CONTRATO DE ADESÃO N.0 002/2009, EM QUE O
DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETAR IA
DE ESTADO DE TRANSPORTES, OUTORGA À
COOPERATIVA
DOS
PROFISSIONAIS
AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO DO
GAMA E
DO DISTRITO FEDERAL
COOPATAGf,DF, A OPERAÇÃO POR FROTA, DO
SERVIÇO BASICO DO SISTEMA DE TRANSPORTE
PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL STPC/DF.
(Processo n.0 098.004.838/2007)

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES, neste ato representado por JOÃO ALBERTO FRAGA SI LV A, 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 n° 10.062, de 05.01 .87, delega à
COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE
ALTERNATIVO DO GAMA E DO DISTRITO FEDERAL - COOPATAG/DF
doravante denominada Permissionária, inscrita no CNPJ/MF, sob n. 0
03.879.283/0001/81 , com sede na Quadra 11, Lote 216, Loja A/B - Setor Oeste do
Gama - Brasília-DF, neste ato representada por JOSENILDO BATISTA DO) [
SANTOS, na qualidade de Presidente, conforme poderes discriminados nos
documentos que constam do processo n. 0 098.004.838/2007.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO

.

~

A Permissão para exploração do Serviço Básico do Sistema de Transporte
Público Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF, objeto do presente contrato, regerse-á pelo artigo 175 da Constituição Federal, pela Lei no 8.987, de 13.02.95, pela Lei ·.
n° 8.666, de 21 .06.93, e suas respectivas alterações, pela Lei n.0 242, de 28.02.92, D.
pelo Regulamento de Transportes Público Coletivo do Distrito Federal, aprovado (!l:V
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 n° 4.011, de 12.09.2007, e pelas demais normas
regulamentares aplicáveis pelo Edital de Concorrência - EC n.0 001 /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 do Serviço Básico do Sistema de
Transporte Público Coletivo, através da frota representada por 01 (um) lote de 50
(cinqüenta) microônibus, conforme especificações estabelecidas no ANEXO 11 do
Edital de Concorrência n. o 001 /2007- ST.
CLAUSULA QUARTA OFERTADA

•

DO RECOLHIMENTO DO VALOR DA OUTORGA

O recolhimento do valor ofertado pela Permissionária, relativo à sua
classificação em 5° lugar, deu-se em cumprimento à Decisão proferida pelo
Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos
do Mandado de Segurança n° 2008.00.2.001670-3, no montante de R$ 5.564.179,1O
(cinco milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, cento e setenta e nove reais e
dez centavos), pelo lote objeto deste Ajuste, dar-se-á em 06 (seis) parcelas de R$
R$ 927.363,20 (novecentos vinte e sete mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte
centavos) , devendo o primeiro pagamento ocorrer no máximo em 02 (dois) dias
úteis, a contar da data da publicação da convocação no Diário Oficial do Distrito
Federal, e as demais parcelas sucessivamente a cada 30 (trinta) dias, sob pena de
extinção da permissão, conforme prescrito no item 16 DA DELEGAÇÃO do Edital de
Concorrência- EC no 001/2007-ST e seus anexos.
CLAUSULA QUINTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PERMISSÃO

O prazo de vigência da Permissão será de 1o (dez) anos, a contar da data de
publicação do extrato do Contrato de Adesão no Diário Oficial do Distrito Federal.
CLÁUSULA SEXTA- DA PRORROGAÇÃO DA PERMISSÃO

O prazo de vigência da Permissão poderá ser prorrogado por igual período,
desde que a Permissionária venha apresentando desempenho adequado na
prestação do serviço e manifeste-se formalmente a intenção de continuidade, bem
como promova o pagamento de novo valor de outorga devidamente atualizado por
índice oficial, em uma única parcela, considerando-se o valor ofertado na licitação.
PARÁGRAFO ÚNICO - A manifestação da intenção da Permissionária de continuar
a prestação do serviço deverá ser feita por escrito à entidade gestora do Sistema,
com antecedência de 180 (cento e oitenta) dias da data de término do prazo inicial,
que a encaminhará ao Secretário de Estado de Transportes acompanhada de
avaliação de desempenho, no período, e parecer opinativo quanto à prorrogação ou
não da permissão.
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CLÁUSULA SÉTIMA - DO MODO, FORMA E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
7.1 -O lote de microônibus que compõe o objeto deste Contrato poderá ser utilizado

em qualquer linha do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal STPC/DF.
7.2 - As condições técnicas para execução dos serviços serão estabelecidas pela
entidade gestora mediante Ordens de Serviço - OS, que poderão ser modificadas no
interesse do serviço, sem que caiba à permissionária qualquer indenização.
CLÁUSULA OITAVA - DA QUALIDADE DO SERVIÇO
8.1 - A avaliação do desempenho da Permissionária será feita
sistematicamente pela entidade gestora, durante toda a vigência da Permissão,
considerando-se, pelo menos:

a) índice de cumprimento de viagens e de frota;
b) avaliação geral do estado da frota;
c) avaliação da condição econômico-financeira;
d) regularidade fiscal;
e) manutenção da capacidade técnica.

8.2 - Os demais parâmetros definidores da qualidade do serviço são aquel~
s
estabelecidos nos Indicadores de Desempenho Operacional, no Regulamento,
Código Disciplinar do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal
nas Ordens de Serviço emitidas pela entidade gestora, respeitado o disposto no ~
" /\
artigo (50 da Lei n° 8.987, de 13.02.95.
I ~\;
,
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CLAUSULA NONA - DA REMUNERAÇAO DOS SERVIÇOS

(

I
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9.1 - A remuneração do serviço será efetuada com base no disposto na Lei \..\"
Distrital n.0 4.011, de 12.09.2007, bem como em outras disposições que venham a
""
ser estabelecidas para a gestão do STPC/DF;

@;

9.2 - Os delegatários dos serviços de transporte público coletivo serão
remunerados pelas seguintes receitas:
9.2.1 - receitas operacionais, advindas do recebimento em espécie e
do resgate de créditos de viagem registrados;
9.2.2 - receitas não operacionais, advindas de exploração de
publicidade nos veículos e de outras que lhes forem destinadas.
9.3 - A Câmara de Compensação tem o seu funcionamento regulado pela
Lei Distrital n. 0 4.011 , de 12.09.2007.
9.4 - A metodologia para apuração dos custos unitários dos serviços do
STPC/DF segue ao estabelecido na Resolução n.0 4.618/95, com alterações da
Resolução n.0 4.669/97, ambas do Conselho do Transporte Público Coletivo do
Distrito Federal - CTPC/DF.
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9.5- Poderá a Secretaria de Estado de Transportes, 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.
9.6 - As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características
técnicas e dos custos específicos, provenientes do atendimento aos distintos
segmentos de usuários.
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS E OBIGAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL

10.1 -Cabe ao Distrito Federal:

r

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
as cláusulas previstas no Contrato de Adesão;
g) zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar r;
\
queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, no prazo legal, das
f!/'~
providências tomadas;
. . . \f~
h) declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do 1 1 ~
serviço, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de • .1
poderes à permissionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas X.;
indenizações cabíveis;
i) declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição i/(j_
de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço, (j}U
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) estimular a formação de associações de usuários para defesa de
interesses relativo ao serviço.

10.2 - A entidade gestora, 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° 001 /2007ST, objeto do processo administrativo n.0 098.004.838/2007;
b) alterar a tabela horária;
c) alterar terminais, pontos de parada e de retorno.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS
PERMISSIONÁRIA

DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA

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;
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, e~
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,
. )
1
suas instalações destinadas à execução específica do objeto desta licitação, com
1
esc~ituração de natureza contábil, fiscal, trabalhista, previdenciária e os demais
pertmentes;
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 ;;?J::l
OS dados técnicos e econômiCOS relatiVOS ao serviço;
1 fM
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@J

y~ -

"Brasília - Patrimôn io Cultural da Human idade"

..

o) responsabilizar-se pelos veículos, sua manutenção e
conservação, pelo pessoal de operação, bem como pelos encargos sociais, fiscais
decorrentes da execução deste contrato.

p) atender toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações com ele assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- 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 d~
Permissionária as irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao
serviço prestado;
e) comunicar às autoridades competentes os atos ilícito
)
praticados pela Permissionária na prestação do serviço;
f) contribuir pela permanência das boas _cqndições dos \,~J/
bens públicos através dos quais lhe são prestados os serviços;
" ,\/
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

13. 1Toda e qualquer alteração do Contrato deverá ser precedida
celebração de Termo Aditivo, vedada a modificação do objeto.

r

\}
da ~

13.2 - Fica a permissionária obrigada a aceitar, nas mesmas condições
estabelecidas no Contrato de Adesão, os acréscimos ou supressões que se fizerem
necessárias, na quantidade de veículos que compõem o lote adjudicado até 25%
(vinte e cinco por cento) , mantidas as especificações técnicas de cada lote.
13.3 - No caso de acréscimo de veículos de que trata o item 12.2, fica a
Permissionária obrigada a depositar a importância proporcional paga pela outorga
da delegação, relativa ao número de veículos a serem a acrescidos, bem como pelo
tempo de outorga, em uma única parcela, devidamente atualizada por índ ice oficial.
13.4 - No caso de supressões que se fizerem necessárias, fica o Poder
Concedente obrigado a devolver à Permissionária o valor proporcional pago pela
outorga da delegação, relativo ao número de veículos suprimidos, bem como , pelo
tempo restante de outorga.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - 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 QUINTA- DAS PENALIDADES-

15.1 - 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
15.2 - O atraso na disponibilização da garagem, ou na
apresentação da frota, ou no início da execução dos serviços, incorrerá em multa a ~
ser aplicada nos seguintes percentuais:

X

r

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
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 SEXTA - 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;
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ff)
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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 SÉTIMA - 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 OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Anualmente, ao final de cada ano fiscal, a Permissionária deverá
apresentar à DFTRANS demonstrativos financeiros e de resultados, verificado por
auditores independentes e publicados em jornal de grande circulação no Distrito
Federal.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA- 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 VIGÉSIMA - 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.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o Foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir
quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato de Adesão.

Brasília -DF,

2f

de março de 2009.

Pelo DISTRITO FEDERAL:

Pela PERMISSIONÁRIA:

TESTEMUNHAS:

e~~~j~~\Q
CLEONICE ALVES DE SOUZA ROCHA
CPF n° 777.779.993-20

tÜfl#.~- ..
f?v.~ ~~
(ió'EL'~UÀA BARBb SA MOREIRA
-'••M

CPF n° 932.549.891-04

(
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