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CONTRATO
DE
ADESÃO
N.0
012/2008, EM QUE O DISTRITO
FEDERAL,
POR
MEIO
DA
SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES,
OUTORGA
À
COOPERATIVA DOS TRANSPORTES
PÚBLICOS
ALTERNATIVOS DO
DISTRITO FEDERAL - COOPERTRAN
A OPERAÇÃO, POR FROTA, DO
SERVIÇO BÁSICO DO SISTEMA~
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIV
DO DISTRITO FEDERAL - STPC/D
(Processo n.0 098.004.838/07)

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 n° 10.062, de 05.01.87, delega à
COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PÚBLICOS ALTERNATIVOS DO DISTRITO
FEDERAL - COOPERTRAN doravante denominada Permissionária, inscrita no
CNPJ/MF, sob n.0 00.402.539/0001-77, e no Cadastro de Contribuintes do Distrito
Federal sob n.0 07.360.01 8/001-38, com sede na C 11- Lote 01 - Loja 02 - Taguatinga
Centro - Brasflia-DF, CEP 72010-11 O, neste ato representada por CRISPINIANO
ESPÍNDOLA WANDERLEY, na qualidade de Presidente , conforme poderes
discriminados nos documentos que constam do processo n.0 098.004.838/2007.
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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, reger-se-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 ulteriores alterações, pela Lei Distrital n.0 4.011 , de
12.09.2007, pela Lei no 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 Distrital n. o 3.106, de 27 de dezembro de 2002, 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 títu lo 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, as quais passam a integrar esse contrato como se
nele transcrito fosse.
CLAUSULA QUARTA OFERTADA

DO RECOLHIMENTO

DO VALOR

DA OUTORGA

O recolhimento do valor ofertado pela Permissionária, relativo a sua
classificação em 4° lugar, conforme Ata de Retificação do resultado, às fls. 5804-5806,
no montante de R$ 6.325.625,1 O (seis milhões, trezentos e vinte e cinco mil, seiscentogw
e vinte e cinco reais e dez centavos), pelo lote objeto deste Ajuste, dar-se-á em 06
(seis) parcelas de R$ 1.054.270,85 (um milhão, cinqüenta e quatro mil, duzentos
setenta reais e oitenta e cinco 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.
CLÁUSULA QUINTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PERMISSÃO

O prazo de vigência da permissão será de 1O (dez) anos, a contar da data d
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 conti nuar 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.
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.
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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)
b)
c)
d)
e)

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

8.2 - Os demais parâmetros definidores da qualidade do serviço são aqueles
estabelecidos nos Indicadores de Desempenho Operacional, no Regulamento, no
Código Disciplinar do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal e nas
Ordens de Serviço emitidas pela entidade gestora, respeitado o disposto no artigo 6°
da Lei no 8.987, de 13.02.95.
CLÁUSULA NONA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1 - A remuneração do serviço será efetuada com base no disposto na L i
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.
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.
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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:
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 podere
à permissionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações
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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
a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;
j) estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meioambiente e conservação;
k) estimular a formação de associações de usuários para defesa de
interesses relativo ao serviço.

desta(!)

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 no 001 /2007- ST,
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
PERMISSIONÁRIA

PRIMEIRA

-

DOS

DIREITOS

E

OBRIGAÇÕES

DA

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

(

I

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) observar os procedimentos ou normas a que deve sujeitar-se o
Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, em especial as constantes
no Regulamento e no Código Disciplinar;
c) operar dentro das especificações operacionais estabelecidas nas
Ordens de Serviço emitidas pela entidade gestora;
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 frot
incluídos os de reserva, observadas as normas técnicas;
f) permitir aos servidores credenciados pela entidade gestora 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 as demais
pertinentes;
h) zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, be
como segurá-los adequadamente;
i) manter os usuários oportunamente informados e orientados sobre o
funcionamento do serviço, observadas as normas estabelecidas pela entidade gestora;
j) ressarcir o Distrito Federal por quaisquer danos ou prejuízos que lhe
forem causados em decorrência da execução dos serviços objetos deste contrato;
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) a substituir sistematicamente os veículos que atingirem a idade limite
fixada pelo Poder Concedente, de modo a manter o perfil etário especificado para a
frota em serviço;
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 entidade gestora 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;
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p) a manter durante 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 ~
determinações feitas pelo Distrito Federal;
d) levar ao conhecimento do Distrito Federal e da Permissionária
irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado;
e) comunicar 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.
( ~

I

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

13.1 - Toda e qualquer alteração do Contrato deverá ser precedida da
celebração de Termo Aditivo, vedada a modificação do objeto.
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 veícu los que compõem o lote adjudicado até 25% (vinte
e cinco por cento), mantidas as especificações técnicas de cada lote.
/

l

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 índice 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.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA TRANSFERÊNCIA DA PERMISSÃO

É vedada à Permissionária, sob pena de extinção da Permissão, a
transferência, a qualquer título, dos serviços aqui delegados, sem a aprovação prévia,
expressa e escrita da Secretaria de Estado de Transportes.
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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)
b)
d)
e)
f)

advertência;
multa;
suspensão do direito de licitar e contratar com o Distrito Federal;
declaração de inidoneidade;
cassação da permissão

.~

15.2 - O atraso na disponibilização da garagem, ou na apresentação da fre~ a,
ou no início da execução dos serviços, incorrerá em multa a ser aplicada nos seguintes
percentuais:
a) de 1o/o (um por cento) ao dia, até o 30° (trigésimo) dia de atraso, sobre
o valor ofertado na Concorrência n° 001 /2007 - ST, quando a Permissionária, sem just
causa, deixar de cumprir, dentro do prazo estabelecido, a obrigação assumida;
b) a multa prevista no item "a" será de 5% (cinco por cento), sobre o v lor
ofertado na Concorrência no 001/2007- ST, quando decorridos mais de 30 (trinta) d
de atraso, caracterizando desta forma, a recusa por parte da Permissionária do
cumprimento das obrigações assumidas.
c) nos casos em que a inadimplência acarretar preJUIZOS 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.

0.. .

15.3 - A solicitação de prorrogação de prazo, para disponibilização da
garagem, frota ou início dos serviços deverá ser dirigida à entidade gestora,
devidamente justificada, mediante requerimento protocolizado, até o quinto dia útil que
antecede o prazo fixado.
15.4 - Não sendo acatada a justificativa para prorrogação de prazo ou
inexistindo a manifestação, a entidade gestora poderá admitir atrasos superiores a 30
(trinta) dias, sem prejuízo da aplicação das penalidades definidas nesta cláusula,
mediante autorização expressa e escrita do Secretário de Estado de Transportes.
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;
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f) extinção, falência, liquidação ou
insolvência da empresa
permissionária;
g) perda dos requisitos de idoneidade financeira ou capacidade técnica da
permissionária;
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:
)

a) não cumprimento reiterado das condições e especificações do Contrato
de Adesão, do Regulamento do STPC/DF, das Ordens de Serviço e/ou demais normas;
b) paralisação parcial ou total da prestação dos serviços sem justa c a A s
e sem prévia ciência e de acordo da entidade gestora do STPC/DF;
c) subdelegação parcial ou total do serviço, cessão parcial ou total d
(
permissão, ou associação de permissionários com outrem, sem prévia, express e
.
escrita aprovação do Secretário de Estado de Transportes do Distrito Federal;
I
d) não atendimento às determinações da Secretaria de Estado de
\
Transportes e da entidade gestora.
'
e) falta de comprovação de regularidade fiscal, durante toda a vigência do
contrato
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Anualmente, ao final de cada ano fiscal, a Permissionária deverá apresentar,
entidade gestora, 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 REGISTRO

A eficácia deste Contrato de Adesão fica condicionada à publicação de extrato
do mesmo pela Administração, no Diário Oficial do Distrito Federal, até o quinto dia útil
do mês seguinte ao de sua assinatura, após o que deverá ser providenciado o registro
do instrumento na Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Estado de
Transportes.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, Distrito Federal, para
dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato de Adesão.
Brasília-DF,

04

de setembro de 2008

Pelo DISTRITO FEDERAL:

l

~,

Pela PERMISSIONÁRIA:

TESTEMUNHAS:

MARIA

DOSO~
c~~

ANDRADE DA

SÉRGIO MESSIAS
OLIVEIRA
CPF no 248.767.981-68

CPF no 291 .594.401-63

,

'·......
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NO 181. quinta-feira, 11 de setembro de 2008

Diário Oficial do Distrito Federal

PÁGINA 71

de Transporte Público Coletivo, a1rav~s da frota rcpre$Ciltada porO I (um) lote de 50 (cinqOcn·
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N" 19/2008,
NOS TERMOS DO PADRÃO 04/2002.
Processo: 410.005.869/2007. Panes: DF/ST X BRASIL TELECOM S.A. ·Objeto: O
Contrato le'm por objeto a prestaçlo de Serviço Tclcfõnioo Fixo Comutado STFC-Local,
incluindo o tráfcao telcfõnico de liaaç6cs de telefones fixos para telefones fixos c de
telefones fixos para telefones móveis. fornecimento de feixe EI (30 canais). Serviço de
Discagem Direta a Ramais - DOR (I 00 ramais) e linhu diretu. para atender a Secretaria de
Estado de Traruportes, consoante especifica o Edital do Prealo Elerrõnico n• 694/2008CECOM/SUPR I/SEPLAG. de ns. 79-103. da Proposta de Os. 14 1-144. que passam a
intearar o presente Conlrato. • Valor: O valor total do contrato é de RS 138.676, 18 (cento
e trinta e oito mil, seiscentos c setenta c seis reais c de~oito centavos), procedente do
Orçamclllo do Distrito Federal do exercicio de 2008. Dotaçlo Orçamentária: UO: 26.10 I •
Programa de Trabalho: 26. 122.0 100.85 17.0009. ·Fonte de Recursos: 120 · Natureza da
Despesa: 33.90.39 - Nota de Empenho 2008NE004 33, emitida em 05/08/2008, sob o
evento n• 400091, na modalidade estimativo. - Fundamento Legal: Pregão Eletrônico n•
694/2008. CECOM/SUPRI/SEPLAG. • Vig6ncin: O presente Contrato entra em vigor na
data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF. As expensas da Administração.
Data da Assinatura: 12/08/2008. Signatários: Pelo Distrito Federal, Júlio Luis Uroau, na
qualidade de Secretário de Transportes em Exercicio. Pela Contratada, Flávio Cintrn Guimnries. na qualidade de Diretor.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO N" 17/2008,
NOS TERMOS DO PADRÃO 14/2002.
Processo: 410.001.60812008. Partes: DF/ST X DISTRIBUIDORA MURALHA. CO!I.tÉR·
CIO. CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS GERAIS E REFORMAS LTOA. Objeto: O pre·
$COte Tenno Aditivo objetiva a prorrogaçlo. por 30 (trinta) dias o prazo de vigência do Conua·
ton• OI7/2008-ST. a contar de 23 de agosto de 2008. nos tcnnosdoanigo 57, inciso ll,da Lei
o• 8.666193. c suu alteraç6cs e da justificativa contida nos documentos de fls. 261/262 do
proce.sso adrniniJirotivo n• 410.001.60812008. • Vigene ia: O presente Tcnno Aditivo entra em
vigor na data de sua assinatun. devendo ser publicado no DODF. u expcn.sas da Adminislra·
çlo. Data da Assinatun; 21/0812008. Signatários: Pelo Distrito Federal, João Alberto Fraga
Silva, na qualidade de Secretário de Transportes. Pela Cont.rollda. Danúbio G=te de Almei·
da. na qualidade de Sócio-Gerente.
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N" 2312008,
NOS TERMOS DO PADRÃO 04/2002.
Processo: 410.006.1S 1/2007. Partes: DF/ST X LINUXLAB SOLUÇÕES E SISTEMA LTDA
• Objeto: O Conlrato tem por objeto a conlrataçlo de empresa especializada para implantaçio
de novo sistema com a miaraçio de banco de dados j6 c>ÔPentes na Diretoria de Transporte
Públiço lndividuai/ST. consoante cspeeifiu o Edital do Prcgio Elctrõniço o• 16212008-CECOM/SUI'RI!SEPLAG. de fls. 152-194 c da Proposta de Os. 232-233. que passam a integrnr
o presente ContrOlo . • Valor: O valor total do çontrato é de R$ 45.500.00 (quarenta c cinco mil
e quinhentos reais). procedente do Orçamento do Distrito Federal do exercício de 2008. Doto·
ção Orçnmcnulrin: UO: 26.101. Programo de Trabalho: 26. 122.0100.85 17.0009. ·Fonte de
Recursos: 300. Natureza da Despesa: 33.90.39 - Noto de Empenho 2008NE00499, emitid.,
em 26/0812008, sob o evento n• 40009 1, na modalidade ordin6rio.-Fundamento Legal: Pregão
Eletrõnicon• 16212008. CECOMISUPRI/SEPLAG. ·Vigência; O presente Contrato entra em
·-igor na data de sua assinatura, devendo ser publicado no DODF. u expensas da Administra~. Data ela Assinatura: 09/09/2008. Signat!rios: Pelo Distrito Federal, João Alberto Frnga
Silva. na qualidade de Secretário de Traruportcs Pela Contralada. Carlos Eduardo Gonçalvn
CO$U. na qualidade de Sócio Gerente.
EXTRATO DO CONTRATO DE t\OESÃO N" 1212008.
Processo: 098.004 .83812007 • Partes: DF/ST X COOPERATIVA DOS TRANSPORTES
PÚBLICOS ALTERNATIVOS DO DISTRITO FEDERAL • CDOPERTRAN. Objeto: a
dclegaçio, a titulo prccltio. da outorga permissiva destinada à operaçio do Serviço Buico do
Si5tcrna de Transporte Público Coletivo, a1ravés da frota representada por OI (um) lote de
SO (cinqOenta) micro6nibus, confonne cspecifieaç6cs estabelecidas no ANEXO 11 do Edital
de Conconência n.• 001/2007 - ST, as quais passam a integrar o presente contrato como se
nele tnuucrito fosse.- Prazo da Vigência da Pennisdo: lO (de>:) anos.· Fundamento Legal:
Edital de Conconência n• 00 1/2007-ST. • Vigência: O presente Contrato entra em ,.;gor no
data de sua usinatura, devendo ur publicado no DOOF, u expensas da Adrninisuaçio. Data
da Assinatura: 04/09/2008. Signatários: Pelo Distrito Federal. Joio Alberto Fraga Silva. na
qualidade de Sccretirio de Estado de Transportes. Pela Pcnniuioníria, Crispiniano Espiodoia Wanderley, na qualidade de Presidente.
EXTRATO DO CONTRATO DE ADESÃO N" 1312008.
Processo: 098.004.83812007 ·Partes: DF/ST X COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PÚ·
BLICOS ALTERNATIVOS DO DISTRITO FEDERAL· COOPERTRAN. Objeto: a delega·
ção. a titulo precário, da outorga pennissiva destinada' operaçAo do Serviço Buiço do Sistema

11) microônibus, confonne cspecificaç6cs estabelecidas no ANEXO li do Edital de Concorrência n. 0 001/2007 - ST. as quais passam a integrar o presente contrato como se nele tra~rito

fosse.- Prazo da Vigência da Pcnniuio: IO(dc>:) anos.· Fundamento Legal: Edital de Concor·
rência n• OOI/2007-ST. ·Vigência: O presente Conrratocntra em vigor nadaladesua usinatura.
devendo ser publicado no DODF. h expensas da AdrniniSiraÇ6o. Data da Assinatura: 04/09/
2008. Signatirios: Pelo OiSiri to Federal. Joio Alberto Frasa Silva. na qualidade de Secrctirio de
Estado de Transportes. Pela PcnnissionAria. Crispiniano Espindola Wanderley. na qualidade
de Ptcsidente.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N" 2812008.
Processo 113.000.911/2008. Partes: DEI'1\RTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERALeTC/BR TECNOLOG IA E CONSULTORIA BRAS ILEIRAS/A.
Objeto: Elabomçi!o deprojcto de engenharia rodoviária 1111 OF-095. Fundamento Legal: Tomn·
do de Preços n• 004/2008. Vigência: 30/04/2009. Execução: 180 (cento c oitenta) dias, devendo
encerrar-se em 07/03/2009. Valor: R$ 1.362.873,24 (urn milhão trezentos e senta c dois mil
oitocentos c setenta c três reais c vinte c quatro centavos). Data da Assinatura: 08/09/2008.
Assinarttes: Pelo DER/DF: Eng• Luiz Carlos Tanczini; Pela Conuatada: Euler Costa Sampaio
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N" 29/2008.
Processo 113.003.219/2008. Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL e PLASMA ENGENHARIA lTDA. Objeto: Manutcnçlo pre\'cnth'a na rede estabilizada do DER/DF, Fundamento Legal: Con,;te n• oos/2008. Vigência;
12 (dou) meses, devendo cneemr·u em 08/0912009. Valor: RS 146.66.S.36(ccntocqU&Rn·
ta c JCis mil seit«ntos c sessenta c cinco reais c trinta seis cmtavos). Data da Assinatura 08/
09/2008. Assinantes: Pelo DER/DF: Eng• Luiz Carlos Tanczini: Pela Contratada: Manoela
Fassina Barros.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" S 1/2007.
Processo 113.004.201/2006. Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL c PCA - PERlCIAJUDICIAL, CONSUTORJA E AVALIAÇ0ES
SIC LTOA. Objeto: J'ronoga o prazo de execuçio dos serviços por 70 (setcnta) dias. devendo
cncc:rrar-secm 1311112008. cstcndcndo-se, porconscqllêneia. a vigênciaconuatual para 31/121
2008. Data da Assinatura: 02109/2008
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADmVO AO CONTRATO N" 43/2007.
Processo 113.007.0S I/2005. Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL e TORC TERRA PLENAGEM. OBRAS RODOVIÁRIAS E
CONSTRUÇOES LTDA. Objeto: Prorroga o prazo de execução dos SCt\'ÍÇOS por60 (sessenta)
dias. devendo encerrar-se em 31/10/2008. estendc:ndo-se. porconseqüõncia. a vigênciacontmtuftl para 3011 1/2008. 03ta da Assinatura: 29/08/2008.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N• 48/2007.
Processo 113.003.453/200 I. Portes: Dl:li'ARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAOEM
DO DISTRITO FEDERAL c TORC TERRAPLENAGEM. OBRAS RODOVIÁRIAS E
CONSTRUÇOES LTOA. Objeto: Prorroga o prazo de execução dos serviços por 60 (sessenta)
dias. devendo cnccrrnr-sccm 17/10/2008, estendendo-se. por conseqüência, a vigcncia contrn·
tua! para 30/1112008: Inclui serviços ao objeto do contrato, sem ônus ao DER/DF. Data da
Assinatura: 15/0812008.
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N" 30/200&.
Processo 113.005.89312007. Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL e MOURA TRANSPORTES LTOA. Objeto: Transporte de cri·
ançu da TransitolãndiL Fundamcnto Legal: Pregão Eletrônico n• S 1212008. Vigência: 311121
2008. Valor: R$ 116.160,00 (ccnto e dezesseis mil cento c sessenta reais). Dala da Assinatun;
10/09/2008. Assinantes: Pelo DER/DF: Eng• Luiz Carlos Tanezini: Pela Contratada: Geraldo
Alves de Moura.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 57/2007.
Processo 113.001.86212006. Partes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA·
GEM e COTASA CONSTRUÇ0Es TERRAPLENAGEM E SANEAMENTO LTOA.
Objeto: Acresce serviços ao objeto do c:ontrato: Suplcmcnta o valor do conlratual em RS
11 7.530,28 (cento c dezessete mil quinhentos c IJ'inta reais c \'inte c oito centi\'Os). Data
da Auinltura; 08/09/2008.
CLARISSA FRECHIANI
Procuradora Chefe
AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PREVIA
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO OIS·
TRITO FEDERAL TORNA PÚBLICO que recebeu do Instituto do Meio Ambiente e dos

