CONTRATO DE ADESÃO N.0 001/2009, EM QUE O
DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETARIA
DE ESTADO DE TRANSPORTES, OUTORGA À
COOPERATIVA DE TRABALHO DO TRANSPORTE
AUTÔNOMO DE PASSAGEIROS REGULAR
DO
DISTRITO
FEDERAL
COOPERATIVA
ALTERNATIVA, PÇ>R FROTA, DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO DO TIPO
CONVENCIONAL.
(Processo n.0 098.008.593/2007)

\
CLÁUSULA PRIMEIRA- DAS PARTES

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, neste ato representado por JOÃO ALBERTO FRAGA SILVA, na
qualidade de Secretário de Estado de Transportes, com delegação de competência
prevista no artigo 31 do Regulamento do Sistema de Transporte Público Coletivo do
Distrito Federal, aprovado pelo Decreto no 10.062, de 05.01.87, delega à
COOPERATIVA ALTERNATIVA LTDA - COOPERATIVA DE TRABALHO DO
TRANSPORTE AUTÔNOMO DE PASSAGEIROS REGULAR DO DISTRITO
FEDERAL
COOPERATIVA
ALTERNATIVA
doravante
denominada
Permissionária, inscrita no CNPJ/MF, sob n.0 05.220.523/0001-67, e no Cadastro
de Contribuintes do Distrito Federal sob n. 0 074-9833500128, e na Junta Comercial
do Distrito Federal NIRE, sob o 534-00007391, com sede na Avenida ContornoÁrea Especial 07, Lote 14, A, B, C, O, E, F, G- Núcleo Bandeirante- Brasília-DF,
neste ato representada por FONTDEJAN COSTA SANTANA , na qualidade d~
Presidente, conforme poderes discriminados nos documentos que constam do
processo n.0 098.008.593/2007.
CLÁUSULA SEGUNDA- DO PROCEDIMENTO

A Permissão para exploração do Serviço de Transporte Público Coletivo do
Distrito Federal, objeto do presente contrato, reger-se-á pelo artigo 175 da
Constituição Federal, pela Lei n° 8.987, de 13.02.95, pela Lei no 8.666, de 21.06.93,
e suas respectivas alterações, pela Lei n.0 242, de 28.02.92, pelo Regulamento de
Transportes Público Coletivo do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto n. 0 10.062,
de 05.01.87, pelo Código Disciplinar do Sistema de Transporte Público Coletivo do
Distrito Federal, aprovado pela Lei n. 0 3.106, de 27.12.2002, pela Lei no 4.011, de
12.09.2007, e pelas demais normas regulamentares aplicáveis pelo Edital de
Concorrência- EC n. 0 002/2007-ST, e seus anexos e pelas cláusulas deste Contrato
de Adesão.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

O presente Contrato de Adesão tem por objeto a delegação, a título precário,
da outorga permissiva destinada à operação de Serviços de Transporte Público
Coletivo do tipo Convencional, através da frota representada por 01 (um) lote de 40
(quarenta) ônibus, sendo 36 (trinta e seis) ônibus alongados e 04 (quatro) ônibus
alongados com acessibilidade universal, conforme especificações estabelecidas no
ANEXO 11 do Edital de Concorrência n. o 002/2007 - ST.
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PERMISSÃO

O prazo de vigência da Permissão será de 07 (sete) anos, a contar da data de
publicação do Contrato de Adesão no Diário Oficial do Distrito Federal.
CLÁUSULA QUINTA - DA PRORROGAÇÃO DA PERMISSÃO

O prazo de vigência da Permissão poderá ser prorrogado por uma única vez,
por período, desde que a Permissionária venha apresentando desempenho
adequado na prestação do serviço e manifeste-se formalmente a intenção de
continuidade, condicionada, ainda, à renovação da frota, objeto desta concorrência,
isto é, a substituição de todos os veículos por outros Zero Km.
PARÁGRAFO PRIMEIRO -O Permissionário deverá recolher a título de
renovação da outorga da permissão, o mesmo valor oferecido para o lote que foi
vencedor, devidamente atualizado pelo IGPM uma vez seja de seu particular
interesse, dar a continuidade de que trata o item anterior, e ainda, obtenha
aprovação pelo Órgão Gestor em sua avaliação de desempenho.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A manifestação da intenção da Permissionária58
de continuar a prestação do serviço deverá ser feita por escrito à DFTRANS, com
antecedência de 180 (cento e oitenta) dias do prazo inicial, que encaminhará ao
Secretário de Estado de Transportes acompanhada de avaliação de desempenho e
parecer.
CLÁUSULA SEXTA - DO MODO, FORMA E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO

6.1 - O lote de ônibus que compõe o objeto deste Contrato, poderá ser
utilizado em qualquer linha do Serviço Convencional do Sistema de Transporte
Público Coletivo do Distrito Federal- STPC/DF.

(!$
~

6.2 - As condições técnicas para execução dos serviços serão estabelecidas
pela DFTRANS mediante Ordens de Serviço - OS, que poderão ser modificadas n: ; ;
inte~esse do se~viço, sem que caiba a Permissionária qualquer indenização.
~·
CLAUSULA SETIMA - DA QUALIDADE DO SERVIÇO

1 - A avaliação do desempenho da Permissionária
sistematicamente pela DFTRANS, durante toda a vigência da
considerando, pelo menos:

v
será feita
Permissão:

a) índice de cumprimento de viagens e de frota;
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b) Incidência de penalidades e regularidades no pagamento de multas;
c) avaliação geral do estado da frota;
d) avaliação da condição econômico-financeira da Permissionária.
2 - Os demais parâmetros definidores da qualidade do serviço são aqueles
estabelecidos no Regulamento e no Código Disciplinar Unificado do Sistema de
Transporte Público Coletivo do Distrito Federal e nas Ordens de Serviço emitidas
pela DFTRANS, respeitado o disposto no artigo 6° da Lei no 8.987, de 13.02.95.
CLÁUSULA OITAVA- DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS
PARÁGRAFO PRIMEIRO prestados será o quilômetro rodado.

A unidade de medição dos serviços

PARÁGRAFO SEGUNDO - Os valores a remunerar por unidade de
serviço serão calculadas em função de:
1 - alocação da frota por tipo de linha, que poderá ser urbana "A" ou de
metropolitana "B";

2 - Percurso Médio Anual - PMA, decorrente do tipo da linha;
3 - perfil etário da frota;

4 - composição tipológica da frota descrita na Cláusula Primeira, Parágrafo
Único, adotando-se para o cálculo dos custos de capital o valor médio ponderado
dos preços dos tipos básicos dos ônibus constantes do lote.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O preço unitário final a ser utilizado na
remuneração do custo total admitido da Permissionária será a média dos preços
unitários dos dois tipos de linha, ponderada de acordo com a produção quilométrica
especificada para cada tipo de linha. A média ponderada dos preços unitários será
recalculada sempre que houver modificações na especificação.
PARÁGRAFO QUARTO - Poderá a DFTRANS, sempre no interesse da
Administração, ouvido o CTPC/DF, promover modificações na sistemática de
apropriação dos custos operacionais, bem como alterar a periodicidade das revisões
tarifárias.
PARÁGRAFO QUINTO - Em havendo alteração unilateral do Contrato
que afete o seu equilíbrio econômico-financeiro inicial, o Distrito Federal deverá
reestabelecer esse equilíbrio concomitantemente à alteração.
PARÁGRAFO SEXTO- As tarifas poderão ser diferenciadas em função
das características técnicas e dos custos específicos, provenientes do atendimento
aos distintos segmentos de usuários.
PARÁGRAFO SÉTIMO- A emissão, a comercialização e o resgate do
vale-transporte devem atender ao disposto nos Decretos de n.0 14.329/92,
15.214/93, 15.589/94, na Lei n° 2.661, de 03 de janeiro de 2001, e na Portaria n° 98
- ST, de 22 de outubro de 2007.
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CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E OBIGAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL

9.1 - Cabe ao Distrito Federal:

a) regulamentar o serviço concedido e orientar, fiscalizar e
controlar por meio de equipamentos eletrônicos e/ou de agentes próprios ou
credenciados, permanentemente a sua prestação;
b) aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;
c) intervir na prestação do serviço, nos casos e condições
previstos em lei;
d) extinguir a permissão, nos casos previstos em lei e no
Contrato de Adesão;
e) homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma
prevista em lei, e nas normas pertinentes;
f) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do
serviço e as cláusulas previstas no Contrato de Adesão;
g) zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e
solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, no prazo
legal, das providências tomadas;
h) declarar de utilidade pública os bens necessários à execução
do serviço, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de
poderes à permissionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas
indenizações cabíveis;
i) declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de
instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço, ~
promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à permissionária, caso
em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;
j) estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação
do meio-ambiente e conservação;
k) incentivar a competitividade; e
I) estimular a formação de associações de usuários para defesa
de interesses relativo ao serviço.
9.2 - A DFTRANS, a qualquer tempo e a seu critério, poderá
modificar as condições da permissão para:

a) alterar a alocação da frota (linha e itinerário), respeitadas as
destinações previstas no Anexo 11 deste Edital de Concorrência EC n° 002/2007 ST;
b) alterar a tabela horária;
c) alterar terminais, pontos de parada e de retorno.

Cabe a Permissionária, além do previsto em lei e em normas
pertinentes, o seguinte:

a) a operar o lote ou lotes de veículos, de modo a garantir
segurança, regularidade, eficiência e comodidade, na forma da lei e demais normas;
"Brasília- Patrimônio Cultural da Human idade"
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b) a observar os procedimentos ou normas a que deve sujeitarse no Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, em especial às
constantes no Regulamento e no Código Disciplinar Unificado,
c) operar dentro das especificações operacionais estabelecidas
nas Ordens de Serviço emitidas pela DFTRANS;
d) cobrar do usuário e arrecadar, a tarifa que couber, em
espécie ou sob a forma de vale-transporte, cartão magnético, bilhete ou
assemelhados, desde que regularmente instituídos;
e) guardar, conservar, manter, reparar e remover os veículos de
sua frota, incluídos os de reserva, observadas as normas técnicas;
f) permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em
qualquer época, às instalações e equipamentos integrantes do serviço, bem como a
seus registros contábeis;
g) manter no Distrito Federal, durante a vigência da permissão,
suas instalações destinadas à execução específica do objeto desta licitação, com
escrituração de natureza contábil, fiscal, trabalhista, previdenciária e os demais
pertinentes;
h) zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do
serviço, bem segurá-los adequadamente;
i) manter os usuários oportunamente informados e orientados
sobre o funcionamento do serviço, observadas as normas estabelecidas pela
DFTRANS;
j) ressarcir o Distrito Federal por quaisquer danos ou prejuízos
que lhe forem causados em decorrência da execução dos serviços;
k) arcar com as despesas decorrentes de sua prestação de ~
serviço, tais como: pessoal, administração, operação, manutenção, tributos,
encargos sociais e previdenciários e seguros, bem como aqueles relativos à compra
ou locação de instalações e de equipamentos necessários à garantia dos níveis de
serviços especificados nas normas pertinentes;
I) substituir sistematicamente os veículos que atingirem a idade
limite definida por resolução do Conselho do Transporte Público Coletivo do Distrito
Federal - CTPC/DF, de modo a manter o perfil etário especificado para a frota em
serviço no STPC/DF;
m) realizar as contratações, inclusive de sua mão de obra,
conforme disposições do direito privado e pela legislação trabalhista, não
estabelecendo qualquer relação entre terceiros contratados pela permissionária e o
Distrito Federal;
n) fornecer, nos prazos e modos estabelecidos pela DFTRANS
os dados técnicos e econômicos relativos ao serviço;
o) responsabilizar-se pelos veículos, sua manutenção e
conservação, pelo pessoal de operação, bem como pelos encargos sociais, fiscais
decorrentes da execução deste contrato.
1
p) atender ao disposto na Lei Distrital n°3985/07, que
estabelece a obrigatoriedade de contratação de pessoas portadoras de deficiência,
nos termos do art. 93 da Lei Federal no 8213/91 .
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS

Sem prejuízo do disposto em lei, e demais normas pertinentes,
são direitos e obrigações dos usuários:

a) receber serviço adequado;
b) receber do Distrito Federal e da Permissionária
informações para defesa de interesse individuais e coletivos;
c) obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha
observadas as determinações feitas pelo Distrito Federal;
d) levar ao conhecimento do Distrito Federal e da
Permissionária as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao
serviço prestado;
e) com unicar às autoridades competentes os atos ilícitos
praticados pela Permissionária na prestação do serviço;
f) contribuir pela permanência das boas condições dos
bens públicos através dos quais lhe são prestados os serviços;
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Toda e qualquer alteração do Contrato deverá ser precedida da
celebração de Termo Aditivo, vedada a modificação do objeto.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA TRANSFERÊNCIA DA PERMISSÃO

É vedada a Permissionária, sob pena de nulidade da Permissão,
a transferência, a qualquer título, dos serviços aqui delegados, sem a anuência da
Secretaria de Estado de Transportes e da DFTRANS.

~

~

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS PENALIDADES 14.1 - Garantida a prévia defesa, sem prejuízos do disposto na
Lei n. 0 8.666/93 e demais legislação pertinente, aplicam-se, conforme o caso as
seguintes penalidades:

a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão do direito de licitar e contratar com o Distrito
Federal;

d) Declaração de inidoneidade;
e) Cassação da permissão
14.2 - O atraso na disponibilização da garagem, ou n
apresentação da frota, ou no início da execução dos serviços, incorrerá em multa a
ser aplicada nos seguintes percentuais:

a) de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia, até o
trigésimo dia de atraso, sobre o valor previsto por lote no item 2.2 do Edital de
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Concorrência- EC 002/2007- ST, quando a Permissionária, sem justa causa, deixar
de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida;
b) a multa prevista no item "a" será acrescida do percentual de
5% (cinco por cento), quando decorridos mais de 30 (trinta) dias de atraso,
caracterizando desta forma, a recusa por parte da adjudicatária do cumprimento das
obrigações assumidas.
c) nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos graves
ao Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, a Permissionária será
suspensa do direito de licitar ou contratar com o Distrito Federal por prazo de 2
(dois) anos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA EXTINÇÃO DA PERMISSÃO

Extingue-se a permissão, sem prejuízo do disposto na legislação
pertinente:

a) advento do termo contratual;
b) encampação;
c) caducidade;

d) rescisão;
e) anulação;

f) extinção, falência, liquidação ou insolvência da empresa
permissionária;

g) perda dos requisitos de idoneidade financeira ou capacidade ~
técnica do permissionário;
h) superveniência de lei ou decisão judicial que caracterize a
inexeqüibilidade da delegação;
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO DA PERMISSÃO

A rescisão da permissão, independentemente do disposto na
cláusula anterior e na Lei n. 0 8.666/93, poderá ocorrer por quaisquer dos seguintes
motivos, precedida da instauração do respectivo processo administrativo,
assegurada a ampla defesa :

a) não cumprimento reiterado das condições e especificações
do Contrato de Adesão, do Regulamento do STPC/DF, das O.S.- Ordens de Serviço
e/ou demais normas;
b) paralisação parcial ou total da prestação dos serviços sem
justa causa e sem prévia ciência a DFTRANS;
c) subdelegação parcial ou total do serviço, cessão parcial ou
total da permissão, ou associação de permissionários com outrem, sem prévia e
expressa aprovação do poder permitente;
d) . não atendimento às determinações da DFTRANS;
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Anualmente, ao final de cada ano fiscal, a Permissionária deverá
apresentar à DFTRANS demonstrativos financeiros e de resultados, verificado por
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auditores independentes e publicados em jornal de grande circulação no Distrito
Federal.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA

Os débitos da Permissionária com o Distrito Federal decorrentes
ou não deste Contrato de Adesão, serão inscritos em Dívida Ativa e cobrados,
mediante execução, na forma da legislação pertinente, podendo, quando for o caso,
ensejar a rescisão da Permissão.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA PUBLICAÇÃO E DO RESGISTRO

A eficácia deste Contrato de Adesão fica condicionada à
publicação resumida do instrumento pela Administração, na Imprensa Oficial, até o
quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, após o que deverá ser
providenciado seu registro na Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de
Estado de Transportes do Distrito Federal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir
quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato de Adesão.
Brasília -D F, J.~--.de março de 2009.

'·~

Pelo DISTRITO FEDERAL:

ÇÃO::Z:GA~LV~----?~
Secr ·

Pela PERMISSIONÁRIA:

TESTEMUNHAS:

~t r.../t~~ 5 ~ccko. .

CLEONICE ALVES DE SOUZA ROCHA
CPF n° 777.779.993-20

RA DE OLIVEIRA
n° 820.960.821 -53
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SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

EXTRATO DO CONTRATO DE ADESÃO N.0 01/2009

I

PROCESSO N°: 098.008.593/2007 - PARTES: DF/ST X COOPERATIVA
ALTERNATIVA LTDA - COOPERATIVA DE TRABALHO DO TRANSPORTE
AUTÔNOMO DE PASSAGEIROS REGULAR DO DISTRITO FEDERAL.
OBJETO: a delegação, a título precário, da outorga permissiva destinada à
operação do Serviço de Transporte Público Coletivo do tipo Convencional,
através da frota representada por 01 (um) lote de 40 (quarenta) ônibus,
conforme especificações estabelecidas no ANEXO 11 do Edital de Concorrência
n.0 002/2007 - ST, as quais passam a integrar o presente contrato como se
nele transcrito fosse. - PRAZO DA VIGÊNCIA DA PERMISSÃO: 07 (sete)
anos. - FUNDAMENTO LEGAL: Edital de Concorrência no 002/2007-ST. VIGÊNCIA: O presente Contrato entra em vigor na data de sua assinatura,
devendo ser publicado no DODF, às expensas da Administração. DATA DA
ASSINATURA: 18 de março de 2009. SIGNATÁRIOS: Pelo Distrito Federal,
JOÃO ALBERTO FRAGA SILVA, na qualidade de Secretário de Estado de
Transportes. Pela Permissionária, FONTDEJAN COSTA SANTANA, na
qualidade de Presidente.

JOÃO ALBERTO FRAGA SILVA
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Diário Oficial do Distrito Federal

cem inallcradus as demais cl:íusulas do Contrato a que se refere o presente TcnnoAditivo. Foro:
Fica eleito o Foro de Brasilia-DF. para dirimir as dúvidas relativas ao cumprimento do presente
Tcnnodc Conccssllodc Uso. Signaúrios: Distrito Fedcrol pela Policia Militar do Distrito Federal, representado pelo Excclentissimo Senhor ANTÓNIO JOSÉ DE OLIVEIRA CERQUEIRA CEL QOPM Comandante Geral da PMDF c a Empresa: JOSÉ REVELINO FREIRE AGUIAR
·ME. representada pelo JOSÉ RIVELINO FREIRE AGUIAR - n> quolidadc de Proprict:lrio.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE CONCESSÃO DE USO N" 13/2004.
Processo: 0.5-1.000.398/2003- Partes: DF/I'MDF X JOSÉ VALDINAR DE SOUZA. Objeto: O
presente Tcnno de Conccssllo tem por objeto a prorrog:IÇ~O do vigcncia em car:ítcr excepcional
por mais 03 (tres) meses do cantina no interior do 8" OPM. Vig~ncin: A Conccssilo ter:! vigcncia de
19 de fevereiro de 2009 até 18 de maio de 2009, Ratilieaçno Pcnnnnecem inollcradas as demais
cláusulns do Controlo a que se refere o presente Tcmto Aditivo. Foro: Fica eleito o Foro de
Orosllia-DI'. paro dirimir as dúvidas relativas ao cumprimento do presente Tenno de Conccssllo
de Uso. Signat:lrios: Distrito Fcdcrnl pela Polícia Militar do Distrito l'cderal, representado pelo
Excelcntlssimo Senhor ANTÔN IO JOSÉ DE OLIVEIRA CERQUEIRA -CEL QOPM Comandante Geral da PMDF c a Empr=: JOSÉ VALDINAR DE SOUZA· ME. representada pelo
JOSÉ V1\LDINAR DE SOUZA - Proprietário.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE CONCESS,\0 DE USO N" I 7n004.
>Cesso: 054.000.398/2003 - Partes: DF/I'MDF X CLIMACO REVELlES RESTAURAN·
,, LTDA. ME. Objeto: O presente Tcmto de Concc>>liO tem por objeto n prorrogaç~o da
vigência em car:ltcr excepcional por mais 03 (tn.'s) meses da cantina no interior do RPMON.
Vigcncia: A Concessão ter:! vigência de 19 de fevereiro de 2009 até 18 de maio de 2009.
Ratificaç5o Pcrrnnncccm inalterodas as demais el6usulas do Contrato a que se refere o presente
Termo Aditivo. Foro: Fica eleito o Foro de Brnsllia-01'. para dirimir as dúvidas relativas ao
cumprimento do presente Termo de Conce>silO de Uso. Signat5rios: Distrito Federal pela
Policia Militnrdo Distrito Federal. representado pelo Excclcntfssimo Senhor ANTÔNIO JOSÊ
DE OLIVEIRA CERQUEIRA - CEL QOPM Comnndantc Gcrnl da PMDF c a Empresu:
CLIMACO REVElLI!S RESTAURANTE LTDA · ME, representada pela MÔNICA REVElLES PEREIRA CliMACO - na qualidade de Sócia.
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N° 54, quinta-feira, 19 de março de 2009

nccimcnto de material de infonn:ltica destinados ao Metrô-DF. Data c hor:lrio pam recebimento
das propostas: até 14:00 horas do dia 3 1 de março de 2009. O respectivo edital poderá ser
retirodo exclusivamente no endereço eletrônico: www.compra.s.df.gov.br. mediante pré-cadastro
realizndo no referido site para partieipaç-Joda licitaçào.lnforrnaçõcs referentes ao cadastro ou ao
si te, atrovés do telefone 3312.5325 I S.l29.
PAULA RÚBIA RODRIGUES CARNEIRO
l'rcgocirn
PREGÃO El ETRÔN ICO N" 10/2009 - E-COMPRAS
A COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL. através do(a)
Pregoeiro(a), toma público a realiznçilodc licitação na modalidade Pn:g~o Elctronico. p.1ra fome·
cimento de materiais de primeiros socorros destinados ao Metrô· DF. Data c hor:lrio parJ recebimento das propostas: até 09:00 horns do dia 3 1 de março de 2009. O respectivo edital poderá ser
retirndo exclusivamente no endereço eletrônico: www.compnts.df.gov.br, mediante pr~·cudastro
realizado no referido site para participação da licitação. Informações referentes ao cadastro ou ao
sitc. através do telefone 3312.5325 I 5329.
GU il HERME CI IIANCA FRANCA
Pregoeiro
RESULTADOS DE JULGAMENTO
PREGÃO ElETRÔNICO N" 0512009 - E-COMPRAS
O PREGOEIRO comunica que o resultado de julgamento do Pregão acima citado cncon·
tra-se afixudo no quadro de avisos da COMPANHIA DO METROPOLITANO DO
DISTRITO FEDE RAL, no Térreo do Complexo Administrativo c Operacional. sito 3
Avenida Jequitibã.lote I 55, Aguas Claros-DF, c no endereço eletrônico compros.df.gov.br/
Iic itaçõcs/andamcnto.
GUILI IERME CHI ANCA FRANCA
PREGÃO EI.ETRÓN ICO N" 07/2009 - E-COMPRAS
A PREGOEIRA comunica que o resultado de j ulgamento do Pregão acima citado encontra-se

afixado no quadro de avisos da COMPANHI A DO METROPOliTANO DO DISTRITO FE·
DERA L. nu Wrrco do Complexo Administr:nh•o c Operacional, sito à Avenida Jcquitib.i. lote
I55. Aguas ClarJS·DF. c no endereço eletrônico compms.df.gov.brllicitaçõcslandamcnto.
PAULA RÚBIA RODRIGUES CARNEIRO

F.XTRATO 00 CO:O.ITRATO DE ADES,\0 N' Ol t2009.
Processo: 098.008.593/2007. Partes: OFIST x COOPERATIVA ALTERNATIVA LTÓA-CQO.
PERATIVA DE TRJ\BALHO DO TRANSPORTE AUTÔNOMO DE PASSAGEIROS REGULAR 00 DISTRITO FEDERAL Objeto: a dclegaçJo. a titulo precário, da outorga perrnis·
siva destinada à opernção do Serviço de Tronsportc Público Coletivo do tipo Convencional.
atrJvés do frota rcprcsent:tdo por OI (um) lote de 40 (quarenta) ônibus. conforme espccilicaçõcs
estabekcidas no Anexo 11 do Edital de Concorrência n• 02J2007-ST,asquais passam a intcgrJrO
pn:scntc contrato como se nele transcrito fosse. Prazo da Vigénein dnPerrnissJo: 07 (sete) nnos.
Fundnnwnto l.cgal: Edital de Concorrência n•02f2007-ST. Vigcneia: O presente Contrnto cntm
em vigor nn dota de sua assinaturn . devendo ser publicado no DODF, às expensas da Administm·
çno. Datn da AssiMturo: 18 de março de 2009. Signatários: Pelo Distrito Federal: Jooo Alberto
Fraga Silva. na qualidade de Secretário de Estado de Tmn.sportcs: Pela Pcrrnission:lria: Fontdcjan
Costa Santana. na qualidade de Pn:siMnte.

PREGAO ELETRÔNICO N" 0812009- E-COMPRAS
O PREGOEIRO comunica que o resultado de julgamento do Pregão acima citado encontro-se
no
quadro
de
avisos da COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEafixado
DERAL. no Têrrco do Complexo Administrntivo c Operocional. sito:\ Av<.'nida Jcquitib.i. lote
1SS. Águns Claras-DI'. c no endereço eletrônico comprJs.df.gov.brllicitaçõcslandamento.
GUILHERME CI IIANCA FRANCA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

EDITAL DE CANCELAMENTO
O DIRETOR-PRESIDENTE DA COMPANIIIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIO·
NAL DO DISTRITO FEDERAL, TORNA PÚBLICO o c3ncclamento da Autoriz:>ç~o paro
Ocupaç<lo do Lote situado na Q. 32. Conjunto "A"". Lote I 5A, Setor Ccntr:ll - Gama!DF.
distribuído por intcnnédio dos Programas Habitacionais de Interesse Social do Di>trito F<-dcral.
considcrondo não ter sido ocup•do dentro do pm~o legal de 120 (cento c vinte) dias, bem como
descumprimento is exigências previstas nas nonnas em vigor. em especial à Lei n• 3.877. de 26 de
junho de 2006. confonnc instrução dos autos do processo administrntivo n• ~60.009.581 /01. O
beneficiário tcr:i o prazo máximo de OS (cinco) dias pam defesa, contados da publicaç~o deste
cditnl. Enqunnto hoto\'er possibilidade de intcrposiç~o de recurso administrntivo, o imovei em
re lcr~ncin ndo podcr:i ser redistribuido.
Brasllia!DF, 17 Jc rnnrço de 2009.
PAULO RORIZ

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 3012008.
Processo: 113.005.893/2007. Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL e MOURA TRANSPORTES LTDA. Objeto: 0:1 novo Progrnma de
Trnbalho :l DotaçJo Orçamentária. Data da 1\ ssinaturJ: 18103/2009.
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N" OR/2009.
Processo: 113.003. 116/2008. Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAl. c HEN RY EQU II'AMENTOS ELETRON ICOS E SISTEMAS
l TOA. Objeto: Fomcci mcnto c instalação de aparelhos eletrônicos de marcar tempo - relógio de
ponto. Fundamento Legal: Pn:gào Eletrônico n• 14512008 - CECOMISUPRI/SEPLAG Vigéncia :
19/0212010. Valor: RS 33.550.00 (trinta c tn:s mil c quinhentos c cinqüenta rc:Jis). Data da
Assinatura : 17/03/2009. Assinantes: Pelo DER/DF: l.uiz CarlosTanczini: Pela Contratada: Bru·
no Batista Rocha.
JÚLIO CÉSAR MOTA
Chefe Substituto da Procuradoria Juridica

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
AVISOS DE LICITAÇÕES
PR EGÃO ELETRÔNICO N" 0912009 - E-COM PRAS
A COMPAN HI A DO MET ROPOLI TANO DO DISTRITO FEDE RAL, através do(a)
l'n:gocíro(n), toma público a realizaç:lo de Jicitaçilo na mod:tlidadc Prcgilo Eletrônico. para for·

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO

I

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL

INEDITORIAIS

I

POSTO SIA 3 LTDA
AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇ,\0
Toma público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente c dos Recursos Hídricos - Bras ília
Ambiental - IBRAMIDF. 3 Licença de lnstolaç~o n• 00812009. paro a atividade de Posto de
1\bostedmcnto de Combustivcis, Lavagem c Lubrilicaç~o de Veículos, na Ql 23 lote 40 n 42. Setor
de lndustria, Tnguatinga-DF. Proccsso: 391 .000.07012009. Foi determinada a Elubornç~o de Es·
tudo Ambiental. Responsável: Rcni l cvi G. Coelho, Sócio Gerente.
DAR-296/09.

