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CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento 
e fiscalização ao Contrato n° 004/2022, por servidores 
visando subsidiar e garantir o fiel cumprimento das 
cláusulas nele previstas e da Lei nº 8.666 de 21.06.1993 
e suas alterações;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores Hemerson Barros 
da Costa, (Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação) para atuar como Fiscal Titular, e Edson 
Wander dos Santos Quadros, Coordenador de 
Desenvolvimento, para atuar como Fiscal Substituto no 
âmbito do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá, 
dos CONTRATOS Nº, 004/2022 firmado com a empresa 
LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICA 
LTDA - CNPJ (MF) Nº 10.793.812/0001-95

Art. 2º - São obrigações do Fiscal:

I. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando 
o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 
observados na prestação do serviço.
II. Notificar a contratada quando a ocorrência de 
qualquer fato que gere o descumprimento das clausulas 
contratuais, juntando o respectivo documento ao processo 
de contratação da Empresa.
III. Zelar pela fiel execução do contrato, sobretudo no 
que concerne a qualidade dos materiais utilizados e dos 
serviços prestados.
IV.  Manter o fiscal substituto informado sobre a execução 
contratual, para que o mesmo tenha condições de 
acompanhar, controlar e fiscalizar o instrumento contratual 
de sua responsabilidade, nos eventuais impedimentos do 
titular.
V.   Transferir ao novo fiscal, quando for o caso, documentos 
relativos à fiscalização do contrato;
VI. Encaminhar relatório mensal à Coordenadoria de 
Contratos e Convênios e Prestação de Contas – CCCPC/
DETRAN-AP, para ciência e acompanhamento das 
ocorrências do Contrato, conforme art. 77 do Estatuto do 
DETRAN/AP.
 
Art. 3º - As decisões e providências que ultrapassarem a 
competência do fiscal deverão ser solicitadas à Diretora – 
Presidente desta Autarquia, em tempo hábil, para adoção 
das medidas convenientes.

Art. 4° - Os Fiscais do Contrato poderão ser substituídos 
a qualquer tempo, a critério do gestor do contrato.

Art. 5° - A Diretoria Administrativa Financeira deverá ser 
comunicada desta nomeação, para o acompanhamento do 
Contrato e adoção de providências que julgar necessário.

Art. 6° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação
 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

INACIO MONTEIRO MACIEL
Diretor – Presidente DETRAN/AP

HASH: 2022-1108-0010-9132

PORTARIA N° 1659/2022 DETRAN/AP, 08 DE 
NOVEMBRO DE 2022.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO AMAPÁ, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo 
Decreto nº 4426 de 07 de Outubro de 2022, tendo em 
vista o teor do Processo n° 0053.0829.2341.0011/2022–
OFÍCIO INTERNO. Nº 200205.0077.3618.0037/2022 
DAG /DETRAN-AP.

R E S O L V E:

ART.1º RETIFICAR a Portaria n° 1644/2022-DETRAN/
AP, de 07 de Novembro de 2022, publicado no Diário 
Oficial do Estado do Amapá nº 7.786, em 07 de Novembro 
de 2022, que passa a vigorar com a seguinte alteração:

Onde se lê:

Com o objetivo de representar o DETRAN/AP e CETRAN/
AP no 74º Encontro Nacional de DETRANS e XXI 
FOCOTRAN.

Leia-se:

Com o objetivo de representar o DETRAN/AP e CETRAN/
AP no 74º     

Encontro Nacional de DETRANS.

ART 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
expedição.

Dê-se ciência. Publique-se. Cumpra-se.

INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Diretor-Presidente do DETRAN-AP

HASH: 2022-1108-0010-9126

PORTARIA N°1646/2022 – DETRAN/AP, 08 DE 
NOVEMBRO DE 2022.

A DIRETORA PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº 4426 de 07 
de outubro de 2022 e Decreto nº 5.237 de 30 de dezembro 
de 2010 que cria o Estatuto do DETRAN-AP;

CONSIDERANDO o advento da Lei Estadual n° 1.453, de 
11 de fevereiro de 2010, que transformou o DETRAN-AP 
em Autarquia e suas alterações .
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CONSIDERANDO os termos da Resolução CONTRAN 
nº 807, de 15 de dezembro de 2020, Dispõe sobre 
os procedimentos para o registro de contratos de 
financiamento com garantia real de veículo nos órgãos ou 
entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito 
Federal, para anotação no Certificado de Registro de 
Veículos (CRV) e no Certificado de Licenciamento Anual 
(CLA) e dá outras providências;

CONSIDERANDO o estabelecido na Deliberação 
CONTRAN nº 77 de 20/02/2009 e Portaria DENATRAN 
nº 288 de 05/08/2009; as regras dispostas na Resolução 
nº 339, de 25 de fevereiro de 2010, do Conselho Nacional 
de Trânsito, que Permite a anotação dos contratos de 
comodato e de aluguel ou arrendamento não vinculado 
ao financiamento do veículo, junto ao Registro Nacional 
de Veículos Automotores, e ainda.

CONSIDERANDO que o Registro Eletrônico 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, § 1º 
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 
CONTRAN nº 807, de 15 de dezembro de 2020.

CONSIDERANDO, que a documentação apresentada pela 
empresa SIELLO TECNOLOGIA DESENVOLVIMENTO E 
SERVIÇOS S.A, CNPJ: 11.933.078/0001-85, protocolada 
neste Departamento em 27/07/2022 atende às exigências 
contidas na Portaria nº 0639/2019 e suas alterações, 
conforme o contido no Documento nº 014.006684/2022.

RESOLVE:

Art. 1º- RECREDENCIAR SIELLO TECNOLOGIA 
DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS S.A, CNPJ: 
11.933.078/0001-85 com endereço comercial situado em 
ST SRTVS, quadra 701 bloco O entrada 110, s/n, sala 
104 edificio multiempresarial, Asa Sul, Brasília - DF, CEP: 
70.340-000, para exercício das atividades de registro 
eletrônico de contratos, no âmbito do Departamento de 
Trânsito do Estado do Amapá.

Art. 2º - O presente recredenciamento terá vigência pelo 
período de 12 (doze) meses a contar do dia 28/12/2022 a 
28/12/2023.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Delegado de Policia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN-AP

HASH: 2022-1108-0010-9056

PORTARIA N°1647/2022 – DETRAN/AP, DE 08 DE 
NOVEMBRO DE 2022.

O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº 4426 de 07 
de outubro de 2022 e Decreto nº 5.237 de 30 de dezembro 
de 2010 que cria o Estatuto do DETRAN-AP;

CONSIDERANDO o advento da Lei Estadual n° 1.453, de 
11 de fevereiro de 2010, que transformou o DETRAN-AP 
em Autarquia e suas alterações.

CONSIDERANDO os incisos III e X do Art.22 da Lei nº 
9.503 de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código 
de Trânsito Brasileiro – CTB;

CONSIDERANDO tendo em vista os termos da Resolução 
nº 807, de 15 de dezembro de 2020, do Conselho Nacional 
de Trânsito – CONTRAN;

CONSIDERANDO, a necessidade de ampliar a 
segurança dos proprietários de veículos, que celebram 
financiamentos contraídos com alienação, penhor, 
arrendamento e reserva, com vistas ao registro desses 
contratos;

CONSIDERANDO, os termos da Portaria n°. 
732/2014-DETRAN/AP, a qual regulamenta o registro, 
Cadastramento e Renovação anual de Agentes 
Financeiros, para efeito de inclusão e/ou exclusão de 
gravames no Sistema Nacional de Gravames – SNG, 
bem como do registro de Contrato de veículos, junto ao 
DETRAN/AP;

CONSIDERANDO, por derradeiro que a documentação 
apresentada pelo agente financeiro BANCO CNH 
INDUSTRIAL CAPITAL S.A., CNPJ: 02.992.446/0001-75, 
protocolada neste Departamento em 05/10/2022 atende 
às exigências contidas na Portaria epigrafada, conforme 
o contido no Documento n° 014.009709/2022.

RESOLVE:

Art. 1º RECADASTRAR BANCO CNH INDUSTRIAL 
CAPITAL S.A., CNPJ: 02.992.446/0001-75, com 
endereço na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 
Cidade Indrustial, Curitiba – PR, CEP: 81.170-901, no 
exercício de suas atividades no âmbito do Departamento 
de Trânsito do Estado do Amapá.

Art. 2º O presente recredenciamento terá vigência pelo 
período de 12 (doze) meses a contar do dia 08/11/2022 
a 08/11/2023.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.
 
INÁCIO MONTEIRO MACIEL
Delegado de Policia Civil
Diretor-Presidente do DETRAN-AP


