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AUTO DE INFRAÇÃO: 2015.000004820114-64 TATE: 00.685/17-8. INTERESSADO: WILSON GOMES E CIA LTDA. INSCRIÇÃO 
ESTADUAL: 0298903-49. CNPJ: 05.485.547/0001-48. REPRESENTANTE LEGAL: WILSON GOMES NETO, CPF nº 902.514.664-34. 
ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ LINS DE CARVALHO, OAB/PE nº 17.183 e ADMILSON FERREIRA DA HORA SEGUNDO, OAB/PE nº 
25.647. DECISÃO JT nº 0560/2020(15). EMENTA: ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. PRODEPE. RECOLHIMENTO A MENOR DO IMPOSTO. 
USO INDEVIDO DO INCENTIVO NOS PERÍODOS SUBSEQUENTES AO ATRASO DO RECOLHIMENTO. IMPEDIMENTO. SUSTAÇÃO 
DOS EFEITOS PROSPECTIVOS APARTIR DO PAGAMENTO ESPONTÂNEO DO PERÍODO EM ATRASO. RECOLHIMENTO DO VALOR 
DEVIDO CONFORME ENTENDIMENTO DO PLENO DO TATE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE À ÉPOCA 
DOS FATOS. Descrição dos fatos feita de forma clara e precisa, possibilitando ao contribuinte o pleno exercício do seu direito de defesa, 
em observância ao disposto no art. 28 da Lei nº 10.654/91. O pagamento extemporâneo, mas espontâneo do período  scal objeto de 
impedimento susta os efeitos prospectivos da vedação ao uso do benefício para os períodos subsequentes, conforme o §2º, II, �a�, 
do Art. 16 da Lei 11.675/99. Para  ns da sustação de tais efeitos, tem-se como �valor devido� o pagamento espontâneo, ainda que 
com as deduções alusivas ao PRODEPE, na linha do entendimento do Pleno do TATE. Nesse sentido, períodos  scais anteriores ao 
mês do recolhimento espontâneo são atingidos pelo impedimento. Precedentes [ACÓRDÃO PLENO N° 110/2018(05)] e [ACÓRDÃO 
PLENO N° 038/2019(13)]. Cumpre salientar também que as autoridades julgadoras não podem adentrar na apreciação dos critérios de 
constitucionalidade ou legalidade de atos normativos, nos termos do art. 4º, § 10, da Lei nº 10.654/91. A multa imposta, lastreada no art. 10, 
V, �a�, da Lei nº 11.514/97, no percentual de 100%, com a redação dada pela Lei nº 15.600/2015, não se amolda aos fatos denunciados, 
sendo certo que inexistia previsão legal de multa à época dos fatos denunciados. DECISÃO: foram rejeitadas as preliminares de nulidade 
suscitadas e, no mérito, lançamento julgado parcialmente procedente, sendo devido o imposto no valor original de R$ 122.787,96 
(cento e vinte e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos), relativamente aos períodos  scais 01/2015 e 05/2015, 
devendo ser acrescido dos consectários legais. Decisão sujeita a reexame necessário (art. 75, I, da Lei nº 10.654/1991). Carla Cristiane 
de França Oliveira � JATTE(15). Recife, 30 de outubro de 2020. MARCO ANTÔNIO MAZZONI. Presidente do TATE.

JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
Pedro Eurico de Barros e Silva

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LAVRATURA DO TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO � TCC, DECORRENTE 
DE JULGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO DO PROCON PERNAMBUCO

Conforme o art. 3º, §2º, III da Lei Estadual nº 13.178/2006, intimo a parte a seguir relacionada a tomar conhecimento da lavratura do 
Termo de Constituição de Crédito Não Tributário do Estado de Pernambuco � TCC, devendo efetuar o pagamento do débito no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, comprovando o recolhimento junto ao Procon ou oferecer impugnação ao mesmo, sob pena de inscrição na 
dívida ativa, após transcorrido o prazo acima.
RN COMÉRCIO VAREJISTA S/A (ELETRO SHOPPING) � (CNPJ nº 13.481.309/0001-92, Auto de Infração: 02146 � valor: R$ 7.246,00). 

Portaria SERES, 30 de outubro de 2020. O Secretário Executivo de Ressocialização, no uso de suas atribuições legais, Resolve:
Nº 777/2020 � DESIGNAR para o encargo de Ordenador de Despesas do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico � HCTP da 
Secretaria Executiva de Ressocialização - SERES, UG 130201, as servidoras RITA DE CÁSSIA SOUTO DOS SANTOS, mat. 337.463-
7 e KARINE DE FREITAS E SILVA, mat. 345.343-0,  cando DISPENSADO, do referido encargo, os servidores CECY REGINA DA 
SILVA ASSIS, mat. 208.891-6 e WELLINGTON MORAES DA SILVA CUNHA, mat. 212.595-1, a partir de 23.10.2020, conforme C.I. nº 
222/2020, SEI nº 0012900027.002571/2020-41. Publique-se. Cumpra-se. Cícero Márcio de Souza Rodrigues - Secretário Executivo de 
Ressocialização. 

PORTARIA SERES Nº 775/2020, DE 30 DE OUTUBRO DE 2020.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE RESSOCIALIZAÇÃO, no uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto na Portaria 
Conjunta SAD/SJDH, nº 09 de 06/02/2015 (publicada no DOE de 07.02.2015), com o disposto na Portaria nº 185/2008-SEDSDH/GAB, 
de 19/05/2008 (publicada no DOE/PE de 13.06.2008), seleção regida pela Portaria Conjunta Nº 081/2016-SAD/SERES, de 28 de Junho 
de 2016 (publicada no DOE/PE de 29.06.2016), e Processo SEI Nº 001938/2020-71, RESOLVE: 1 � Renovar o contrato dos contratados 
de acordo com a Cláusula segunda do Instrumento de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, regido pelo Regime Jurídico do 
Direito Administrativo, nos termos da Lei nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011 (alterada pelas Leis nº 14.885/12 e Lei nº 15.067/2013) e 
regulamentada pelo Decreto Estadual nº 37.814/2012; 2 � Determinar que a Renovação dar-se a partir das respectivas datas vigenciais 
abaixo, com prazo de vigência de até 12 (doze) meses a critério do CONTRATANTE. 3 � Registro: 18 (dezoito) renovações, conforme 
relação abaixo:

MATRÍCULA NOME FUNÇÃO VIGÊNCIA
TERMO 
ADITIVO

3757382 FÁBIO MACIEL DA SILVA ASSIST. DE RESSOCIALIZAÇÃO 12/11/2020 4º

3757366 FRANCIS DE FRANÇA SANTOS ASSIST. DE RESSOCIALIZAÇÃO 07/11/2020 4º

3757340 ALDEMIR CORREIA BARBOSA ASSIST. DE RESSOCIALIZAÇÃO 07/11/2020 4º

3757390 ROBSON JOSÉ DE QUEIROZ ASSIST. DE RESSOCIALIZAÇÃO 07/11/2020 4º

3757374 JOSÉ LENIVALDO A. DORNELAS ASSIST. DE RESSOCIALIZAÇÃO 07/11/2020 4º

3923819 GERLY AILTON ROZENDO CANDIDO ASSIST. DE RESSOCIALIZAÇÃO 07/11/2020 2º

3757404 CLAUDIO FERNANDO DA SILVA ASSIST. DE RESSOCIALIZAÇÃO 05/11/2020 4º

3925366 NIELLITON AMANTE FERNANDES ASSIST. DE RESSOCIALIZAÇÃO 07/11/2020 2º

3984796 VALMIR GUEDES DA SILVA ASSIST. DE RESSOCIALIZAÇÃO 19/11/2020 1º

3984753 FLÁVIO HENRIQUE MAHON CUSTÓDIO ASSIST. DE RESSOCIALIZAÇÃO 01/11/2020 1º

3990141 JOSÉ CARLOS DA SILVA ASSIST. DE RESSOCIALIZAÇÃO 01/11/2020 1º

3923800 ROSELI ALBERTINA DA SILVA ASSIST. DE RESSOCIALIZAÇÃO 19/11/2020 2º

3925340 ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO ASSIST. DE RESSOCIALIZAÇÃO 05/11/2020 2º

3984770 ITALO TIAGO MELO DA SILVA ASSIST. DE RESSOCIALIZAÇÃO 19/11/2020 1º

3984788 MARIA LAURA DA SILVA ASSIST. DE RESSOCIALIZAÇÃO 01/11/2020 1º

3738957 MIQUEIAS MOTA DE SOUZA ASSIST. DE RESSOCIALIZAÇÃO 01/08/2020 4º

3738973 WILSON FABIANO DA SILVA ASSIST. DE RESSOCIALIZAÇÃO 01/08/2020 4º

3881920 ERIKA FLORA DO A. GUIMARÃES ASSIST. DE RESSOCIALIZAÇÃO 05/03/2020 2º

PORTARIA SERES Nº 776/2020, DE 30 DE OUTUBRO DE 2020.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE RESSOCIALIZAÇÃO, no uso de suas atribuições, em conformidade com o disposto na Portaria 
Conjunta SAD/SJDH, nº 09 de 06/02/2015 (publicada no DOE de 07.02.2015), com o disposto na Portaria nº 185/2008-SEDSDH/GAB, 
de 19/05/2008 (publicada no DOE/PE de 13.06.2008), seleção homologada pela Portaria Conjunta Nº 138/2016-SAD/SEDSDH, de 25 
de Novembro de 2016 (publicada no DOE/PE de 25/11/216), e  Processo SEI Nº 001938/2020-71, RESOLVE: 1 � Renovar o contrato dos 
contratados de acordo com a Cláusula segunda do Instrumento de Contrato de Trabalho por Tempo Determinado, regido pelo Regime 
Jurídico do Direito Administrativo, nos termos da Lei nº 14.547, de 21 de dezembro de 2011 (alterada pelas Leis nº 14.885/12 e Lei nº 
15.067/2013) e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 37.814/2012; 2 � Determinar que a Renovação dar-se a partir das respectivas 
datas vigenciais abaixo, com prazo de vigência de até 24 (vinte e quatro) meses a critério do CONTRATANTE. 3 � Registro: 1 (uma) 
renovação, conforme relação abaixo:

MATRÍCULA NOME FUNÇÃO VIGÊNCIA TERMO ADITIVO

3925358 DANIELA LOPES DA SILVA M. MARTINS ENFERMEIRA 12/11/2020 1º

Cícero Márcio de Souza Rodrigues
Secretário Executivo de Ressocialização

POL¸TICAS DE PREVENÇ�O ¤ VIOL¯NCIA E ¤S DROGAS
Cloves Eduardo Benevides

 CONVOCAÇÃO

A Secretaria de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas � SPVD, considerando o Item 7. DA FASE DE SELEÇÃO, do Chamamento 
Público n° 004/2020, que tem como objeto a Seleção de Organização da Sociedade Civil � OSC, para celebrar Termo de Colaboração, 
para execução, em tempo integral, do Núcleo Central do Programa ATITUDE no estado de Pernambuco, CONVOCA os participantes a 
apresentarem documentação de comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorrem nos 
impedimentos legais, conforme edital. As entidades terão até às 10:00h do dia 05/11/2020 para apresentar toda documentação através 
do e-mail ggaju.spvd@gmail.com.

 
CLOVES BENEVIDES

Secretário de Políticas de Prevenção à Violência e às Drogas

PLANEJAMENTO E GEST�O
Alexandre Rebêlo Távora

PORTARIAS SEPLAG DE 30 DE OUTUBRO DE 2020.
O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO, tendo em vista a Lei Complementar nº 49 de 31.01.03, considerando o 
disposto no Decreto nº 41.460 de 30.01.15, considerando ainda o que estabelece a Lei nº 15.452 de 15.01.15. RESOLVE:
Nº 58 - Dispensar FLAVIA DE ALMEIDA NUNES PEREIRA SIMÕES, matrícula nº 363.390-0, da Função Grati cada de Supervisão, 
símbolo FGS -2, retroativo a 1º de outubro de 2020.
Nº 59 - Designar GILBERTO TRINDADE HENRIQUE NUNES, matrícula nº 363.385-3, para a Função Grati cada de Supervisão, símbolo 
FGS -2, retroativo a 1º de outubro de 2020.

ALEXANDRE REBÊLO TÁVORA
Secretário de Planejamento e Gestão

SAÐDE
André Longo Araújo de Melo

EM, 30/10/2020 

EXTRATO DO 1º TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO 1º TERMO DE AJUSTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 106

1º Termo de Rerrati cação ao 1º Termo de Ajuste ao 106º Termo de Cooperação Técnica convenentes: Celebram entre si o 
ESTADO DE PERNAMBUCO, por intermédio de sua SECRETARIA DE SAÚDE - CPNJ 10.572.048/0001-28, e a ORGANIZAÇÃO PAN-
AMERICANA DA SAÚDE/ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - CNPJ 04.096.431/0001-54, tendo a UNIÃO Federal na qualidade de 
interveniente, através do MINISTÉRIO DA SAÚDE - CNPJ 00.530.493/0001-71. Processo: 25000.103133/2019-86.
Objeto: O presente Termo de Rerrati cação tem por objetivos inserir metas e recursos, necessários à garantia da Cooperação Técnica 
entre a SECRETARIA, a ORGANIZAÇÃO e o MINISTÉRIO para o desenvolvimento das atividades do Projeto �QUALIFICAÇÃO DO 
MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO�; ajustar o Plano de Trabalho do 1º Termo de Ajuste (Anexos I, II e 
III); e Reti car o nº do CNPJ da SES/PE na documentação legal do TC nº 106 e do 1º TA: onde se lê �CNPJ nº 010.572.048/0001�, leia 
se: �CNPJ nº 010.572.048/0001-28.
SIGNATÁRIOS: ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO, Secretário de Saúde do Estado de Pernambuco; SOCORRO GROSS GALIANO, 
Representante da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde no Brasil; e ANTÔNIO ELCIO FRANCO FILHO, 
Secretário-Executivo do Ministério da Saúde.
DATA DE ASSINATURA: 8 de outubro de 2020.

ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Secretário Estadual de Saúde

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE 
PERNAMBUCO - ARPE

 EXTRATO DA RESOLUÇÃO Nº 169, DE 30 DE OUTUBRO DE 
2020.

Autoriza a Recomposição da Tarifa Média Operacional 
Bruta da Companhia Pernambucana de Gás � COPERGÁS 
decorrente do aumento do Preço de Venda do Gás Natural a 
ser praticado pela PETROBRAS.
A AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
DELEGADOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO - ARPE, com 
fundamento na Lei Estadual nº 12.524, de 30 de dezembro de 
2003, e alterações, em especial, o inciso I do art. 4º, que indica a 
competência da ARPE para  xar, reajustar, revisar, homologar ou 
encaminhar ao ente delegado, tarifas, seus valores e estruturas; 
CONSIDERANDO, em especial, o disposto no Contrato de 
Concessão, de 05 de novembro de 1992,  rmado entre a 
Companhia Pernambucana de Gás � COPERGÁS e o Estado 
de Pernambuco; o pleito contido na carta CT.COPERGÁS/PRE 
081/2020, de 6 de outubro de 2020, com objetivo de repassar 
o aumento de 36,76% (trinta e seis inteiros e setenta e seis 
centésimos por cento) no preço do gás natural adquirido à 
PETROBRAS; e as análises registradas na Nota Técnica ARPE/
DEF/CTEEF nº 10/2020, de 29 de outubro de 2020, que integram 
o Processo SEI Nº 0030200016.002645/2020-38, de 19 de 
outubro de 2020. RESOLVE:: Art. 1º Autorizar a recomposição 
das tarifas praticada pela COPERGÁS no percentual de aumento 
médio equivalente a 28,99% (vinte e oito inteiros e noventa 
e nove centésimos por cento), decorrente do repasse do 
aumento do preço de aquisição do gás natural, determinado 
pela PETROBRAS para o período de 1º de novembro de 2020 
a 31 de janeiro de 2021. Art. 2º Homologar as tabelas que 
compõem a estrutura tarifária da COPERGÁS nos termos 
do ANEXO ÚNICO desta Resolução para vigência a partir 
de 1º de novembro de 2020. Art. 3º A COPERGÁS deverá 
apresentar à ARPE Relatório Mensal de Comercialização, bem 
como os valores mensais faturados pela Petrobras referentes 
às parcelas de transporte, de molécula, e os de ultrapassagem, 
incluindo encargos de capacidade, em até 10 (dez) dias após o 
encerramento de cada mês. Art. 4º Esta Resolução entra em vigor 
na data de sua publicação no Diário O cial do Estado, revogando-
se as disposições em contrário. Recife, 30 de outubro de 2020. 
SEVERINO OTÁVIO RAPOSO MONTEIRO, Diretor-Presidente, 
FREDERICO ARTHUR MARANHÃO TAVARES DE LIMA, Diretor 
de Regulação Econômico-Financeira, JULIANA DIAS MEDICIS, 
Diretora de Regulação Técnico-Operacional. [A íntegra desta 
Resolução, inclusive as tabelas que integram o Anexo Único, 
encontra-se publicada no site da Arpe www.arpe.pe.gov.br/
legislação/resoluções]

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 
RODAGEM DE PERNAMBUCO - DER

PORTARIA Nº 063 DE 30 DE OUTUBRO DE 2020.

O Diretor-Presidente do Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de Pernambuco, no uso das atribuições e 
considerando que está em andamento o Processo Licitatório 
Nº 020/2020, do tipo Técnica e Preço, tendo por objeto a 
execução de SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA 
PARA APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL AO PROCESSO 
DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA CAMINHOS DE 
PERNAMBUCO, E AINDA A NECESSIDADE DA COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL ASSESSORADA POR 
ESPECIALISTAS NOS RESPECTIVOS JULGAMENTOS DAS 
PROPOSTAS TÉCNICAS, RESOLVE: 1) Constituir um Equipe 
Técnica, composta dos membros abaixo relacionados, para, 
sob a presidência do primeiro, proceder análise das propostas 
técnicas referentes à licitação para a contratação de SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO TÉCNICO E 
OPERACIONAL AO PROCESSO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA CAMINHOS DE PERNAMBUCO, BEM COMO 
EMITIR PARECERES, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, E A 
CONTAR DA DATA EM QUE AS propostas LHES FOREM 
SUBMETIDAS. MEMBROS: - PAULO DE TARSO FERNANDES 
DA ROCHA, Matrícula nº 8913-3 - ANTÔNIO RIBEIRO MALTA 
FILHO, Matrícula nº 15.673-6 - MATEUS GUSMÃO BRINDEIRO, 
Matrícula nº 15.642-6. 2) A presente Portaria entra em vigor a 
partir da data sua publicação no Diário O cial do Estado. Dê-
se ciência e cumpra-se. MAURÍCIO CANUT O MENDES Diretor-
Presidente

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 
DE PERNAMBUCO - DETRAN

 O Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito � 
DETRAN/PE assinou a seguinte Portaria:

PORTARIA DP Nº 2756 / 2020 - Regulamenta o credenciamento 
de pessoa jurídica para o registro eletrônico dos contratos de 
 nanciamento de veículos com cláusula de Alienação Fiduciária, 
Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, no 
âmbito do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco.
O Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de 
Pernambuco � DETRAN-PE, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto Lei nº 23, de 24 de maio de 1969, e pelo 
Regulamento do DETRAN-PE, aprovado pelo Decreto Estadual nº 
38.447 de 23 de Julho de 2012.
CONSIDERANDO que o CONTRAN, no âmbito de suas 
competências editou a Resolução nº 689 de 27 de setembro 
de 2017, estabelecendo o Registro Nacional de Gravames - 
RENAGRAV e dispondo sobre o Registro de Contratos com 
cláusula de Alienação Fiduciária em operações  nanceiras, 
Consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou 
Penhor, nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos 
Estados e do Distrito Federal, para anotações no Certi cado de 
Registro de Veículos � CRV;
CONSIDERANDO que a adoção do instituto do credenciamento 
como forma de instrumentalização e operacionalização 
das atividades do DETRAN/PE, permite a possibilidade de 
credenciamento concomitante de todos os possíveis interessados, 
desde que preenchidos os requisitos  xados nos atos normativos 
do CONTRAN, assegurando liberdade de escolha ao usuário do 
serviço a ser prestado,

RESOLVE:
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O credenciamento de pessoas jurídicas privadas para 
registro eletrônico de contratos com cláusulas de garantias 
de Alienação Fiduciária em operações  nanceiras, consórcio, 
Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, 
celebrados por instrumentos público ou privado, será regido pelas 
normas emanadas do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN 
e pelas disposições especiais  xadas nesta Portaria e posteriores 
alterações.
Art. 2º O registro dos contratos com cláusulas de garantias 
de Alienação Fiduciária em operações  nanceiras, consórcio, 
Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, no 
âmbito do Estado de Pernambuco, dispensado qualquer outro 
registro, tem natureza pública, propiciando o cumprimento do 
princípio da publicidade, condição obrigatória para produção de 
plenos efeitos probatórios e de oponibilidade contra terceiros.

CAPÍTULO II
DO REGISTRO DE CONTRATO E DA TRANSMISSÃO DE 

DADOS
Art. 3° Os contratos de  nanciamento de veículos automotores com 
cláusula de garantias de Alienação Fiduciária, de Arrendamento 
Mercantil, de compra e venda com Reserva de Domínio ou de 
Penhor que tenham sido celebrados por instrumento público ou 
privado, serão registrados eletronicamente através de IP Fixo, em 
sistema de armazenamento constante do banco de dados próprio 
da Credenciada e com replicação no banco de dados do Data 
Center do DETRAN/PE.
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§ 1º O repasse das informações será feito eletronicamente 
mediante sistemas compatíveis com os sistemas do DETRAN/PE 
e das instituições credoras da garantia real.
§ 2º Os dados destinados ao registro de contrato de  nanciamento 
de veículo automotor com cláusula de garantia de Alienação 
Fiduciária, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio 
ou Penhor deverão ser transmitidos por meio eletrônico ao 
Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco - DETRAN/
PE, para a  nalidade a que se refere a segunda parte do § 1º do 
artigo 1.361 do Código Civil.
§ 3º Os dados para registro do contrato de  nanciamento 
de veículo automotor com cláusula de garantia de Alienação 
Fiduciária, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou 
Penhor transmitidos por meio eletrônico ao Departamento 
Estadual de Trânsito de Pernambuco - DETRAN/PE incluem:
I. Tipo de operação realizada;
II. Número do contrato;
III. Identi cação do credor e do devedor, contendo os respectivos 
endereço e telefone;
IV. A descrição do veículo objeto do contrato e os elementos 
indispensáveis a sua identi cação, nos termos do Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB;
V. O total da dívida ou sua estimativa;
VI. O local e a data do pagamento;
VII. Quantidade de parcelas do  nanciamento;
VIII. O prazo ou a época do pagamento;
IX. Taxa de juros, comissões cuja cobrança for permitida, 
cláusula penal e de correção monetária, com a indicação dos 
índices aplicados, se houver.
X. Preço público cobrado pelo serviço.
§ 4º Os dados a serem transmitidos por meio eletrônico são os 
constantes do termo contratual  rmado entre o adquirente do 
veículo e o credor da garantia real, não cabendo ao DETRAN/
PE juízo de valor quanto ao montante da dívida, taxa de juros 
praticada, índice de atualização monetária aplicável e demais 
cláusulas  rmadas entre as partes.
§ 5º É de responsabilidade da credenciada informar ao DETRAN/
PE sobre aditivos e quaisquer alterações ocorridas nos contratos 
de  nanciamentos, quando impliquem na modi cação em algum 
dos dados constantes do §3º deste artigo, situação na qual o novo 
registro implicará no pagamento da respectiva taxa.
§ 6º O registro de que trata esta Portaria deverá ser anterior à 
solicitação de expedição do Certi cado de Registro de Veículo e, 
consequentemente, à anotação do competente gravame, não se 
confundindo com o próprio registro do veículo no RENAVAM.
Art. 4º O DETRAN/PE, nos termos do artigo 18 da Resolução nº 
689/2017 do CONTRAN e suas posteriores alterações, fornecerá 
certidão do registro do contrato ao devedor e à instituição credora, 
quando requerido, sendo que as informações referentes aos 
contratos registrados terão tratamento sigiloso e não poderão ser 
entregues a terceiros, exceto àqueles diretamente interessados no 
contrato, mediante requerimento por escrito.
Art. 5° A transmissão de dados a que se refere esta Portaria será 
feita por empresa especializada, selecionada através de processo 
de credenciamento, que formalizará termo de credenciamento 
com o DETRAN/PE, integrando-se à sua base de dados desta 
Autarquia.
Art. 6° Serão aptas a fazer o envio dos dados dos contratos 
referidos nesta Portaria as interessadas que possuírem sistema de 
transmissão eletrônica das informações para registro de contrato 
homologadas pelo DETRAN/PE, após cumprir todos os requisitos 
de credenciamento de que trata esta Portaria.
Art. 7º As alterações, aditivos contratuais de qualquer natureza, 
deverão ser registrados no sistema tecnológico da credenciada 
que executou o registro de contrato, pelas instituições  nanceiras, 
entidades credoras dos contratos de  nanciamento de veículos 
com cláusula de garantia de Alienação Fiduciária, Arrendamento 
Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor.
Art. 8º. O acesso e o repasse das informações para o registro 
do contrato e inserções dos dados para registro serão feitos 
eletronicamente, mediante sistemas ou meios eletrônicos 
compatíveis com os do DETRAN/PE e das instituições credoras, 
sob a integral responsabilidade da credenciada e de cada 
instituição credora da garantia real, observado o disposto no artigo 
10 da Resolução n° 689/2017 do CONTRAN e suas alterações.
§ 1° O acesso de que trata o caput deste artigo dar-se-á mediante 
IP Fixo, visando garantir que um conjunto de dados, mensagem 
ou arquivo realmente provém de determinado remetente e não 
foi adulterado após o envio, evitando, assim, riscos de fraude ou 
falsi cação.
§ 2° Havendo divergência de informações entre os dados do 
contrato registrado e os dados do gravame será instaurado 
processo administrativo para exclusão do gravame, noti cando-
se o credor de garantia real que, caso não se pronuncie no 
prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da 
noti cação, será considerado omisso ou remisso para todos os 
 ns de direito, devendo providenciar novo registro e anotação do 
gravame.
§ 3° Responderá a instituição credora pelos custos referentes ao 
recolhimento do valor por registro de contrato correspondente na 
emissão de um novo CRV, nos casos de informações errôneas 
enviadas que exijam a correção.
Art. 9º. O sistema de registro de contratos fornecido pelas 
empresas credenciadas deve prover o arquivamento do espelho 
eletrônico do contrato, assinados digitalmente, pelo prazo mínimo 
de 05 (cinco) anos.
Art. 10. Compete ao DETRAN/PE, através da Gerência 
de Registro de Veiculos � DOV, o controle e a gestão dos 
serviços e demais procedimentos disciplinados nesta Portaria, 
podendo, para tanto, editar normas complementares a sua 
operacionalização.

CAPÍTULO III
DO PREÇO

Art. 11. O preço público do serviço a ser praticado pelos 
credenciados terá que ser o mesmo, por registro eletrônico 
realizado, independentemente do segmento, categoria ou tipo 
de veículo, pago diretamente ao Credenciado pelas instituições 
 nanceiras, entidades credoras dos contratos de  nanciamento 
de veículos com cláusula de garantia de alienação  duciária, 
arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor.

§1º Os custos para envio de informações por meio eletrônico 
serão de exclusiva responsabilidade das instituições  nanceiras 
ou de entidades credoras da garantia real, independentemente 
do segmento, categoria ou tipo de veículo, pagos diretamente ao 
Credenciado por elas escolhido.
§2º O preço pago ao credenciado pelas instituições  nanceiras 
ou entidades credoras ao credenciado por elas escolhido não se 
confunde com a taxa pública devida ao DETRAN-PE, conforme 
tabela de taxas do estado, pago por meio de Documento de 
Arrecadação Estadual-DAE.

§3º O credenciado deverá informar, obrigatoriamente, ao 
DETRAN-PE o preço cobrado pelo serviço por ele prestado.

CAPÍTULO IV
DA ANOTAÇÃO E BAIXA DO GRAVAME

Art. 12. Cumpridas as obrigações por parte do devedor, o 
credor  duciário providenciará, automática e eletronicamente, a 
informação da baixa do gravame, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias.
Art. 13. Os lançamentos relativos à inserção e baixa dos gravames 
continuarão sendo realizados através do Sistema Nacional de 
Gravame, sem prejuízo ao serviço de registro de contratos.
Art. 14. O cumprimento das determinações judiciais, para  ns de 
inserção ou baixa de gravames, será realizado pelo Departamento 
Estadual de Trânsito de Pernambuco, com posterior noti cação da 
instituição credora.

CAPÍTULO V
DO CREDENCIAMENTO

Art. 15. A execução dos procedimentos de registro do contrato será 
realizada por pessoas jurídicas credenciadas pelo Departamento 
Estadual de Trânsito de Pernambuco, cujo sistema tenha sido 
previamente homologado nos termos desta Portaria.
Art. 16. A homologação prévia tem por objetivo analisar a 
compatibilidade técnica do sistema de registro de contratos de 
 nanciamento com o do DETRAN/PE e, ainda, com sistemas 
indicados pelo órgão a serem integrados ao sistema da(s) 
credenciada(s).
Art. 17. O credenciamento de pessoa jurídica privada regularmente 
constituída é condição necessária e obrigatória para a execução 
dos serviços de registro eletrônico de contratos com cláusulas 
de garantias de Alienação Fiduciária em operações  nanceiras, 
consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou 
Penhor de veículos no Estado de Pernambuco.
Art. 18. Para os  ns previstos nesta Portaria,  ca vedado o 
credenciamento de:
I. Instituições  nanceiras e entidades credoras 
detentoras de garantia real, como também de quaisquer pessoas 
jurídicas que, direta ou indiretamente, tenham participação 
societária nas pessoas jurídicas credenciadas ou qualquer outro 
tipo de controle, ainda que por meio de seus sócios-proprietários;
II. Pessoas jurídicas que mantenham sociedade ou 
qualquer outra forma de participação, ou que contrate ou venha 
a contratar, entidades que exerçam, direta ou indiretamente, as 
atividades descritas no inciso anterior;
III. Pessoas jurídicas cujos sócios-proprietários tenham 
cônjuge ou parentesco até terceiro grau, ainda que colateral, 
com servidor do quadro permanente do DETRAN/PE, bem como 
ocupantes de cargo comissionado ou que esteja à disposição do 
órgão executivo de trânsito de Pernambuco.
Parágrafo único. É vedada a terceirização ou a quarteirização da 
execução do serviço pelo qual foi credenciado, a qualquer título, 
de funcionários do DETRAN/PE ou daqueles descritos no inciso 
III deste artigo.
Art. 19. A pessoa jurídica interessada no credenciamento de 
que trata esta portaria deverá, a qualquer tempo, apresentar 
requerimento de credenciamento, de acordo com modelo 
constante do Anexo I desta Portaria,  rmado pelo representante 
legal da interessada, dirigido à Gerência de Registro de Veiculos 
� DOV do DETRAN/PE, acompanhado, obrigatoriamente, da 
seguinte documentação:
I. Contrato social e suas alterações posteriores ou a 
última consolidação e alterações posteriores a esta, arquivados 
no registro competente. Em se tratando de sociedades comerciais 
e, no caso de sociedades por ações, deverá estar acompanhada 
da respectiva ata, devidamente arquivada, de eleição da diretoria 
cujo mandato esteja em curso; ou inscrição do ato constitutivo, 
no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria 
em exercício;
II. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas CNPJ;
III. Prova de inscrição, no Cadastro de Contribuintes 
Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou domicílio da pessoa 
jurídica, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível aos  ns 
pretendidos para o credenciamento;
IV. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação 
judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica e/ou certidão especi ca de homologação de plano 
de recuperação judicial, expedida pelo juízo no qual tramita a 
ação, conforme o caso.
V. Certidões de regularidade de débitos para com as 
Fazendas Municipal, Estadual e Federal (relativa a tributos 
federais e dívida ativa da União);
VI. Certidão de regularidade junto Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS);
VII. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante 
a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão 
negativa ou positiva com efeito de negativa;
VIII. Declaração de que disporá de instalações, 
aparelhamento (incluindo hardwares e software) e pessoal 
técnico, adequados e disponíveis, para a realização dos serviços 
previstos nesta Portaria, acompanhado da quali cação de cada 
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos, sem gerar qualquer ônus ao DETRAN/PE;
IX. Comprovação de possuir em seu quadro permanente, 
mediante apresentação de cópia autenticada da Carteira 
Pro ssional ou cópia autenticada da  cha de registro de 
empregados, ou ainda de cópia de contrato de prestação de 
serviço, na data prevista para entrega do requerimento de 
credenciamento, pro ssional de nível superior em Tecnologia da 
Informação, que atuará como preposto.
X. Comprovação da aptidão para o desempenho da 
atividade pertinente e compatível com o objeto desta Portaria, 
mediante apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoas 
jurídicas de direito público ou privado.
XI. Declaração da empresa interessada no credenciamento 
de que disponibilizará conexão segura com o DETRAN/PE, 
sob suas expensas, sendo instalado e testado, em pleno 
funcionamento quando esta vier a ser credenciada, sem qualquer 
custo ao DETRAN/PE;
XII. Declaração dos sócios da empresa de que não 
possuem nenhum parente, consanguíneo ou relação conjugal, em 
linha reta ou colateral, até o 3º (terceiro) grau civil, de servidor 
do quadro permanente do DETRAN-PE, bem como ocupantes de 
cargo comissionado ou que esteja à disposição do órgão executivo 
de trânsito de Pernambuco;
XIII. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do 
último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da 
lei, que comprovem a boa situação  nanceira da pessoa jurídica, 
podendo ser atualizados por índices o ciais quando encerrados há 
mais de 3 (três) meses da data de apresentação do requerimento 
do credenciamento, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios.

§ 1º A documentação do pro ssional Preposto, as declarações, 
atestados e demais documentos solicitados para habilitação 
deverão ser entregues juntamente com a documentação para 
credenciamento das interessadas, como um dos requisitos 
obrigatórios para o credenciamento.
§ 2º O DETRAN/PE poderá realizar diligências, através da 
Gerência de Registro de Veiculos � DOV, a qualquer tempo, com o 
objetivo de veri car se o(s) atestado(s) atende(m) à(s) exigência(s) 
contida(s) nesta Portaria, bem como de toda a documentação 
apresentada pelas empresas interessadas no credenciamento, 
podendo exigir apresentação de documentação complementar, 
tais como, contrato ou Ordem de Serviço ou outro(s) documento(s) 
complementar(es) relacionado(s) ao(s) contrato(s), que 
comprove(m) o serviço executado.
§ 3º No caso de atestados emitidos por empresa da iniciativa 
privada, não serão considerados aqueles emitidos por empresas 
pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa 
proponente. Serão considerados como pertencentes ao mesmo 
grupo empresarial da empresa proponente, empresas controladas 
ou controladoras da empresa proponente, ou que tenha pelo 
menos uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da 
empresa emitente e da empresa proponente.
§ 4º Será admitido o somatório de atestados para comprovar os 
itens exigidos.
Art. 20. A Gerência de Registro de Veiculos � DOV formará os 
autos do processo de credenciamento, identi cando-o com número 
de protocolo, a razão social e o CNPJ do requerente, enviando-o, 
ato contínuo para o Diretor Presidente, através da diretoria de 
Operações, para tomar ciência do pedido de credenciamento, 
que, por sua vez, encaminhará o processo para a Comissão de 
Avaliação e Credenciamento tomar as providências de que trata o 
capítulo V desta Portaria.
Art. 21. A Comissão de Avaliação e Credenciamento será 
composta por membros designados pelo Diretor Presidente do 
DETRAN/PE, através da Publicação de Portaria especí ca.
Parágrafo Único. A Comissão de Avaliação e Credenciamento será 
responsável por:
I. Analisar toda a documentação de pessoas jurídicas 
candidatas ao credenciamento, de acordo com as exigências 
estabelecidas nesta Portaria;
II. Elaborar e  rmar parecer de análise da pré-quali cação 
técnica de pessoas jurídicas candidatas ao processo de 
credenciamento;
III. Solicitar, se necessário, esclarecimentos e documentos 
complementares às pessoas jurídicas candidatas durante a pré-
quali cação;
IV. Suspender ou cancelar o processo de credenciamento que 
não mais atender aos requisitos exigíveis;
V. Contribuir para a elaboração de futuras Portarias ou 
instrumentos convocatórios de credenciamento do DETRAN/PE;
VI. Emitir o �Relatório de conclusão da avaliação técnica�;
VII. Emitir o Termo de aceite de nitivo ou de recusa da Solução, 
para  ns de conclusão do procedimento de credenciamento.
Art. 22. Após análise da documentação de que trata o artigo 19 
desta Portaria, a Comissão de Avaliação e Credenciamento 
encaminhará o processo para a Gerência de Informática (DUI), 
que procederá com a homologação prévia do sistema da pessoa 
jurídica habilitada, que será realizada através da integração dos 
sistemas de forma remota.
Art. 23. Cumpridas todas as exigências, a interessada será 
convocada para a execução da Prova de Conceito - POC em, pelo 
menos, 5 (cinco) dias úteis de antecedência.
Parágrafo Único. Se qualquer uma das habilitadas deixar 
de comparecer no prazo estabelecido para a execução da 
POC, deixar de observar as exigências estabelecidas nesta 
Portaria relativamente à Prova de Conceito, terá seu pedido de 
credenciamento indeferido, podendo, entretanto, em qualquer 
época requerer a abertura de novo processo de credenciamento.
Art. 24. A Prova de Conceito - POC consistirá na apresentação 
da solução tecnológica de registro de contratos ofertada pela 
interessada e permitirá a averiguação prática das funcionalidades 
e características do sistema e sua real compatibilidade com 
os requisitos (funcionais e não funcionais) especi cados pelo 
DETRAN/PE, conforme exigências contidas no anexo II desta 
Portaria - �REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE 
CONCEITO�, com o ambiente tecnológico do qual a Autarquia 
dispõe e sua capacidade de integração com os demais sistemas 
indicados pelo DETRAN/PE.
§ 1º A Prova de Conceito deverá ser realizada presencialmente 
na Gerência de Informática � DUI, sob a supervisão da Gerência 
de Registro de Veículos-DOV, devendo estar presente pelo 
menos 01 (um) representante da empresa interessada, 01 (um) 
representante da DUI e 01(um) da DOV.
§ 2º O DETRAN/PE, durante a Prova de Conceito analisará as 
especi cações técnicas mínimas da ferramenta a ser utilizada pelo 
requerente, com apresentação dos planos e ambientes de testes.
§ 3º A DUI, sob a supervisão da DOV, poderá deferir prazo 
para adaptação dos sistemas eventualmente incompatíveis, 
orientando a interessada quanto às modi cações que se  zerem 
necessárias.§ 4º A Prova de Conceito será homologada pelo 
DETRAN/PE, mediante registro em documento formatado pela 
Comissão de Avaliação e Credenciamento.
Art. 25. Após a empresa interessada atender a todos os requisitos 
estabelecidos nesta Portaria e em seus anexos, e sendo 
homologada mediante documento  nal emitido pela Comissão 
de Avaliação e Credenciamento, comprovando que a interessada 
entregou a documentação obrigatória em conformidade com artigo 
19 desta Portaria e que realizou de forma satisfatória a Prova de 
Conceito (POC), cumprindo integralmente todos os requisitos 
estabelecidos para sua realização.
Parágrafo Único. A comissão de Avaliação e Credenciamento 
emitirá o termo de aceite de nitivo da solução pela Comissão 
de Avaliação e Credenciamento e minutará a Portaria de 
Credenciamento a ser publicada pelo Diretor Presidente do 
DETRAN/PE.
Art. 26. Ultrapassadas essas fases, a Comissão de Avaliação e 
Credenciamento encaminhará o processo ao Diretor Presidente 
do DETRAN/PE, com o relatório técnico, o termo de aceite e a 
minuta de Portaria de credenciamento para  ns da publicação no 
Diário O cial do Estado.
Art. 27 Publicada a Portaria de Credenciamento, o Diretor 
Presidente encaminhará o processo à Diretoria Jurídica para 
a emissão do Termo de Credencimento e a publicação de seu 
extrato no Diário O cial do Estado.
§ 1º A Diretoria Jurídica convocará o credenciado para assinar o 
Termo de Credenciamento, dentro das condições estabelecidas na 
legislação e nesta Portaria, e dar início à execução do serviço.
§ 2º O credenciado contratado deverá indicar e manter preposto, 
em acordo com os requisitos previstos no inciso IX, do artigo 19 
desta portaria, aceito pelo DETRAN/PE, para representá-lo na 
execução do contrato.

§ 3º O instrumento contratual deverá ser assinado pelo 
representante legal do credenciado.
Art. 28. Publicado o extrato do Termo de Credenciamento no 
Diário O cial do Estado, a Diretoria Jurídica encaminhará o 
processo à Diretoria de Operações, para que a Gerência de 
Registro de Veículos (DOV) realize os procedimentos necessários 
de cadastramento da empresa no sistema informatizado do 
DETRAN/PE e os demais procedimentos necessários para o início 
a execução das atividades da credenciada.
Art. 29. A alteração da razão social, os eventos decorrentes de 
transferência da sede de funcionamento, a cisão, a incorporação 
e/ou fusão, implicarão na obrigação de atualização do 
credenciamento, acompanhado da documentação comprobatória 
do evento descrito no pedido da pessoa jurídica.
§ 1° O representante legal da pessoa jurídica comunicará à 
autoridade competente todas as alterações ocorridas ou os 
eventos declinados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados 
da data de sua ocorrência.
§ 2° As situações previstas no caput deste artigo deverão obedecer 
às exigências estabelecidas nos artigos 18 e 19 desta Portaria.
Art. 30. A interessada que obtiver o credenciamento deverá 
manter, durante a vigência do contrato de credenciamento, todas 
as condições exigidas nesta Portaria.
Art. 31. O credenciamento de que trata esta Portaria terá validade 
de 05 (cinco) anos, podendo ser renovado, a pedido, por igual 
período, sem limites de renovações, desde que atendidos os 
requisitos de credenciamento estabelecidos nesta Portaria, e 
será intransferível e válido apenas para o CNPJ credenciado pelo 
DETRAN-PE.

CAPÍTULO VI
DO DIREITO DE RECURSO

Art. 32. A pessoa jurídica participante do processo de 
credenciamento poderá interpor recurso, por escrito, no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, contado da intimação do ato, ou da lavratura 
da ata, nos casos de inabilitação ou não obtenção da certi cação 
de capacidade técnica;
Art. 33. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio 
da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo 
prazo, fazê-lo subir, devidamente informado.
Art. 34. A decisão  nal sobre o recurso será devidamente 
informada ao requerente.
Art. 35. O recurso não será conhecido quando interposto:
I. Fora do prazo;
II. Perante órgão/autoridade incompetente;
III. Por quem não seja legitimado;
Parágrafo único. O não conhecimento do recurso não impedirá o 
DETRAN/PE de rever de o cio o ato ilegal, desde que não ocorrida 
preclusão administrativa.
Art. 36. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas 
dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
Art. 37. Salvo disposição em contrário, os prazos começam a 
correr a partir da data de cienti cação, excluindo-se da contagem 
o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

CAPÍTULO VII
DA ATUALIZAÇÃO ANUAL DO CREDENCIAMENTO

Art. 38. As solicitações de atualização anual do credenciamento 
deverão ser realizadas no mês de julho de cada ano.
Parágrafo único. A Credenciada será dispensada da 
obrigatoriedade da atualização apenas no ano em que foi 
credenciada. Contudo, a referida dispensa não exime a 
credenciada de promover as adequações necessárias aos termos 
de nidos nesta Portaria e na legislação em vigor, até que promova 
a atualização do credenciamento no ano subsequente.
Art. 39. Para  ns de atualização anual do credenciamento será 
necessário que o proprietário ou o sócio administrador protocole 
o pedido na Gerência de Registro de Veículos - DOV, através de 
requerimento assinado, anexando os documentos atualizados 
constantes no artigo 19, incisos I ao VII, desta Portaria.
§1 º A atualização anual do credenciamento estará condicionada 
ao pagamento das taxas de renovação.
§ 2° Os documentos apresentados serão analisados quanto 
ao atendimento das disposições previstas nesta Portaria, com 
emissão de relatório técnico pela Comissão de Avaliação e 
Credenciamento.
Art. 40. A não manifestação do interesse de atualização anual do 
credenciamento no período de nido pelo artigo 38 desta Portaria, 
ou a entrega parcial da documentação pelo credenciado, implicará 
no bloqueio técnico da empresa no sistema informatizado do 
DETRAN/PE, impedindo o exercício de suas atividades.§ 1º Após 
o bloqueio técnico no sistema, poderá ser concedido um prazo, 
a ser de nido pela Diretoria de Operações, para a entrega da 
documentação pendente, desde que o pedido seja fundamentado.
§ 2º Excedido o prazo referido no parágrafo anterior, sem haver a 
entrega da documentação ou se não for acatada a fundamentação, 
não será efetivada a atualização anual do credenciamento 
e a empresa poderá ter seu credenciamento cancelado pelo 
DETRAN/PE.

CAPÍTULO VIII
DA RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO

Art. 41. O interessado em renovar o credenciamento da pessoa 
jurídica privada para registro eletrônico de contratos com cláusulas 
de garantias de Alienação Fiduciária em operações  nanceiras, 
consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou 
Penhor deve formalizar pedido, através de requerimento assinado 
e protocolado na Gerência de Registro de Veículos (DOV), 30 
(trinta) dias anteriores ao término do prazo de credenciamento de 
que trata o artigo 31 desta Portaria.
Parágrafo Único. Para a renovação do credenciamento, serão 
adotadas as exigências constantes no Capítulo V desta Portaria.
CAPÍTULO IX

DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PELOS CREDENCIADOS
Art. 42. Constituem obrigações dos credenciados:
I. Providenciar, de forma automática e eletrônica, o envio 
das informações para o registro do contrato, observado o prazo 
máximo de início das operações de até 05 (cinco) dias úteis, 
contados da data da assinatura do instrumento;
II. Encaminhar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da 
data da exigência realizada pelo DETRAN/PE, as informações 
complementares relativas aos contratos registrados, notadamente 
nos casos em que forem detectadas situações irregulares, com 
indícios ou comprovação de fraude;
III. Atender e permitir o livre acesso de suas dependências e 
documentos, fornecendo todas as informações necessárias à 
 scalização do órgão de trânsito;
IV. Disponibilizar, a qualquer tempo, cópia do contrato de 
 nanciamento para consulta e/ou auditoria;
V. Assumir integral responsabilidade pela  dedignidade das 
informações encaminhadas por meio eletrônico, após inseridas 
pelas instituições credoras, assegurando a segurança das 
informações que trafegam pelo sistema, inclusive pela eventual 
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desativação temporária do seu acesso ou falha ou demora na 
transmissão dos dados necessários à inserção e baixa do registro;
VI. Dispor de equipamentos e manter hardware e software 
essenciais à realização de suas atividades e demais obrigações, 
sem ônus para o DETRAN/PE;
VII. Dispor de canal de comunicação, com sistemas de 
contingenciamento e de redundância, para a transmissão dos 
dados necessários ao registro dos contratos;
VIII. Observar e manter sigilo e segurança sobre as informações 
recebidas e processadas, preservando a inviolabilidade da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, 
assim como de quaisquer outros dados cuja publicidade seja 
restringida pela legislação vigente;
IX. Responder consultas e atender convocações por parte do 
DETRAN/PE, a respeito das matérias que envolvam a credenciada 
ou suas atividades objeto do credenciamento;
X. Não terceirizar a atividade objeto- m do credenciamento;
XI. Utilizar o sistema informatizado do DETRAN/PE e demais 
sistemas indicados por esta Autarquia para a operação apenas 
para  ns previstos nesta Portaria;
XII. Não praticar e/ou permitir que seus empregados e prestadores 
de serviços pratiquem atos de improbidade contra a fé pública, 
contra o patrimônio ou contra a Administração Pública ou Privada, 
previstos na Lei Federal n° 8.429/92;
XIII. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, 
previdenciários,  scais, comerciais e tributários resultantes da 
execução dos serviços decorrentes do credenciamento;
XIV. Guardar em arquivo digital, pelo prazo de 10 (dez) anos, 
todas as informações destinadas ao registro dos contratos de 
 nanciamento de veículos;
XV. Possibilitar a integração dos sistemas das instituições 
credoras ao sistema do DETRAN/PE e do SNG � Sistema 
Nacional de Gravames através dos sistemas das credenciadas, 
mitigando assim a redundância de ações;

CAPÍTULO X
DA FISCALIZAÇÃO E DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS 

CAUTELARES
Art. 43. A  scalização da execução dos serviços especializados 
de registro eletrônico de contratos de  nanciamento de veículos 
com cláusula de alienação  duciária, arrendamento mercantil, 
reserva de domínio ou penhor, será exercida exclusivamente 
pelo DETRAN/PE, através da DOV com o apoio técnico da DUI, 
a  m de ser veri cado se no desenvolvimento das atividades as 
empresas credenciadas estão cumprindo com as determinações 
e especi cações constantes nesta Portaria e demais normas do 
CTB e do CONTRAN.
Art. 44. O DETRAN/PE, através da DOV com o apoio técnico da 
DUI, acompanhará e  scalizará 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 
 scalização do órgão de trânsito.
Art. 45. As ações executadas pelo DETRAN/PE, através da 
DOV com o apoio técnico da DUI, referem-se às atividades de 
 scalização, além de outras que se  zerem necessárias, podendo 
compreender os seguintes procedimentos:
§1º Visitar, a qualquer tempo, os locais destinados à execução dos 
serviços objeto desta Portaria.
§2º Veri car e recolher, caso necessário, se as rotinas 
estabelecidas e os documentos relacionados às atividades de que 
tratam esta Portaria estão dentro dos padrões estabelecidos.
§3º Lavrar Auto de Constatação de Irregularidade - ACI, contendo 
Laudo de Vistoria e Relatório pormenorizado das infrações 
constatadas.
§4º Noti car o credenciado para apresentar defesa administrativa 
no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da noti cação.
§5º Encaminhar os procedimentos resultantes da  scalização à 
Diretoria de Operações ou a Superior Hierárquico do DETRAN/PE.
§6º A Diretoria de Operações ou o Superior Hierárquico analisará o 
relatório, podendo adotar os seguintes procedimentos:
I - Solicitar novas diligências;
II - Decidir pelo arquivamento;
III- Encaminhá-lo ao Diretor Presidente requerendo abertura de 
Processo Administrativo.
§7º O Diretor Presidente do DETRAN/PE, ao receber a solicitação 
da Diretoria de Operações ou do Superior Hierárquico, poderá 
optar pelo arquivamento ou pela publicação de Portaria de 
instauração de processo administrativo.
Art. 46. Em caso de risco iminente, para preservar a garantia da 
ordem pública, a credibilidade da prestação do serviço ou por 
conveniência da instrução do processo administrativo instaurado 
para apuração de irregularidades, o DETRAN/PE, através da 
Diretoria de Operações � DO ou de Superior Hierárquico, poderá, 
motivadamente, como medida cautelar, promover a suspensão 
temporária do credenciado, através de seu bloqueio no sistema, 
com a consequente interrupção de suas atividades.
§ 1º O credenciado que impedir ou di cultar as ações de 
 scalização da Equipe Técnica da DOV ou DUI, sofrerá bloqueio 
no sistema, e sua liberação só ocorrerá após a execução da 
 scalização.
§ 2º O credenciado, devidamente noti cado, que não cumprir os 
prazos estabelecidos pelo DETRAN/PE para regularização de 
suas atividades, só terá a liberação no sistema quando cumprir as 
determinações emanadas.
§ 3º Após a regularização das pendências, a empresa credenciada 
solicitará nova vistoria, e sendo constatada pela Equipe Técnica 
da DOV/DUI que a irregularidade foi sanada, será realizado o 
desbloqueio no sistema.
§ 4º O desbloqueio de que trata o parágrafo anterior, não impede 
a abertura de procedimento administrativo.
§ 5º O desbloqueio no sistema só poderá ser autorizado pela 
Diretoria de Operações ou por Superior Hierárquico.
Art. 47. A aplicação da medida cautelar não impede a instauração 
de procedimento administrativo com a consequente aplicação das 
penalidades, se for o caso.

CAPÍTULO XI
DAS PENALIDADES

Art. 48. Considerados a natureza e a gravidade da conduta e 
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a pessoa 
jurídica credenciada estará sujeita às seguintes penalidades:
I. Advertência;
II. Suspensão do credenciamento por até 90 (noventa) dias;
III. Cancelamento do credenciamento.
Art. 49. Será aplicada a penalidade de Advertência quando a 
pessoa jurídica credenciada:
I. Deixar de atender pedido de informação formulado pelo 
DETRAN/PE, no qual esteja previsto prazo razoável para 
atendimento;
II. Deixar de cumprir qualquer determinação emanada do 
DETRAN/PE, desde que não se caracterize como irregularidade 
sujeita à aplicação da penalidade de suspensão ou cancelamento 

do credenciamento.
Parágrafo único. A advertência será escrita e formalmente 
encaminhada à infratora,  cando cópia arquivada no prontuário 
da credenciada.
Art. 50. Será aplicada a penalidade de suspensão por até 90 
(noventa) dias quando a pessoa jurídica credenciada:
I. For reincidente em infração a que se comine a penalidade 
de advertência;
II. Deixar de cumprir determinação legal ou regulamentar;
III. Não fornecer Nota Fiscal dos serviços prestados;
IV. Não prestar contas de suas atividades sempre que solicitado 
pelo DETRAN/PE;
V. Não dispor de rotina de análise e veri cação de compatibilidade 
entre as informações transmitidas pelos usuários credores da 
garantia real e as informações exigíveis pelo DETRAN/PE
Parágrafo único. Para aplicação da penalidade de suspensão 
serão considerados os antecedentes, a gravidade dos fatos e a 
reparação do dano, quando for o caso.

Art. 51. O credenciamento será cancelado quando a pessoa 
jurídica credenciada:
I. For reincidente em infração a que se comine a penalidade 
de suspensão;
II. Recusar, injusti cadamente, a prestação de serviços ao 
usuário;
III. Apresentar ao DETRAN/PE, a qualquer tempo, informações 
inverídicas para registro, salvo se a responsabilidade pela 
informação prestada for integral do usuário credor da garantia real 
ou de terceiros, consoante estabelecido no artigo 12 da Resolução 
689/2017 do CONTRAN, suas posteriores alterações e demais 
atos normativos aplicáveis;
IV. Utilizar indevidamente as informações pessoais dos usuários;
V. Incorrer em violação às vedações previstas no artigo 18 desta 
Portaria e demais vedações aqui previstas;
VI. Não manter, durante todo o período em que estiver 
credenciada, as mesmas condições de habilitação e certi cação 
técnica exigíveis para o credenciamento;
VII. Designar outra pessoa jurídica para executar o serviço pelo 
qual foi credenciado;
VIII. Descumprir o estabelecido no §3º do artigo 11 desta Portaria;
Parágrafo Único. A prestação de informação falsa, nos casos 
do que trata o artigo 29 desta Portaria, acarretará no imediato 
Bloqueio Técnico do credenciado, e na posterior instauração de 
processo administrativo para apuração e aplicação da penalidade 
prevista no artigo 48, inciso III desta Portaria,  cando a Pessoa 
Jurídica em questão proibida de se credenciar junto ao DETRAN-
PE pelo período de 05 (cinco) anos.
Art. 52. É de competência exclusiva do Diretor Presidente do 
DETRAN/PE a aplicação das penalidades previstas nesta Portaria.
Art. 53. A aplicação das penalidades previstas nesta Portaria 
será precedida de apuração em processo administrativo regular, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa.
Art. 54. A apuração dar-se-á através de processo administrativo, 
por Comissão Processante, nos termos desta Portaria, bem como 
dos mandamentos da Portaria DP nº 5521/15 do DETRAN-PE e 
suas posteriores alterações, assegurado o contraditório e a ampla 
defesa ao credenciado.

CAPÍTULO XII
DA EXTINÇÃO DO CREDENCIAMENTO

Art. 55. Extingue-se o credenciamento por:
I. Expiração do prazo de vigência do credenciamento pela 
pessoa jurídica;
II. Não atendimento aos requisitos de funcionamento 
estabelecidos por esta Portaria e pela legislação vigente;
III. Não atendimento aos requisitos de atualização anual do 
credenciamento;
IV. Revogação do credenciamento da pessoa jurídica por razões 
de interesse público;
V. Anulação do credenciamento da pessoa jurídica por vício 
insanável no processo de credenciamento ou renovação;
VI. Cancelamento do credenciamento da pessoa jurídica por 
aplicação de penalidade;
VII. Falência ou extinção da pessoa jurídica.
§ 1° Considera-se revogação a extinção do credenciamento para 
prestação dos serviços previstos nesta Portaria, por iniciativa 
do DETRAN/PE e motivada por razões de interesse público, 
mediante ato especí co.
§ 2° Extinto o credenciamento da pessoa jurídica por qualquer dos 
motivos elencados nos incisos do caput deste artigo, o acesso 
ao sistema do DETRAN/PE e demais sistemas indicados será, 
inicialmente, pelo prazo necessário, bloqueado parcialmente de 
modo que impeça a contratação de novos serviços e garanta aos 
usuários a  nalização dos serviços contratados em andamento. 
Após o término da prestação dos serviços em andamento, o 
acesso aos sistemas elencados será integralmente bloqueado.

CAPÍTULO XIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 56. Compete ao DETRAN/PE, através da DOV com o apoio 
técnico da DUI, o controle e a gestão do credenciamento, do 
registro de contrato e dos demais procedimentos disciplinados 
nesta Portaria, podendo, para tanto, editar normas complementares 
à sua operacionalização.
Art. 57. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Presidente 
do DETRAN/PE.
Art. 58. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria DP 3846/2017 e as demais disposições em 
contrário.
Art. 59. As empresas credenciadas pela Portaria, ora revogada, 
serão chamadas para assinar termo aditivo, visando a adequação 
aos termos da presente Portaria.

Recife, 30 de Outubro de 2020.
ROBERTO FONTELLES

Diretor Presidente
 

ANEXO I
REQUERIMENTO DE CREDENCIAMENTO OU RENOVAÇÃO

À
Gerência de Registro de Veículos do DETRAN/PE
A Pessoa Jurídica representada pelo responsável legal, conforme 
prevê a Portaria DETRAN/PE n° �/20xx, de � de �����. 
de 20xx, com sede na (rua, avenida etc.) n° ......................, na 
cidade de ..........................., inscrita no CNPJ/MF sob o n° ........
..............................., vem requerer seu ( ) CREDENCIAMENTO, ( 
) RENOVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO juntando para tanto, a 
documentação exigida, objeto deste requerimento, em acordo com 
o artigo 19 da Portaria nº xx/20xx do DETRAN/PE.
Termos em que, pede deferimento.

Local e data: __________________, ____/ ___________/ 
__________.

Assinatura do requerente ( rma reconhecida): _______________
_________________
Nome: __________________________________________
CPF: ___________________________________________
CI: _____________________________________________
E-Mail: _________________________ Telefone: (_____) 
_______________________

* indicar no espaço se original (O) ou cópia autenticada (C)

ANEXO II
REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE 

CONCEITO � POC
A Prova de Conceito para homologação do sistema ofertado pelas 
empresas interessadas no credenciamento de pessoas jurídicas 
privadas para registro eletrônico de contratos com cláusulas de 
garantias de Alienação Fiduciária em operações  nanceiras, 
consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou 
Penhor será realizada presencialmente durante o processo de 
integração dos mesmos ao ambiente tecnológico do DETRAN-PE, 
avaliando-se as seguintes funcionalidades:
I. O Sistema deve possuir capacidade de controlar o 
acesso através de per s de acesso com controle detalhado de 
permissionamento.
II. O sistema deve ser capaz de associar um usuário do sistema 
a um Agente Financeiro Organização nos acessos ao sistema.
III. O sistema deve ter funcionalidade capaz de bloquear o 
acesso de determinado Agente Financeiro.
IV. Consulta acessos ao Sistema.
V. Funcionalidade inclusão e alteração dos dados de Registro 
Eletrônico de Contrato ou do Aditivo do contrato.
VI. Campos de CPF e CNPJ devem ser validados de acordo com 
regras do Governo Brasileiro.
VII. O sistema deve validar a quantidade de caracteres do 
CHASSI. O mínimo que ele deve possuir são 4 dígitos.
VIII. Regra de negócio impedindo um mesmo CHASSI/VEÍCULO 
ter dois  nanciamentos ativos ao mesmo tempo.
IX. Sistema deve possuir funcionalidade para que seja possível o 
armazenamento de arquivos anexos ao registro de contrato.
X. Capacidade de integração para envio de informações de 
registro de contrato para o DETRAN.
XI. Listagem de registros enviados ao DETRAN assim como o 
resultado do envio.
XII. Listar cadastros de contratos que ainda não foram enviados 
ao DETRAN devido a divergências.
XIII. Funcionalidade de reenvio de registros eletrônicos ao 
DETRAN.
XIV. Funcionalidade para executar bilhetagem dos registros 
eletrônicos efetuados no sistema.
XV. O Sistema deve possuir capacidade de acompanhamento do 
 uxo da movimentação  nanceira da bilhetagem dos registros.
XVI. Funcionalidade de Histórico: O sistema deve armazenar 
de maneira simples e também demonstrar todas as operações 
envolvidas com o registro do documento eletrônico identi cando 
as pessoas que executaram as operações assim como o que 
ocorreu com o registro.
XVII. O Sistema deve possuir documentação online de 
suas funcionalidades demonstrando sua operacionalização.

ANEXO III
MODELOS DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO - MODELO I
Declaro, para todos os  ns e efeitos que eu, _______________
____________________, sócio/proprietário da empresa: ____
_______________________________, registrada no CNPJ nº: 
____________________ que disponilizaremos de instalações, 
aparelhamento (incluindo hardwares e software) e pessoal 
técnico, adequados e disponíveis para a realização dos serviços 
previstos nesta Portaria, acompanhado da quali cação de cada 
um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos 
trabalhos, sem gerar qualquer ônus ao DETRAN/PE;
___________, ______ de ___________ de ________.
Assinatura
DECLARAÇÃO - MODELO II
Declaro, para todos os  ns e efeitos que eu, ______________
_____________________, sócio/proprietário da empresa: __
_________________________________, registrada no CNPJ 
nº: ____________________ que disponilizaremos de conexão 
segura com o DETRAN/PE, sob suas expensas, sendo instalado 
e testado, em pleno funcionamento quando esta vier a ser 
credenciada, sem qualquer custo ao DETRAN/PE;
___________, ______ de ___________ de ________.
Assinatura
DECLARAÇÃO - MODELO III
Declaro, para todos os  ns e efeitos que eu, ______________
_____________________, sócio/proprietário da empresa: __
_________________________________, registrada no CNPJ 
nº: ____________________ que não possuo nenhum parente, 
consanguíneo ou relação conjugal, em linha reta ou colateral, 
até o 3º (terceiro) grau civil, de servidor do quadro permanente 
do DETRAN-PE, bem como ocupantes de cargo comissionado 
ou que esteja à disposição do órgão executivo de trânsito de 
Pernambuco;
___________, ______ de ___________ de ________.
Assinatura

ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE CREDENCIAMENTO

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO 
ELETRÔNICO DE CONTRATOS COM CLÁUSULA DE 
GARANTIAS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM OPERAÇÕES 
FINANCEIRAS, CONSÓRCIO, ARRENDAMENTO MERCANTIL, 
RESERVA DE DOMÍNIO OU PENHOR, QUE ENTRE SI 
FAZEM O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 
PERNAMBUCO - DETRAN-PE E A <NOME DA CREDENCIADA>.
Pelo presente instrumento de Contrato de Prestação de Serviço, 
de um lado, o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 
PERNAMBUCO - DETRAN-PE, Autarquia Estadual, com sede 
à Estrada do Barbalho, nº 889, no bairro da Iputinga, na Cidade 
do Recife, Estado de Pernambuco, inscrito no CNPJ/MF sob o 
nº 09.753.781/0001-60, doravante denominado simplesmente 
DETRAN/PE, neste ato representado por Diretor Presidente, 
ROBERTO CARLOS MOREIRA FONTELLES, residente e 
domiciliado na cidade de Recife, no estado de Pernambuco, 
e do outro lado, a empresa (�), com sede na (�), inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº (�), doravante denominada simplesmente 
CREDENCIADA, neste ato representada por (�), portador da 
cédula de identidade nº (�), expedida pela (�), inscrito no CPF/
MF sob o nº (�), residente e domiciliado na (�), têm entre si, 
justa e contratada a delegação da prestação do serviço público 
de registro eletrônico de contrato com cláusula de garantias 
de alienação  duciária em operações  nanceiras, consórcio, 

arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, mediante 
as seguintes cláusulas e condições, observada a legislação 
aplicável à matéria:

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
CLÁUSULA PRIMEIRA � Aplicam-se a legislação federal, 
estadual e municipal afeta ao objeto do contrato, em especial o 
contido no artigo 1.361 do Código Civil e na Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993; no Decreto Estadual nº 38.447 de 23 
de Julho de 2012; na Resolução DENATRAN nº 689, de 27 de 
setembro de 2017.
CLÁUSULA SEGUNDA - O presente credenciamento é celebrado 
com fundamento nos termos da Portaria DP nº (�), de (�) de 
2020, por inexigibilidade de licitação, com fulcro no art. 25, da Lei 
Federal n.º 8.666/93.

DO OBJETO
CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto deste contrato é a prestação 
do serviço de registro eletrônico de contratos com cláusula de 
garantias de alienação  duciária em operações  nanceiras, 
consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor.

DO PREÇO DO SERVIÇO
CLÁUSULA QUARTA - O preço público do serviço a ser praticado 
pelos credenciados terá que ser o mesmo, por registro eletrônico 
realizado, independentemente do segmento, categoria ou tipo 
de veículo, pago diretamente ao Credenciado pelas instituições 
 nanceiras, entidades credoras dos contratos de  nanciamento 
de veículos com cláusula de garantia de alienação  duciária, 
arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor.
Parágrafo Único. O preço pago ao credenciado pelas instituições 
 nanceiras ou entidades credoras ao credenciado por elas 
escolhido não se confunde com a taxa pública devida ao 
DETRAN-PE, conforme tabela de taxas do estado, pago por meio 
de Documento de Arrecadação Estadual-DAE.

DO PAGAMENTO
CLÁUSULA QUINTA - A PERMISSIONÁRIA deve pagar a Taxa de 
Credenciamento estabelecida pela Lei Estadual nº 7.550, de 20 de 
dezembro de 1977 e alterada pela Lei Estadual nº 15.602, de 30 
de setembro de 2015, com vigência a partir de 01.01.2016, o que 
deverá ocorrer no ato de assinatura do Termo de Credenciamento.

DO PRAZO
CLÁUSULA SEXTA - A vigência do contrato será de 60 (sessenta) 
meses, contados a partir da data da publicação do extrato do 
Contrato em Diário O cial do Estado de Pernambuco, podendo 
ser prorrogado por iguais períodos, a critério único e exclusivo da 
Contratante e desde que atendidas às disposições legais vigentes, 
nos termos do art. 57, inc. II da Lei Federal nº 8.666/93.
§ 1° A solicitação de renovação de credenciamento deverá 
ser destinada ao Diretor Presidente do DETRAN/PE, através 
de requerimento do representante legal da pessoa jurídica, 
protocolada na Sede do Departamento, acompanhada dos 
documentos necessários ao cadastramento inicial.
§ 2° O requerimento a que se trata o parágrafo anterior deverá 
ser protocolado no prazo máximo de 30 (trinta) dias anteriores ao 
término do presente Contrato, sob pena de preclusão.

DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA
CLÁUSULA SÉTIMA - A Credenciada, no decorrer da execução 
do presente contrato, observará, dentre outras, as seguintes 
condições:
I. Dispor de infraestrutura básica.
II. Prestar todos e quaisquer esclarecimentos e informações 
solicitadas pelo DETRAN/PE garantindo a este, o acesso sem 
embaraço e a qualquer tempo, inclusive por meio eletrônico, 
aos locais de atividades, aos documentos relativos aos serviços 
executados ou em execução.
III. Comunicar ao DETRAN/PE as eventuais alterações societárias 
ou quaisquer outras informações que sejam pertinentes à 
execução contratual no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas do ocorrido;
IV. Comunicar ao DETRAN/PE a intenção de mudança de 
endereço;
V. Cumprir  elmente a legislação vigente e normas estabelecidas 
pelo CONTRAN, DENATRAN e DETRAN-PE, bem como a 
legislação aplicável à atividade;
VI. Manter todas as condições de habilitação e, ainda, as 
instalações físicas, equipamentos, veículos e recursos humanos 
exigidos para o credenciamento durante toda a vigência do 
contrato;
VII. Providenciar, de forma automática e eletrônica, o envio das 
informações para o registro do contrato no prazo de até 05 (cinco) 
dias, contados da data da assinatura do instrumento;
VIII - encaminhar, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 
data da exigência realizada pelo DETRAN/PE, as informações 
complementares relativas aos contratos registrados, notadamente 
nos casos em que forem detectadas situações irregulares, com 
indícios ou comprovação de fraude;
IX - atender e permitir o livre acesso de suas dependências e 
documentos, fornecendo todas as informações necessárias à 
 scalização do órgão de trânsito;
X - disponibilizar, a qualquer tempo, cópia do contrato de 
 nanciamento para consulta e/ou auditoria;
XI - assumir integral responsabilidade pela  dedignidade das 
informações encaminhadas por meio eletrônico, inclusive pela 
eventual desativação temporária do seu acesso ou falha;
XII - dispor e manter, sem ônus para o DETRAN/PE, equipamentos, 
hardware e software essenciais à realização de suas atividades e 
demais obrigações;
XIII � dispor canal de comunicação, com sistemas de 
contingenciamento e de redundância, para a transmissão dos 
dados necessários ao registro dos contratos;
XIV - observar e manter sigilo e segurança sobre as informações 
recebidas e processadas, preservando a inviolabilidade da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, 
assim como de quaisquer outros dados cuja publicidade seja 
restringida pela legislação vigente;
XV - manter as informações destinadas ao registro dos contratos 
armazenadas em arquivo digital pelo período mínimo de 10 (dez) 
anos, contados da data do encerramento do contrato.
XVI - realizar repasse conforme as determinações do DETRAN/
PE, sob pena de bloqueio.
XVII � Informar o preço público cobrado pelo serviço.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
CLÁUSULA OITAVA - Caberá ao CONTRATANTE, as seguintes 
atribuições:
I - Publicar no Diário O cial do Estado de Pernambuco, o extrato 
do Contrato;
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II - É facultado ao DETRAN-PE estabelecer exigências 
complementares para o processo de credenciamento, 
acompanhamento e controle, desde que respeitadas as 
disposições das normas vigentes;
III - Fiscalizar o cumprimento do Contrato;
IV - Aplicar sanções administrativas, quando for o caso, sempre 
respeitando o contraditório.

DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
CLÁUSULA NONA - A  scalização da execução dos serviços 
será exercida, exclusivamente, pelo DETRAN/PE, através do 
Gerência de Registro de Veículos, com o apoio técnico da 
Gerência de Informática � DUI , a  m de ser veri cado, se no 
desenvolvimento das atividades, a Contratante está cumprindo 
com as determinações e especi cações constantes nesta Contrato 
e demais normas do CTB e do CONTRAN.
§ 1° O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco 
acompanhará e  scalizará 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 
 scalização do órgão de trânsito.
§ 2° Utilizando-se do poder de autotutela administrativa, caberá ao 
DETRAN/PE, a qualquer tempo, descredenciar a pessoa jurídica 
que demonstrem incapacidade, inabilidade ou conduta inidônea 
na execução de suas atividades, garantindo-lhes o direito ao 
contraditório e a ampla defesa.
§ 3° A ação ou omissão da  scalização não exclui nem reduz a 
responsabilidade da Credenciada por quaisquer irregularidades, 
na ocorrência destes, não implica em corresponsabilidade do 
DETRAN/PE ou de seus prepostos.
§ 4° A gestão, acompanhamento e  scalização serão exercidos no 
interesse exclusivo da Administração e não excluem em hipótese 
alguma as responsabilidades da Credenciada, inclusive perante 
terceiros.
§ 5° Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Gerência 
de Registro de Veículos com o apoio técnico da Gerência de 
Informática, a quem caberá a  scalização do  el cumprimento dos 
termos acordados.
§ 6° O Gestor  ca responsável pelas anotações, em registro 
próprio, das ocorrências relacionadas a execução, ou a inexecução 
total, ou parcial do serviço e, ainda, a determinação do que for 
necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

DAS PENALIDADES
CLÁUSULA DÉCIMA - Pelo descumprimento das obrigações 
assumidas, a empresa credenciada estará sujeita às penalidades 
previstas na Portaria DP nº �/2020, que regulamenta o 
credenciamento de pessoa jurídica para prestação do serviço 
público de registro eletrônico de contratos com cláusula de 
garantias de alienação  duciária em operações  nanceiras, 
consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, 
no âmbito do Departamento Estadual de Transito de Pernambuco.

DA RESCISÃO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O credenciamento poderá ser 
rescindido:
§ 1° Pela inobservância, total ou parcial, por parte dos 
credenciados, das cláusulas e condições aqui ajustadas;
§ 2° Amigavelmente, por acordo reduzido a termo, desde que haja 
conveniência para Administração, sem ônus para as partes;
§ 3° Judicialmente, nos casos previstos em lei.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da execução do presente não 
advirá qualquer vínculo empregatício entre o CONTRATANTE e os 
empregados da Credenciada.
O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório 
pertinente em todos os seus termos, em especial a Portaria 
DETRAN/PE Nº xxx DE xx/xx/2020 e alterações posteriores, 
sendo os casos omissos resolvidos de acordo com a legislação 
aplicável à espécie.
Em cumprimento ao disposto no Parágrafo Único, do Art. 61 da Lei 
8.666/93, incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação 
do extrato deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos no 
Diário O cial do Estado.
É competente o Foro de Recife (PE), para dirimir quaisquer litígios 

oriundos da presente avença.
E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 
três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, 
para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Roberto Carlos Moreira Fontelles
Diretor Presidente do DETRAN/PE

______________________________
pela CREDENCIADA

TESTEMUNHAS:

1ª nome
RG/CPF

2ª nome
RG/CPF

FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E 
PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

PE - FUNAPE
O Diretor-Presidente em exercício RESOLVE publicar as 
Portarias nºs 4430 a 4641 de CONCESSÃO DE APOSENTADORIA, 
TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA E 
REFORMA DOS MILITARES, de OUTUBRO/2020, que se 
encontram disponíveis, na íntegra, no endereço eletrônico www.
funape.pe.gov.br.
O Diretor-Presidente em exercício resolve publicar a Portaria nº 
4642 de RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA, TRANSFERÊNCIA 
PARA RESERVA REMUNERADA E REFORMA DOS MILITARES, 
que se encontra disponível, na íntegra, no endereço eletrônico 
www.funape.pe.gov.br. PORTARIA-FUNAPE N° 4643, DE 30 
DE OUTUBRO DE 2020. O Diretor-Presidente em exercício 
RESOLVE: deferir o pedido de Renúncia de Benefício, contar 
de 01. 11. 2020, com fulcro no Parecer nº 880/2020 da Diretoria 
de Apoio Jurídico-Previdenciário, no processo nº 2020105535, 
formalizado pela servidora HILDA ALVES FERREIRA, matrícula 
nº 135.442-6, aposentada da Secretaria de Educação, no cargo 
de Professor, revogando a contar de 01.11.2020, Portaria 
DGPE n.º 2826, de 21 de Dezembro de 1995, que concedeu a 
aposentadoria. ROBSON DE CARVALHO DA SILVA -Diretor-
Presidente em exercício

FUNDAÇÃO HEMOPE
Portaria Nº 048/2020

 
A Diretora-Presidente da Fundação de Hematologia e Hemoterapia 
de Pernambuco - HEMOPE no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, pelo anexo I, Inciso IV do Art. 10º, do Decreto nº 30.401 
de 03 de maio de 2007, com base na CI nº 21/2020� HEMOPE - 
Comissão Permanente De Licitação 1 � HEMOPE - CPL1.
 
Resolve:
 
Instituir a composição da Comissão Técnica que procederá a 
análise e validação dos produtos ofertados no Pregão Eletrônico 
019/2020 - Registro de Preços para Aquisição de Bolsas Plásticas 
para Coleta de Sangue, tendo em vista a determinação contida 
no subitem 9.1.8, do Edital. Esta Comissão deverá emitir parecer 
conclusivo de caráter eliminatório, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados a partir do início das análises.

Os servidores designados são:
 

Nome Mat.

Lésbia Maria Spindola Sitcovisky, 227125-7

Dâmaris Stenes de Lemos Costa 10251

Sheyla Cavalcanti de A. Lucena 9091 
 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 
 
Publique-se e cumpra-se.

Recife, 06 de Outubro de 2020.
 

Gessyanne Vale Paulino
Diretora - Presidente

FUNDAÇÃO HEMOPE
A Diretora Presidente da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco - HEMOPE, no uso das suas atribuições que lhe são 
conferidas pelo Decreto nº 30.401, de 03 de maio de 2007, alterado pelo Decreto nº 33.657, de 13 de julho de 2009. Resolve;
I � Deferir os seguintes Processos de Licença Prêmio:

REQUERENTE PROCESSO MATRICULA
CRISTIANE FERNANDES DE OLIVEIRA BACELAR 0040400044.001663/2020-81 579-7

Suely Cristina D�Almeida Silva
Diretora de Articulação

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA
PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL - PRORURAL

PORTARIA Nº 016/2020 DE 30 OUTUBRO DE 2020
A DIRETORA GERAL da Unidade de Gestão do Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural � PRORURAL no uso 
de suas atribuições, conforme Ato Gov. nº 1916, de 20 de julho de 2020, e tendo em vista o contido na Lei nº 14.885, de 14/12/2012, Lei 
nº 15.087, de 04.09.2013, no Decreto nº 32.310, de 12.09.2008, e após o devido processo seletivo simpli cado, regulado pela Portaria 
Conjunta SAD/SARA nº 100, de 30.10.2014, nos termos que dispõe a Lei Estadual nº 14.547, de 21.12.2011, regulamentada pelo 
Decreto Estadual nº 37.814, de 27.01.2012. RESOLVE: De acordo com a Cláusula Terceira, publicar o Término de Contrato por Tempo 
Determinado abaixo relacionado:

MATRÍCULA NOME FUNÇÃO CONTRATO Nº
TÉRMINO DO 
CONTRATO

392324-0
ANA PAULA MONTEIRO DE OLIVEIRA 

NETO
ASSESSORA JURÍDICA 006/2018 31/10/2020

Lilian Costa Gomes
Diretora Geral

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - SDA
PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL - PRORURAL

PORTARIA Nº 017/2020 DE 30 DE OUTUBRO DE 2020
A DIRETORA GERAL da Unidade de Gestão do Programa Estadual de Apoio ao Pequeno Produtor Rural � PRORURAL no uso 
de suas atribuições, conforme Ato Gov. nº 1916, de 20 de julho de 2020, e tendo em vista o contido na Lei nº 14.885, de 14/12/2012, Lei 
nº 15.087, de 04.09.2013, no Decreto nº 32.310, de 12.09.2008, e após o devido processo seletivo simpli cado, regulado pela Portaria 
Conjunta SAD/SARA nº 100, de 30.10.2014, nos termos que dispõe a Lei Estadual nº 14.547, de 21.12.2011, regulamentada pelo Decreto 
Estadual nº 37.814, de 27.01.2012. RESOLVE: I Prorrogar, de acordo com a cláusula terceira dos Contratos Por Tempo Determinado, 
o prazo de vigência do contrato abaixo relacionado, por um período de 24 (vinte e quatro) meses. II PUBLICAR, resumidamente, (01) 
Termo Aditivo, abaixo explicitado:

NOME FUNÇÃO VIGENCIA CONTRATO Nº

ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA 
JUNIOR

Analista em Tecnologia da 
Informação

26/10/2020 005/2018

Lilian Costa Gomes
Diretora Geral

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - UPE / 
REITORIA

O Reitor da Universidade de Pernambuco � UPE assinou a 
seguinte Portaria:
PORTARIA Nº 1913/2020, DE 30.10.2020
R E S O L V E: I - Nomear Sub judice, em cumprimento da Decisão ID 
nº 67512611, do Processo Judicial nº 0049358-96.2020.8.17.2001, 
a concursada abaixo relacionada, para provimento de cargos do 
Quadro Efetivo de Pessoal da Universidade de Pernambuco � 
UPE, aprovada no Concurso regido pela Portaria Conjunta SAD/
UPE Nº 45/2017, de 14.06.2017, Homologado através da Portaria 
Conjunta SAD/UPE nº 38/2018, de 26.02.2018, e Prorrogado pela 
Portaria Conjunta SAD/UPE nº 30/2020, de 20.02.2020:

COMPLEXO HOSPITALAR(UPE)

ANALISTA TÉCNICO EM GESTÃO UNIVERSITÁRIA

FISIOTERAPEUTA

MONIQUE CLEIA DE PONTES BANDEIRA 165032 19º

Prof. Dr. Pedro Henrique de Barros Falcão
R E I T O R

AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - 
CPRH

 Câmara Técnica de Compensação Ambiental
Extrato de Termo de Compromisso

Termo de Compromisso de Compensação Ambiental n° 
001/2020. Condomínio Praia de Guadalupe. Objeto: Compensação 
Ambiental, implantação do empreendimento Condomínio Praia 
de Guadalupe. Valor: R$ 4.263.456,53. Recife, 29 de outubro de 
2020. Djalma Paes Júnior - Diretor Presidente

COMPANHIA PERNAMBUCANA DE 
SANEAMENTO - COMPESA

Aviso de Licitação: LICITAÇÃO.COMPESA 170/2020 CPL 
PROCESSO Nº 8715/2020 - PROJETO BÁSICO DO SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE UMÃS, PERTENCENTE 
AO EIXO NORTE DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO 
SÃO FRANCISCO. Abertura: 25/11/2020 às 10:00h. Disputa: 
25/11/2020 às 15:00h. Edital disponível 03/11/2020. Janayna 
Maria Silva Albuquerque � Presidente da CPL. Regrada pela 
Lei nº 13.303/2016. Informações: Av. Dr. Jayme da Fonte, s/nº - 1º 
andar - Sto Amaro - Recife/PE - CEP: 50040-905, das 1 3h às 16h, 
Fone: 081-3412.9051 ou através do site www.compesa.com.br

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO SUAPE - COMPLEXO 
INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR 

ERALDO GUEIROS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O PRESIDENTE HOMOLOGA, nos termos do que dispõe o Artigo 
60, da Lei nº 13.303/16, de 30/06/16 c/c Artigo 4, inciso XXII da Lei 
nº 10.520, de 17/07/2002 e Artigo 73, inciso IV do Regulamento 
Interno de Licitações, Contratos e Convênios de Suape, todo o 
procedimento e julgamento  nal correspondente ao processo 
licitatório, na modalidade PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 
005/2020-R/CPL � PROCESSO Nº 027/2020-R/CPL, objetivando 
a CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA DESTINADA À 
OCUPAÇÃO POR SINDICATO ATUANTE NO TRANSPORTE 
AUTÔNOMO DE CARGAS RODOVIÁRIAS COM ATIVIDADE NO 
PORTO DE SUAPE, e ADJUDICO o objeto ao SINDICATO DOS 
TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS AUTÔNOMOS DE BENS 
DE IPOJUCA E GRANDE RECIFE-SINTRACAPE, declarado 
vencedor do certame, com proposta de preços no valor global  nal 
de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mill reais), tudo de acordo com 
o Procedimento Licitatório 005/2020-R/CPL.

Ipojuca (PE), 30 de outubro de 2020.
PAULO MARANHÃO
Presidente da CPL

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO SUAPE - COMPLEXO 
INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR 

ERALDO GUEIROS
EXTRATO DE CONTRATO DE ADESÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0095.2020.CCPLE-VII.DL.0013.
SAD CONTRATO DE ADESÃO Nº 006.2020.SUAPE.001 
CONTRATANTE: Secretaria de Administração do Estado 
CONTRATADA: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial 
Ltda. CONTRATANTE ADERENTE: Complexo Industrial Portuário 
Governador Eraldo Gueiros OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para prestação do serviço de gerenciamento da 
execução de manutenção preventiva e corretiva de veículos/
equipamentos próprios do Governo do Estado de Pernambuco, 
envolvendo a implantação e operação de um sistema integrado 

para viabilizar o pagamento das despesas com manutenção 
preventiva e corretiva dos veículos/equipamentos junto à rede 
credenciada conforme detalhamento contido no Parágrafo 
Primeiro da Cláusula Primeira do Contrato de Adesão. VIGÊNCIA: 
27.10.2020 à 20.03.2021 VALOR DO CONTRATO DE ADESÃO: 
R$ 17.639,80 DATA DA ASSINATURA: 27.10.2020.

Ipojuca, 27 de outubro de 2020.
DILERMANO ALVES DE BRITO

Diretor de Administraçãos e Finanças

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO SUAPE - COMPLEXO 
INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR 

ERALDO GUEIROS
 AVISO DE RESULTADO

CHAMAMENTO N.º 004/2020/CPL � PROCESSO Nº 039/2020/
CPL

OBJETO/NATUREZA: ARRENDAMENTO. DESCRIÇÃO 
DISPONIBILIDADE DE ÁREA DE CONTRATO DE TRANSIÇÃO. 
A Comissão Permanente de Licitação de Suape torna público 
a quem interessar possa que o referido certame foi declarado 
DESERTO.

Ipojuca (PE), 30 de outubro de 2020.
PAULO FREDERICO MARANHÃO
Coordenador de Gestão e Licitação

EMPRESA DE TURISMO DE PERNAMBUCO 
S/A � EMPETUR - Aviso de Licitação

 PROCESSO Nº 0211.2020.CPL.PP.0003.EMPETUR
Objeto: Concessão de uso de área localizada no Centro de 
Convenções de Pernambuco � CECON - PE, Av. Professor 
Andrade Bezerra, S/N, Salgadinho, em Olinda, destinada à 
exploração comercial de estacionamento. Entrega das Propostas 
até: 2 4/11/2020, às 09h00min. Início da Sessão: 24/11/2020, 
às 09h15min. Horário Local. O edital na íntegra está disponível 
nas páginas eletrônicas: www.licitacoes.pe.gov.br e http://www.
empetur.pe.gov.br/web/setur/empetur1 Outras informações: (81) 
3182-8188, Isabela Ottoni, Pregoeira CPL EMPETUR.

FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E 
PENSÕES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

PE - FUNAPE
UG: FUNAPE
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo licitatório nº 409.2016.VII.IN.033.FUNAPE; 
Modalidade/Nº: Inexigibilidade de Licitação Processo SEI: 
0040100007.000430/2020-73; Objeto Nat: Prestação de serviço; 
Objeto Descr.: Prestação de serviços de digitalização e guarda 
de documentos, Contrato Nº: 50/2016; Contratada: COMPANHIA 
EDITORA DE PERNAMBUCO - CEPE; CNPJ: 10.921.252/0001-
07; Termo Aditivo nº 09/2020; objeto: rerrati cação do  preâmbulo 
do contrato 50/2016, para substituir o CNPJ e o endereço da matriz 
(10.921.252/0001-07) pelo CNPJ da  lial contratada COMPANHIA 
EDITORA DE PERNAMBUCO-CEPE, CNPJ Nº 10.921.252/0002-
98, em conformidade com os termos do Parecer nº 0527/2014 da 
PGE/PE. Vigência: a partir da data da sua assinatura. Recife, 26 
de março de 2020.
Robson de Carvalho da Silva � Diretor-Presidente em exercício

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO - FUNASE

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANÇA E 

JUVENTUDE
RESULTADO FINAL DE LICITAÇÃO
SEI 00402000057.000944/2020-88

PROCESSO Nº 0016.2020- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
0007.2020-FUNASE
Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento 
parcelado de água mineral natural sem gás, acondicionada em 
garrafão de polipropileno, tampa de pressão e lacre, contendo 20 
litros, com vasilhame, em regime de comodato para as Unidades 
da FUNASE da região Metropolitana do Recife. ADJUDICADO 
E HOMOLOGADO à empresa ULTRAMIX LTDA - ME, CNPJ 
18.275.089/0001-64, itens 1 (cota reservada), item 2 (Cota 
principal) no valor total de R$ 88.648,20. Recife, 30 de outubro 
de 2020. Josiani Maria da Silva. Pregoeira/Presidente -CPL.

FUNDAÇÃO HEMOPE
 CHAMAMENTO PÚBLICO

Dispensa de Licitação � Processo Nº 0155.2020.CPL II.DL.0115.
HEMOPE. DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM BASE NO ART. 24, 
INCISO IV DA LEI 8666/93, PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 
E EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA O 
LABORATÓRIO DE IMUNOHEMATOLOGIA � HEMOPE, PELO 
PRAZO MAXIMO DE 180 DIAS. Termo de Referência disponível 
no endereço eletrônico www.peintegrado.pe.gov.br Prazo para 
cadastrar proposta no sistema se encerra no dia 03/11/2020, às 
23H30MIN. Todas as proponentes deverão enviar documentação 
e propostas devidamente digitalizadas para e-mail da Comissão, 
que se discrimina abaixo, até dia 04/11/2020, às 12horas, horário 
de Brasília. Ressalta-se que aqueles documentos que dependam 

Licitações e Contratos




