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TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO 
PARÁ-DETRAN E A AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E 
CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO 
ESTADO DO PARÁ-ARCON-PA, CONFORME 
ABAIXO MELHOR SE DECLARA:
  

Por intermédio do presente instrumento, com base nos preceitos constitucionais e 
legais em vigor, por esta e na melhor forma de direito, o DEPARTAMENTO DE 
TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ-DETRAN, Autarquia Estadual, inscrita no 
C.N.P.J Nº. 04.822.060/0001-40, doravante denominada DETRAN/PA, sediada na 
Av. Augusto Montenegro, km 03, Bairro Nova Marambaia, nesta Capital,
representada neste ato por seu Diretor Superintendente, Sr. LIVIO RODRIGUES 
DE ASSIS, CPF/MF Nº. 001.,267.722-15, RG nº. 896-D-CREA-PA, residente e 
domiciliado à Alameda Wandy Chamié-B-Centro-Lago Azul-Ananindeua.Pa.,
Portadora da RG nº2.692.492- 2º via SEGUP/PA, inscrita no C.P.F/MF Nº.
049.015.592-04 e AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ-ARCON, autarquia estadual, criada pela Lei
Estadual 6.099, de 30 de dezembro de 1997, com sede na cidade de Belém, 
Estado do Pará, na Rua dos Tamoios no 1578, inscrita no C.N.PJ/MF no 

02.598.119/0001-33, sob o nº. 02.598.119/0001-33, neste ato representada por 
sua Diretora Geral em exercício, Dra. MARILENA MÁCOLA MARQUES, 
brasileira, casada, arquiteta, portadora da carteira de identidade n.º 3347808-
SSP/PA e CPF/MF. Nº. 088.735.852-72, residente e domiciliada nesta cidade, 
residente e domiciliado nesta cidade, celebram o presente CONVÊNIO, observada 
a legislação em vigor, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: BASE LEGAL:

O presente Convênio tem fundamento legal no artigo 116 da Lei Federal nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e nas modificações posteriores; e na Lei Estadual 
6.099/97 bem como ao regimento interno do T.C. E-PA.
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CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO:

Este Convênio tem por objeto estabelecer a cooperação técnica entre os 
partícipes, na execução de procedimentos relativos à disponibilização, por parte 
do DETRAN, dos serviços de depósito e guarda de veículos, objeto de 
apreensões realizadas pela ARCON.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA COMPETÊNCIA DO DETRAN/PA:

 Disponibilizar os serviços de depósito e guarda para os veículos, objeto de
apreensões realizadas pela ARCON;

    Atualizar, diariamente, as informações referentes aos centros de depósito e 
guarda dos veículos propiciando a adequada utilização dos serviços;

 Cobrar os valores devidos pelo depósito e guarda dos veículos, sob a 
custódia, diretamente aos seus respectivos proprietários e seus prepostos, 
conforme a Lei nº. 6430 de 27/12/2001;

 Realizar a liberação do veículo apreendido mediante autorização expedida 
pela ARCON. Para tanto, disponibilizar no mínimo um fone-fax para envio 
dos autos de apreensão  e de autos de infração lavrados  pela ARCON e 
recebimento das correspondentes autorizações para liberação desse 
procedimento;

 Emitir Ordem de Serviço no sentido de cooperar e harmonizar suas 
atividades e visando o fiel cumprimento das cláusulas do presente 
convênio;

 Manter serviço de atendimento para o recebimento de veículo durante 
24(vinte e quatro) horas todos os dias da semana;

 Realizar a vistoria dos veículos, no ato de recebimento dos mesmos, na 
presença dos respectivos proprietários ou de seus prepostos e de um 
representante da ARCON, elaborando laudo de vistoria em duas vias de 
igual teor, atestando além de seu recebimento, o estado de conservação 
junto com registro fotográfico dos veículos, mostrando a frente, traseira,
laterais direita e esquerda ou locais que merecem maior identificação, 
fornecendo o referido laudo no ato do recebimento do veículo.

 Responsabilizar-se a partir do recebimento do veículo em seu pátio, pelo 
depósito e guarda, respondendo civil e criminalmente por quaisquer danos 
causados por seus prepostos ou terceiros;

 Responsabilizar-se pelos impostos e taxas Municipais, Estaduais e 
Federais incidentes para o correto funcionamento do local estabelecido 
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para a guarda e armazenamento dos veículos, ficando a ARCON 
totalmente isenta de qualquer responsabilidade desses pagamentos. 

                   CLÁUSULA QUARTA: DA COMPETÊNCIA DA ARCON:

 Utilizar, conforme critério a ser definido juntamente com o DETRAN/PA, os 
serviços de depósito e guarda de veículos, objeto de apreensões pela 
ARCON;

 Guardar sigilo, determinado por Lei das informações que lhe forem 
disponibilizadas em razão do presente convênio;

 Acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento das Atividades necessárias à
execução do presente instrumento, prestando todo auxilio, assistência e 
apoio necessário à sua plena realização.

CLÁUSULA QUINTA: DA EXECUTORIEDADE:

Os responsáveis integrantes deste Convênio deverão, conjuntamente e dentro da 
sua área de atuação:

 a) adotar procedimentos direcionados à harmonia e integração 
operacionais, à eliminação de atritos funcionais e ao aperfeiçoamento dos 
serviços prestados à sociedade para a consecução eficiente e eficaz deste 
Convênio;

CLÁSULA SEXTA: DA VIGÊNCIA:

O presente Convênio terá a vigência de 01 (um) ano a iniciar em 01.11.2007 e 
encerrar em 31.10.2008, podendo ser renovado na forma da legislação vigente 
através de termo aditivo.

CLAUSULA SÉTIMA: DA DENÚNCIA

Ressalva-se a faculdade atribuída a cada partícipe de exercer a denúncia deste 
instrumento, mediante aviso por escrito, com antecedência mínima de 90 
(noventa) dias, na forma da Lei 8.666/93.
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CLÁSULA OITAVA: DA INDENIZAÇÃO

Em nenhuma hipótese caberá, por parte dos partícipes, indenizações de 
quaisquer natureza ou espécie. 

CLÁUSULA NONA: DA REVISÃO

Caberá revisão do presente Convênio, a qualquer tempo, para possível 
adequação da legislação vigente e ajuste das competências e do 
compartilhamento, sem prejuízo das atividades decorrentes do seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO ACOMPANHAMENTO

O acompanhamento, a supervisão, o controle, a fiscalização da execução deste 
instrumento serão feitas permanentemente por representantes designados pelos 
partícipes.

PARÁGRAFO ÚNICO: A ARCON será responsável pela elaboração de atos 
normativos internos que disciplinam a utilização e operacionalização de sistema 
objeto do presente Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA: DA CONTRAPRESTAÇÃO PELOS 
SERVIÇOS PRESTADOS

Inexistirá contraprestação pecuniária em razão  da utilização por parte da ARCON 
dos serviços de depósito e guarda de veículos desenvolvidos pelo DETRAN/PA.

         CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA: DA PUBLICIDADE

Este Convênio deverá ser publicado pela ARCON no Diário Oficial do Estado, no 
prazo comum de 10 (dez) dias após sua assinatura, com seus efeitos a contar de 
sua publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DO FORO

 Fica eleito o foro de Belém, Capital do Estado do Pará, para dirimir toda e 
qualquer dúvida oriunda do presente Convênio, renunciando, as partes qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.
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E por estarem de acordo, assinam o presente Convênio em 3 (três) vias de igual 
teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo.

                      Belém – PA, 01 de novembro de 2007
             

MARILENA MÁCOLA MARQUES
DIRETORA GERAL EM EXERCÍCIO DA ARCON

LIVIO RODRIGUES DE ASSIS
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO DETRAN

TESTEMUNHAS:

                        ______________________________________
                         CPF/MF
                          RG.:
           
                        ______________________________________  
                       CPF/MF
                          RG.:        


