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PORTARIA Nº 450/2016
O Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, 
Pedro Luís Longo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
artigo 22 e seus incisos, da Lei n�º 9�503, de 23 de dezembro de 1997, 
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e 
CONSIDERANDO, o disposto na PORTARIA/ GAB/DETRAN/AC n�º 
235/02, que regulamenta o registro e o funcionamento dos Centros de 
Formação de Condutores (CFC’s) e estabelece os procedimentos ne-
cessários para o processo de habilitação, normas relativas à aprendiza-
gem e exames de habilitação;
CONSIDERANDO, que o processo administrativo de recredenciamento 
n�º 4505/16, encontra-se de acordo com as exigências, conforme me-
morando n�° 666/16 da Corregedoria desta Autarquia, setor responsável 
pela análise dos processos de credenciados;
RESOLVE:
Art� 1º Renovar o credenciamento do CENTRO DE FORMAÇÃO DE 
CONDUTORES VITÓRIA, nas categorias A e B, pelo período de 12 
(doze) meses para desenvolver suas respectivas atividades no municí-
pio de Rio Branco/AC�
Art� 2º Esta Portaria tem efeito retroativo, a contar de 28 de setembro 
de 2016�
Certifique-se,
Publique-se e 
Cumpra-se�
Gabinete da Diretoria Geral, em Rio Branco/AC, 14 de outubro de 2016�                              
                                       
Pedro Luís Longo
Diretor Geral
_________________________________________________________

PORTARIA Nº 451/2016
O Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, 
Pedro Luís Longo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 
artigo 22 e seus incisos, da Lei n�º 9�503, de 23 de dezembro de 1997, 
que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, e 
CONSIDERANDO, o disposto na PORTARIA/ GAB/DETRAN/AC n�º 
116/02, que regulamenta o funcionamento de locais credenciados para a 
realização dos exames de aptidão física e mental e dos exames de avalia-
ção psicológica em candidatos à obtenção da permissão e renovação da 
carteira nacional de habilitação para a condução de veículos automotores;
CONSIDERANDO, que o processo administrativo de recredenciamento 
nº� 3317/16 encontra-se em de acordo com as exigências, conforme 
Memorando nº� 667/16 da Corregedoria desta Autarquia, setor respon-
sável pela análise dos processos de credenciados;
RESOLVE:
Art� 1º Renovar o credenciamento da médica Perita Examinadora de 
Trânsito, MARIZETE CAVALCANTE LOPES (CRM 949/AC), pelo perío-
do de 12 (doze) meses, a contar de 05 de julho de 2016, para desenvol-
ver suas respectivas atividades no município de Brasiléia/AC�        
Art� 2º O atendimento médico será realizado em conformidade com as 
normas expedidas pelo Contran, Cetran e Detran/AC, no horário de 
08h00m às 12h00m e das 14h00m às 17h00m, nos dias de expediente 
do Detran/AC, na Clínica Med Tran, bem como nos locais designados 
pelo Detran para a realização de exames nos demais municípios�
Certifique-se,
Publique-se e 
Cumpra-se�
Gabinete da Diretoria Geral, em Rio Branco/AC, 14 de outubro de 2016�                                
                                       
Pedro Luís Longo
Diretor Geral
_________________________________________________________

PORTARIA Nº 2001 DE 31 DE OUTUBRO DE 2016
O Diretor Geral do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, 
usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere o art� 12 da 
Lei nº 1�169 de 13 de Dezembro de 199, que transformou o Departa-
mento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras providências,
Considerando que os dados pessoais cadastrados nos Sistemas RENA-
VAM e RENACH são considerados de caráter sigilosos e protegidos por lei; 
Considerando a previsão expressa no art� 5º, incisos X e XII da Consti-
tuição da República Federativa do Brasil;
Considerando, ainda, a proteção que o Estado deve dar ao Direito de 
Propriedade, insculpido no inciso XXII, do art� 5º da Constituição Fe-
deral e a necessidade de garantir e proteger o sigilo dos dados dos 
cidadãos, contidos nos Proprietários de Veículos;
Considerando o preconizado no art� 11, inciso VI da Instrução Normati-
va nº 01/03, do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, que 
trata do Direito de Personalidade;
Considerando, por fim, que é dever da Administração Pública cumprir e 
fazer os princípios descritos no art� 37 da Constituição Federal�

RESOLVE: 
Art� 1º Os documentos e registros que contenham dados pessoais, so-
mente serão alterados quando legalmente cabível e/ou fornecidos ao 
seu proprietário ou representante legal, mediante devida identificação.
Parágrafo único: são considerados documentos que contem dados sigi-
losos de caráter pessoal, dentre outros:
I- Carteira Nacional de Habilitação;
II- Permissão para Dirigir;
III- Permissão Internacional para Dirigir – PID;
IV- Certificado de Registro de Veículo – CRV
V- Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV;
VI- Protocolo de serviço de veículos ou habilitação�
Art� 2º A representação se dará por meio de Procuração Pública ou Par-
ticular, devendo esta última ter firma reconhecida em Cartório e ambas 
com fim específico para representação junto ao Departamento Estadual 
de Trânsito e discriminação dos poderes outorgados�
Parágrafo Único: Aos proprietários assistidos por advogados bastará 
apresentação de procuração com poderes específicos para finalidade 
pretendida e de cópia da Carteira Profissional, os quais serão arquiva-
dos nos respectivos autos�
Art. 3º. A liberação dos veículos apreendidos e recolhidos ao depósito 
do DETRAN/AC, somente ocorrerá observadas as normas desta Porta-
ria, ou por Decisão Judicial�
Art� 4º Os casos omissos deverão ser encaminhados à Procuradoria 
Jurídica deste DETRAN/AC, para análise e parecer visando subsidiar 
decisão deste Conselho�
Art� 5º Ficam revogadas as disposições em contrário;
Art� 6º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação�
Rio Branco/AC, 31 de outubro de 2016�
Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se�

Pedro Luís Longo
DIRETOR GERAL DO DETRAN   
DECRETO Nº 4�184 DE 12/02/16
DOE Nº 11�740
_________________________________________________________

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 012/2016
O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre - DETRAN/AC 
torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado 
no local, data e hora indicado no item 2�0, licitação na modalidade de 
LEILÃO, do tipo “MAIOR LANCE OU OFERTA”,mediante a Leiloeira Pú-
blica Oficial Sra. Maria de Fátima Alves de Sá, matrícula nº. 003/2005 
JUCEAC, para a venda de veículos com direito a circulação e sucatas 
de veículos (automóveis e motocicletas), referente aos veículos retidos 
e abandonados, não procurados por seus proprietários, em cumprimen-
to ao art. 328 da Lei nº 9.503 de 23/09/1997, Código de Trânsito Brasi-
leiro e suas alterações, nas Resoluções do CONTRAN nº 331, de 14 de 
agosto de 2009, alterada pela Resolução nº 449, de 25 de julho de 2013, 
Lei Nº� 8�666, de 21/06/1993, que institui normas para Licitações Públi-
cas e Contratos Administrativos, Lei Federal 8�722, de 27 de outubro de 
1993, que torna obrigatório a baixa de veículos vendidos como sucata 
e pelas disposições deste Edital, na Cidade de RIO BRANCO - ACRE�
1�0 DO OBJETO DO LEILÃO: ALIENAR VEÍCULOS APREENDIDOS
Os objetos deste processo de Leilão são veículos removidos e apre-
endidos em depósitos, discriminados individualmente no  anexo deste 
Edital, no qual também constará a sua condição: veículo com direito à 
documentação (CONSERVADO)�
2�0 DA DATA, DO HORÁRIO E LOCAL DO LEILÃO�
O Leilão será realizado nos dias 15 e 16 de novembro de 2016, das 
09h00min as 12h00min e das 13h00min as 16h00min, com intervalo 
de 1h para almoço, nas dependências do TEATRO PLÁCIDO DE CAS-
TRO, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 2703, Bairro do Bosque, 
Rio Branco – AC�
2�1 A venda dos lotes obedecerá à seguinte ordem:
 I� Dia 15/07/2016 do Lote 001 ao Lote 320
 II� Dia 16/07/2016 do Lote 321 ao Lote 634
3�0 DA LEILOEIRA
3�1 Nome da Leiloeira: MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SÁ�
3�2 Comissão da Leiloeira: 5%�
3�3 Fone: (68) 9968-9292 e (68) 9984-0195, (68) 9208-9984�
4�0  CADASTRO DOS PARTICIPANTESE VISITAÇÃO DOS VEÍCULOS
4�1Os veículos estarão expostos para visitação no Pátio de Veículos 
Apreendidos do DETRAN - VILA IVONETE, situado Av� Antônio da Rocha 
Viana, n° 2005, Jardim Manoel Julião, CEP 69918-466 Rio Branco – Acre� 
No período de 07 a 11 de novembro de 2016, de Segunda à sexta-feira no 
horário de 08h00min as 12h00min e das 14h00min as 16h00min�
4.2 As visitas aos veículos, só serão possíveis após o CADASTRAMEN-
TO do Visitante, mediante apresentação de documento de identificação 
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