou parcial, por
parte do credenciado, das cláusulas e
condições aqui ajustadas;
2. Amigavelmente, por acordo reduzido a
termo, desde que haja conveniência para
Administraçã o, sem ónus para as partes, e
3. Judicialmente, nos casos previstos em lei

-

.

.

.

.

Par ágrafo Primeiro. Findo o credenciamento,
por qualquer hipótese, a CREDENCIADA
deverá repassar ao DETRAN/ AP, no prazo de
30 ( trinta) dias, o conteúdo de sua base de
dados relativo à atividade prevista nesta
portaria, incluída as imagens digitalizadas dos
contratos de financiamento de veículos
Clá usula Nona Das Disposições Finais
1. Da execução do presente não advirá
qualquer vínculo empregaticio entre o
CREDENCIANTE
e os empregados da
CREDENCIADA.
2. O
presente ajuste vincula se aos
instrumentos convocatórios em todos os seus
termos, em especial a Portaria DETRAN/ AP n°
061/ 2017, de 17 de fevereiro de 2017, alterada
pela Portaria DETRAN/ AP n. 0 617/ 2017, de 05
de junho de 2017, sendo os casos omissos
resolvidos de acordo com a legislação
aplic á vel a espécie.
3. É competente o foro do Estado do Amapá
para dirimir quaisquer litígios oriundos da
presente avença.
4. E assim, por estarem justos e firmados,
assinam o presente em quatro vias de igual
teor e forma, na presença de duas
testemunhas, para que produza seus legais e
jurí dicos efeitos.

.

-

-

.

Macapá/ AJP, 0

vembro de 2017

-

3. Fiscalizar o cumprimento do Termo de
Credenciamento;
Aplicar sanções administrativas, quando for o
caso, sempre respeitando o contraditório.
Cláusula Sexta - Da Fiscalização do Termo de
Credenciamento.
A fiscalização da execução dos serviços será
exercida, exclusivamente, pelo Detran/AP, a fim

1

U
INÁCIO M< INTEI iO MACIEL
Delegadc de Policia Civil
Diretor-Presic ente do DETRAN-AP

PORTARIA N° 1040/ 2017 DETRAN/AP,
DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017.

O DIRETOR-PRESIDENTE

