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DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2014. 

 

 

Dispõe sobre a suspensão dos efeitos do contrato 

administrativo 016/2013, realizado entre o 

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN–

RR e a empresa SEAGULL Tecnologia Ltda. e dá 

outras providências. 

 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que o Plenário aprovou e ela promulga o seguinte Decreto Legislativo: 

 

 Art. 1º Ficam suspensos os efeitos administrativos e financeiros do contrato administrativo 

016/2013, firmado entre o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN-RR e a empresa SEAGULL 

Tecnologia Ltda. 

 

 Art. 2º O contrato mencionado afronta os princípios da razoabilidade, moralidade, 

legalidade e proporcionalidade, aplicados aos atos administrativos em geral. 

 §1º A ausência da razoabilidade evidencia-se pelo valor da taxa cobrada do usuário e 

por aquele repassado à empresa contratada, verificando-se que o serviço é do DETRAN–RR. 

 §2º Proporcionalidade – Observa-se que, apesar de criada por lei, a taxa está vinculada 

ao licenciamento do veículo, o que a torna obrigatória, não havendo possibilidade do cidadão 

recusar o serviço. 

 §3º Torna-se imoral, por terceirizar um serviço de fiscalização que é típico do Estado 

para uma empresa que não detém Poder de Polícia, mas tão somente o interesse em arrecadar 

recursos que lhe são destinados. 
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 §4º Legalidade – Ao permitir correção do tributo com índice próprio para atender 

apenas ao contratado e não ao interesse público da sociedade. 

 §5º Valorização do interesse privado sobre o interesse público, presente na valorização 

do contrato em face da contratada e em detrimento da sociedade. 

 

 

 Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Palácio Antônio Martins, 12 de março de 2014. 

 

 

 

 

Dep. FRANCISCA AURELINA DE MEDEIROS LIMA 

Presidente em exercício 

 

 

 

Dep. REMÍDIO MONAI  

2º Secretário 

 

 

 

Dep. MARCELO CABRAL 

3º Secretário 
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