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TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI
cELEBRAM O wlttttStEnlO pUellco Do
ESTADo Do cEARA e o DEPARTAMENTo
ESTADUAL DE TNAruSITO - DETRAN/CE.

O tuwtSfERlo PuBLtcO Do ESTADO oo cennA, por interm6dio da Procuradoria Geral

de Justiga do Estado do Cear5, inscrita no CNPJ no 06.928.790/0001-56, com sede A Rua

AssungSo, 1100 - Jos6 Bonif6cio, nesta capital, doravante denominada simplesmente

PGJ, neste ato representado pelo seu Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiga, Dr. Alfredo

Ricardo de Holanda Cavalcante Machado, de um lado, e do outro O DEPARTAMENTO

ESTADUAL DE TRANSITO, Autarquia Estadual criada pela Lei no 9.450/71 e regularizada

pela Lei n 10.521/81, CBPJ no 07.135.668/0001-95, com sede, nesta Capital, d Avenida

Godofredo Maciel, 2900 - Maraponga, doravante denominado simplesmente de

DETRAN, neste ato representado pelo seu Superintendente, Jodo de Aguiar Pupo, resolvem

de m0tuo acordo, mediante as cl6usulas e condig6es seguintes:

O presente conv6nio tem por objetivo a articulagAo e a conjugagdo de esforgos dos

participes com o intuito de promover acesso, em prol do MINISTEn|O POBLICO, d base de

dados, geridas pelo DETRAN, para fins de consulta ds informag6es e dados nela contidos,

com vistas d instrugdo de procedimentos judiciais e extrajudiciais, bem como a uma melhor

implementagAo da sua atribuigio constitucional de defesa dos interesses sociais e

individuais indisponfveis, com fundamento no art. 1 16 da Lei no 8.666/93 e suas alteraq6es.
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| - Compete ao DETRAN:
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possibilitar o acesso a base de dados referente a veiculos, propriet6rio e
condutores, de modo a viabilizar, aos Membros e Servidores designados, como
usuARlos, pelo MlNlsrERlo PUBLtco, a obtengio de dados, informag6es e
arquivos armazenados ou processados, seja por meio ffsico ou virtual;
prover aos Membros e servidores designados, como usuARlos, pelo
MlNlsrERlo PUBLlco, acesso on line d base de dados, atrav6s de conexao
mantida pelo DETRAN, ou por qualquer outra via que venha a ser disponibil izada;
promover, no que pertine d base de dados, o treinamento de Membros e Servidores
do MINISTERIO PUBLICO, consoante necessidades identif icadas peta
Procuradoria Geral de Justiga e cronograma em conjunto pelos convenientes;
disponibil izar, ao MINISTERIO PUBLICO, vagas em cursos ou eventos constanres
da programagio de treinamento, formagio e aperfeigoamento de pessoal do
DETRAN, que sejam pertinentes ou tenham relagdo com o banco de dados;
designar 01 (um) representante especifico para, em conjunto com o MINISTERIO
PUBLICO, articular, orientar e supervisionar as ag6es decorrentes deste
CONVENIO, dirimir as d0vidas e resolver os casos omissos, velar pelo efetivo
cumprimento das obrigag6es assumidas e estabelecer os crit6rios, m6todos de
trabalho e direcionamentos prdticos a serem adotados para a consecug6o do
objetivo previsto;

f) dar fiel cumprimento ao presente CONVENIO, com vistas ao bom desenvolvimento
do regime de cooperagio por ele instituido e alcance das finalidades mencionadas
na sua cl6usula primeira.

l l -  Compete ao MIN|STER|O pUBLICO:

fazer publicar o presente TERMO DE CONVENIO no Di6rio Oficial do Estado do
Cear6, at6 o quinto dia 0til do m6s seguinte ao da assinatura;
colher e examinar os dados, informagOes e arquivos contidos na base de dados.
exercendo as atividades institucionais especfficas previstas na Constituigdo Federal
e nas leis, comunicando ao DETRAN as providdncias adotadas, quando solicitaoo;
manter em seu poder sob cardter confidencial, os dados, as informag6es e os
arquivos obtidos mediante acesso d base de dados, somente disponibil izando-os a
outras instituig6es de controle, segundo o dispositivo na lei e nos seus
regulamentos, quando no exclusivo interesse dorexercfcio dos procedimentos de
fiscalizagio e tutela que thes competem; / t\ n. n i'  
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e)

constituir um USUARIO - ADMINISTRADOR, assim considerado o Servidor
designado encarregado de administrar, no seu Ambito, o acesso ora acordado,
cabendo-lhe, a esse titulo e nesse campo, habil itar os demais USUARIOS da base
de dados, bem como controlar e fiscalizar os acessos por eles realizados com
vistas ao cumprimento das disposig6es deste CONVENIO;
credenciar e designar, junto ao DETRAN, os USUARIOS que terio acesso ao
banco de dados, mediante a assinatura pr6via de termo de responsabil idade, assim
considerados os Membros e Servidores do MINISTERIO PUBLICO habil itados a
colher os dados, as informagOes e os arquivos nele armazenados ou processados;
seguir todas as regras rotinas estabelecidas pelo DETRAN para garantir o sigilo e a
seguranga dos dados disponibil izados;

cientif icar ao DETRAN acerca de eventuais ag6es ou omiss6es do USUARIO -
ADMINISTRADOR ou de USUARIOS que possam por em risco ou comprometer a
exclusividade do acesso;

designar 01 (um) representante especifico para, em conjunto com o DETRAN
articular, orientar e supervisionar as ag6es decorrentes deste CoNVENlo, dirimir
as dfvidas e resolver os casos omissos, velar pelo efetivo cumprimento das
obrigag6es assumidas e estabelecer os crit6rios, m6todos de trabalho e
direcionamentos prdticos a serem adotados para a consecugio do 0bjetivo previsto;
dar fiel cumprimento ao presente CONVENIO, com vistas ao bom desenvolvimenro
do regime de cooperagdo por ele institufdo e alcance das finalidades mencionadas
na sua cldusula primeira.

f )

s)

h)

CLAUSULA TERCEIRA - DA IMPLANTACAO

No prazo de 90 (Noventa) dias a contar da publicagdo deste instrumento no Di6rio Oficial
do Estado do Cear6, a Procuradora-Geral de Justiga e o Superintendente do
Departamento Estadual de Trdnsito tomar6o as providencias, no imbito de suas
respectivas atribuigoes, para a efetiva implantagio do ora conveniado.
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| - Para a execucao dos objetos deste coNVENlo, os participes alocario, oentre seusquadros' os recursos humanos necessdrios, cada qual custeando as atividades que lhessdo pertinentes.

l l - Este coNVENlo nio gera desembolso, a qualquer tlturo, presente ou futuro, sendovedado o repasse de recursos financeiros e, portanto, dispens6ver a comunicag'o dAssembl6ia Legislativa do Estado do ceard, prevista no artigo 1 16 da Lei no g.666/93.
lll - As despesas decorrentes do objeto do presente coNVENro correrdo d conta dedotag6es pr6prias dos convenientes, devidamente discriminados em seus orgamentos, deacordo com as responsabil idades que cada quar assume neste termo, n6o havendoprevis60 de transfer6ncia de recursos financeiros entre eres.
lv - o presente coNVENlo 6 pacto de cooperagio t6cnica e, por conseguinte, ndo fica oMlNlsrERlo PUBLlco' de forma alguma, responsavel por quarquer d6bito financeirocontraido, a quarquer tfturo, pero DETRAN, a partir de sua cerebrag60, n60 rhe sendotransferfver, em nenhuma hip6tese, quarquer obrigagS0, 6nus ou encargo de ordemfinanceira.

v - o presente coNveNlo 6 pacto de cooperagao na busca de um objetivo comum e,portanto' nio estabelece nenhum vlnculo de natureza juridica contratual, trabalhista,funcional ou de qualquer outra ordem entre os participes.

Para a implementagdo deste coNVENlo, cada convenente, no ambito de suas respectivasatribuig6es proporcionard o rocar pertinente ao seu desenvorvimento.
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Par6grafo Unico - A vigdncia deste coNVENlo pode ser prorrogada peros convenientessegundo o disposto na Lei n" g.666/93.

Qualquer das partes poderd:

a) denunciar este coNVENlo mediante o envio de notif icagdo escrita ao outro,dando-se por configurada a rescisio ap6s 90 (noventa) dias do seu recebimento,
lapso de tempo em que subsistem vigentes e inalterados os termos e as condig.es
do presente documento.

b) Propor alteragoes com a finalidade de aprimorar o cumprimento do objetivo dopresente coNveNlo, as quais s6 se reputardo varidas se tomadas nos termos daLei e' expressamente, em Termos Aditivos que ao presente se aderirdo, passando
a tazer parte dele.

| - o presente coNveNlo rege-se pelas disposig6es expressas na Lei n" g.666/g3 e pelospreceitos de direito priblico, aplicando-se-lhe, supletivamente, os principios da teoria gerardos contratos e as disposig6es de direito privado correratas, ficando os casos omissos acargo de resolugao' pelos convenientes, i luz da referida lei, dos aludidos principios, daanalogia, dos costumes e dos principios gerais do direito.
ll - Em face de casos omissos e de situag6es nio previstas neste instrumento, bem comodiante de d0vidas suscitadas na execugdo e interpretaga0 da presente avenga, osparticipes empregarao todos os seus esforgos na busca de sorugio consensuar,recorrendo, se necess6rio, d mediaQ6o.
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E assim, por estarem os participes devidamente ajustados, lavrou-se o presente

CONVENIO, em 03 (trds) vias de igual teor, forma e finalidade, a serem assinados por seus
representantes e testemunhas a seguir discriminados.

Fortaleza, O 4 O oe |,n!ur-q.lr1,q e 2012.
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