
 

 

 
 

PORTARIA Nº 2014/2019 – DETRAN/AP O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DO AMAPÁ – DETRAN/AP, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 

Decreto nº 5.237 de 30 de dezembro de 2010 (cria o Estatuto do DETRAN-AP) e Decreto nº 054 de 

02 de janeiro de 2015, tendo em vista os termos Resolução nº 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 lançamento do gravame correspondente no Certificado de 

Registro de Veículos – CRV, e dá outras providências; o estabelecido na Deliberação nº 77/2009 e 

Portaria nº 288/2009, ambas do DENATRAN; as regras dispostas na Resolução nº 339/2010, do 

Conselho Nacional de Trânsito, que trata da anotação 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. 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 n° 320/2009 do 

CONTRAN, CONSIDERANDO, que a documentação apresentada pela empresa SEARCH 

INFORMATICA LTDA protocolada neste Departamento em 07/05/2019 atende às exigências 

contidas na Portaria nº 061/2017 e suas alterações, conforme o contido no Processo nº 

014.005669/2019. RESOLVE:  

Art. 1º - CREDENCIAR A EMPRESA SEARCH INFORMATICA LTDA, CNPJ: 32.917.874/0001-02, com 

endereço comercial situado na Q SCN QUADRA, nº50, Bloco A sala 718 Torre Norte edif., Brasília 

Shopping ASA NORTE, DF, CEP 70.715-900, para exercício das atividades de registro eletrônico de 

contratos, no âmbito do Departamento de Trânsito do Estado do Amapá.  

Art. 2º. O presente credenciamento terá vigência pelo período de 12 (doze) meses.  

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições 

contrárias. Cumpra-se, registre-se e publique-se. Macapá/AP, 16 de dezembro de 2019.  

 

JOSÉ FURTADO DE SOUSA JUNIOR  

Diretor- Adjunto /DETRAN-AP Diretor Presidente em Exercício  
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