GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ATO DE JUSTIFICATIVA
Processo Administrativo no: e-DOC 022.201.05070/2018-7.
Data da abertura do Processo: 03 de agosto de 2018.
Objeto: Licitação para Outorga de Concessão dos Serviços para Fornecimento de Placa de
Identificação Veicular.
Fundamentação: Artigo 50 da Lei Federal no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
Artigo 50 da Lei Estadual no 3.800, de 28 de dezembro de 1996.
O DIRETOR-PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE DETRANS/SE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos da Lei no 5.785, de
22 de dezembro de 2005:
Considerando o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), instituído pela Lei no 9.503, de 23 de
setembro de 1997, em seu art. 22 estabelece as competências legais de responsabilidade
dos Órgãos Executivos de Trânsito Estaduais e do Distrito Federal;
Considerando as Resoluções do CONTRAN de no 729/2018 e no 733/2018, que estabelecem
normas e requisitos para a troca das atuais Placas de Identificação Veicular para Placa no
Padrão aprovado pela Resolução no 33/2014 do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL.
Considerando que o DENATRAN tomou para si, e somente si, a competência de Credenciar
Fábricas de Placas Primárias e Estampadores de Placas no Padrão MERCOSUL,
desconsiderando as necessidades de adequações locais;
Considerado que a Resolução no 733/2018, do CONTRAN, em seu artigo 60, caput,
estabelece que o DETRAN pode CONTRATAR Fábricas de Placas Primárias e Estampadores
de Placas no Padrão MERCOSUL e ainda, nesse mesmo artigo, no seu parágrafo segundo,
liberou o DETRAN para editar regra suplementar com a finalidade de manter o controle e a
fiscalização adequada sobre os serviços prestados;
Considerando que é competência do DETRAN manter os veículos da frota de Sergipe de
acordo com as normas regulamentares, seja quanto a qualidade da documentação, quanto
as condições de trafegabilidade, como também a identificação veicular através do uso de
Placa regulada e controlada, contribuindo com a Segurança Pública no Estado de Sergipe;
Considerando que é obrigação do DETRAN viabilizar meios de controle da origem e destino
final de uma Placa de Identificação Veicular, com integração das entidades componentes do
processo, possibilitando a rastreabilidade da placa e do Veículo;
Considerando que a forma como foi regulado deixou margem para que o DETRAN pudesse
elaborar projeto e editar normas regulamentares para adoção no Estado de Sergipe, desde
que não vá de encontro as regras estabelecidas pela legislação vigente superior;
Considerando que a liberação pura e indiscriminada de Fábricas e Estampadores.
credenciados pelo DENATRAN, para atuar no âmbito do mercado do Estado de Sergipe vai
fomentar a irregularidade e a insegurança.
RESOLVE:
Dá conhecimento aos diversos segmentos interessados, que oportunamente tornará público
o procedimento licitatório para outorga por concessão de serviço Público de acordo com as
macros definições especificadas a seguir:
I - A licitação se dará na modalidade Pregão Eletrônico para Concorrência;
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II - O objeto é o fornecimento, estampagem e lacração das placas de identificação veicular,
bem como a entrega dos documentos relativos ao processo do fornecimento da placa;
III - Os serviços abrangerão a frota de veículos de todo Estado de Sergipe e aqueles que
estão em processo de entrada no Estado de Sergipe (transferência de jurisdição);
IV - Deve ser instalado até 4 (quatro) unidades para fornecimento dos serviços na Capital e
uma em cada município sede de CIRETRAN;
V - O prazo mínimo da concessão será de 60 (sessenta) meses, tempo suficiente para diluir
o impacto dos investimentos sem causar transtornos para os custos finais para a prestação
dos serviços
VI - O fundamento para a outorga da concessão, dentre outros dispositivos podemos citar a
Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, a Resolução do CONTRAN de no 729, de 06 de março
de 2018, alterada pela Resolução no 733, de 10 de maio de 2018, a Lei Estadual no 3.800,
de 26 de dezembro de 1996, Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Federal no
8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
Publique-se o presente, uma vez no Diário Oficial do Estado, uma vez em jornal de grande
circulação local e deixar por pelo menos 15 (quinze) dias corridos publicado no sitio
eletrônico do DETRAN, em local de fácil visualização, para amplo conhecimento do público.

Aracaju, 03 de agos
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Diretora-Presidente.
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