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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021/DP/DETRAN/AM 

 

O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZONAS, por intermédio do seu Diretor- 

Presidente e com fundamento no caput do art. 25 da Lei 8666/93, TORNA PÚBLICO, para conhecimento 

dos interessados, o CHAMAMENTO com o objetivo de contratação, através de credenciamento, de 

Clínicas Médicas e Psicológicas de Trânsito e de Centros de Formação de Condutores, 

previamente habilitados e em condições regulares junto ao DETRAN/AM, para atuação na 

prestação dos serviços necessários a atender ao PROGRAMA DETRAN CIDADÃO, que 

compreende a execução do Programa de Incentivo à Habilitação – CNH SOCIAL, assim como 

a oferta de Cursos Especializados na área de trânsito, especialmente voltados à formação e 

atualização de mototaxistas e motofretistas no âmbito do Estado do Amazonas, pelas disposições 

constantes deste instrumento e de demais legislações de regência, tudo em conformidade com o 

Projeto Básico, a Portaria Normativa nº 008/2021/DP/DETRAN/AM, bem como em 

consonância com a legislação de regência. 
 

FUNDAMENTAÇÃO: De acordo com o caput, do art. 25, da Lei nº. 8666/93 é inexigível a licitação 

quando houver inviabilidade de competição, que consiste no caso do objeto deste Edital uma vez que será 

aberta à participação de todos aqueles que queiram atuar na PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

pertinentes ao PROGRAMA DETRAN CIDADÃO, que compreende a execução do Programa 

de Incentivo à Habilitação – CNH SOCIAL, assim como a oferta de Cursos Especializados na 

área de trânsito, especialmente voltados à formação e atualização de mototaxistas e motofretistas 

no âmbito do Estado do Amazonas, desde que preencham os requisitos técnicos estabelecidos na Portaria 

Normativa nº 008/2021/DP/DETRAN/AM e na legislação de regência. 

 

DOCUMENTAÇÃO: A Portaria Normativa nº. 008/2020/DP/DETRAN/AM, que dispõe sobre regras 

para credenciamento de Clínicas Clínica (s) Médica (s) e psicológica (s) de Trânsito e do (s) 

Centro (s) de Formação de Condutores – CFCs, visando a execução de serviços relacionados à 

implementação do Programa DETRAN CIDADÃO no âmbito do Estado do Amazonas, está 

integralmente disponível para acesso no endereço eletrônico www.detran.am.gov.br, na aba “ Portaria 

Normativa”. 

 

LOCAL DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO: 

A entrega física de documentos ocorrerá no Protocolo Geral do Detran Amazonas, direcionados à 

Comissão Permanente de Credenciamento, localizada na Sede do Órgão, na Avenida Mário Ypiranga, 2884 

- Parque Dez de Novembro, Manaus - AM, 69050-030 ou através do Protocolo Virtual disponível na 

página institucional do Órgão, www.detran.am.gov.br 

 

DATA DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO:  

Entre os dias 17 a 22 de novembro de 2021.  

 

ESCLARECIMENTOS:   

Fone: 92 3 643-0003  

Email: detran@detran.am.gov.br   

 

Manaus, 16 de novembro de 2021.  

 

https://maps.google.com/?q=Avenida+Mário+Ypiranga,+1800+-+Adrianopolis&entry=gmail&source=g
http://www.detran.am.gov.br/

