CONTRATO
DE
ADESÃO
N.0
013/2008, 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 DE
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO
DO DISTRITO FEDERAL - STPC/DF
(Processo n.o 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 no 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 07.360.018/001-38, com sede na C 11- Lote 01 -Loja 02- Taguatin;:,-,.:;.--w..-""'
Centro - Brasília-DF, CEP 72010-110, neste ato representada por CRISPINIAN
ESPÍNDOLA WANDERLEY, na qualidade de Presidente , conforme poder s
discriminados nos documentos que constam do processo n.0 098.004.838/2007.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO

A Permissão para exploração do Serviço Básico db Sistema de Transpo
Público Coletivo do Distrito Federal- STPC/DF, objeto do presente contrato, reger-se-á
pelo artigo 175 da Constituição Federal, pela Lei n° 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. 0 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.
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
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Transporte Público Coletivo, através da frota representada por 01 (um) lote de 50
(cinqüenta) microônibus, conforme especificações estabelecidas no ANEXO li do Edital
de Concorrência n. o 001 /2007 - ST, as quais passam a integrar esse contrato como se
nele transcrito fosse.
CLAUSULA QUARTA - DO RECOLHIMENTO DO VALOR DA OUTORGA
OFERTADA
O recolhimento do valor ofertado pela Permissionária, relativo a sua
classificação em 7° lugar, conforme Ata de Retificação do resultado, às fls. 5804-5806,
no montante de R$ 4.630.525,1O (quatro milhões, seiscentos e trinta mil quinhentos e
vinte e cinco reais e dez centavos), pelo lote objeto deste Ajuste, dar-se-á em 06 (seis)
parcelas de R$ 771.754,18 (setecentos e setenta e um mil, setecentos e cinqüenta e
quatro reais e dezoito 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 n° 001 /2007-ST e seus anexos.
CLÁUSULA QUINTA- DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PERMISSÃO
O prazo de vigência da permissão será de 10 (dez) anos, a contar da data de

publicação do extrato do Contrato de Adesão no Diário Ofic1al 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, [ )
uma única parcela, considerando-se o valor ofertado na licitação.
Parágrafo Único - A manifestação da intenção da Permissionária de continua
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.
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.
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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 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 serã
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.

" Brasilia - Patrimônio Cultural da Humanidade"

3

<&

f)

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 ~
Adesão;
e) homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma previs
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 meioambiente 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 AN EXO 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.

"Bra-; ília- Patrimônio Cultural da Humanidade"

4

J

CLÁUSULA DÉCIMA
PERMISSIONÁRIA

PRIMEIRA

-

DOS

DIREITOS

E

OBRIGAÇÕES

DA

Cabe à Permissionária, além do previsto em lei e em normas pertinentes, o
seguinte:
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 frota~
incluídos os de reserva, observadas as normas técnicas;
f) permitir aos servidores credenciados pela entidade gestora lí.vr
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, corn
escrituração de natureza contábil, fiscal, trabalhista, previdenciária e as demais
pertinentes;
h) zelar pela integridade dos bens vi nculados à prestação do serviço, bem
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;
fJ
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 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) 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.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ft

13.1 - Toda e qualquer alteração do Contrato deverá ser precedida da
celebração de Termo Ad itivo, 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 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 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.

" Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

6

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;
d) suspensão do direito de licitar e contratar com o Distrito Federal;
e) declaração de inidoneidade;
f) 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:
a) de 1% (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 valor
ofertado na Concorrência no 001 /2007- ST, quando decorridos mais de 30 (trinta) dias
de atraso, caracterizando desta forma, a recusa por parte da Permissionária do
cumprimento das obrigações assumidas.
c) nos casos em que a inadimplência acarretar preJulzos 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.
15.3 - A solicitação de prorrogação de prazo, para disponibilização a
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

~
j)

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 causa
e sem prévia ciência e de acordo da entidade gestora do STPC/DF;
c) subdelegação parcial ou total do serviço, cessão parcial ou total da
permissão, ou associação de permissionários com outrem, sem prévia, expressa e
escrita aprovação do Secretário de Estado de Transportes do Distrito Federal;
~
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, à
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 l_egislação 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:

Pela PERMISSIONÁRIA:

TESTEMUNHAS:

MARIA

DOSO~
CPF

ANDRADE DA

n~:5.401-63

SÉRGIO MESSIAS DE OLIVEIRA
CPF n° 248.767.981-68
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~ 181, quinta-feira,

11 de setembro de 2008

Diário Oficial do Distrito Federal

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N" 1912008.
NOS TERMOS DO PADRÃO 0412002.
Processo: 410.00S.86912007. Panes: DFIST X BRASIL TELECOM S.A. - Objeto: O
Contrato tem por objeto a prestaçio de Serviço Tclefõnico Fixo Comutado STFC-Local.
inclumdo o trUcgo telclõnico de ligaçcks 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 (100 ramais) e linhas diretas. para atender a Secretaria de
Estado de Transpones, consoante especifica o Edital do Pregio Eletrõoico o• 69412008·
CECOMISUPRIISEPLAG, de Os. 79·103, da Proposta de Os. 141-144, que passam a
integrar o presente Contrato. • Valor: O valor total do contrato é de R$ 138.676,18 (cento
e trinta c oito mil, seiscentos e setenta c seis reais e dc~oito centavos), procedente do
Orçamento do Distrito Federal do exercfcio de 2008. Dotaçlo Orçamentária: UO: 26.10 I •
Programo de Trabalho: 26.122.0100.8517.0009. ·Fonte de Recursos: 120 - Naturc:r.a da
Despesa: 33.90.39 - Nota de Empenho 2008NE00433, emitida em 05/0812008, sob o
evento n• 400091, no modalídade estimativo.- Fundamento Legal: Pregão Eletrônico n•
69412008. CECOM/SU PRifSEPLAG. ·Vigência: O presente Contrato entra em vigor na
data de suo assinatura. devendo ser publicado no DODF, h expensas da Administração.
Data da Assinatura: 12/0812008. Signatários: Pelo Distrito Federal, Júlio Luis Umau, na
qualidade de Secretirio de Transponcs em Exercício. Pela Contratada. Flávio Cintra Gui·
marics. na qualidade de Diretor.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO AO CONTRATO N" 1712008.
NOS TERMOS DO PADRÃO 1412002.
Proecsso: 410.001.60812008. Panes: OFIST X DISTRIBUIDORA MURALHA. COMÉR·
CIO. CONSTRUÇÃO CIVIL, SERVIÇOS GERAIS E REFORMAS LTOA. Objeto: O prc·
scotc Termo Adith'O objetiva a pronogaçio. por 30 (lrinta) dias o prazo de vigência do Contraton• OI712008-ST. acontardc23 de agosto de 2008, nos termos do artigo S7. inciso li, do Lei
n• 8.666193. c suas altmsçcks e da justificativa eontida nos documentos de Os. 2611262 do
processo adminiJtrativo n• <I 10.001.60812008. • Vigéncia: O presente Tcnno Adiri"o entra em
vigor na data de sua assinatura. devendo ser publicado no DODF. às expensas da Adminirtraçio. Data da Auinatura: 21/0812008. Signatários: Pelo Distrito Fcdcnl. João Albeno Fraga
Silva. na qualidade de Secretário de Transpon«. Pela Contratada. Danúbio Garccte de Almeida. na qualidade de Sócio-Gerente.
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N" 2312008,
NOS TERMOS DO PADRÃO 0412002.
Processo: 410.006.15112007- Panc.s: OFIST X LINUXLAB SOLUÇÕES E SISTEMA LTOA
• Objeto: O Conttato tem por objeto a eontrataçlo de empresa especializada para implantaçio
de novo sistema eom a migraçlo de banco de dados j6 eKistentcs na Diretoria de Transpone
Público lndividuai/ST, consoante 01pccifica o Edital do Prcglo Eletrõnieo n• 16212008-CECOM/SUPRI/SEPLAG. de Os. 152-194 e da Proposta de Os. 232-233. que passam a integrar
0 presente Contrato. • Valor. O valor total do conUlltO 6 de RS 4S.SOO,OO (quarenta e cinco mil
c quinhentos reais). procedente do Orçamento do Distrito Federal do exercício de 2008. Dotação Orçamenulrin: UO: 26.101. Programa de Trnbnlho: 26. 122.0100.8517.0009. ·Fonte de
Recursos: 300. Nntureza da Despesa: 33.90.39 - Notn de Empenho 2008NE00499. emitido
em 26/0812008. sob o evento n• 400091. nll modalidade ordinário. - Fundamento Legal: PregAo
Eletrônico n• 16212008 ·CECOM/SUPRIISEPLAG. • Vigeneia: O prcsa1te Contrato entra em
••igor nm data de sua assinatura, devendo ser publicado no DOOF, às expcruM da Administra·
lO. Dato da Auinmtura: 09/0912008. Signatários: Pelo Distrito Federal. João Albeno Fraga
.oiva. na qualidade de Secnúrio de Transportes. Pela Contratada. Carlos Eduardo Gooçalves
Costa. na qualidade de Sócio Gerente.
EXTRATO DO CONTRATO DE ADESÃO N" 1212008.
Processo: 098.004.83812007 • Panes: OFIST X COOPERATIVA DOS TRANSPORTES
PÚBLICOS ALTERNATIVOS DO DISTRITO FEDERAL • COOPERTRAN. Objeto: a
dclegaçio. a titulo precário. da outorga pcnnissiva deSiinada à opetaçio do Serviço Bàsico do
Siftcma de Transponc Público Coletivo. atrl\•és da frota representada por OI (um) lote de
so (cinqDenta) miero6nibus. eonfonne cspccificaçcks estabelecidas no ANEXO li do Edital
de Coneorréncia n.• 001/2007 - ST. as quais passam a integrar o presente contrato como se
nele transcrito fosse.- Prazo da Vigineia da PcrmiuAo: l O(dez) anos.· Fundamento Legal:
Edital de Coneorréneia n• 00112007-ST. • Vigcncia: O presente Contrato entra em vigor na
data de sua assinatura. devendo ser publicado no DODF. u expensas da Administraçio. Data
da Assinatura: 0410912008. Signatários: Pelo Distrito Federal. JoioAlbeno Fraga Silva. na
qual idade de Secretário de Estado de Transponcs. Pela Penniuionária. Crispiniano Espiodoia Wandrrlcy. na qualidade de Presidente.
EXTRATO DO CONTRATO DE ADESÃO N" 1312008.
•
Processo: 098.004.83812007. Panes: OFIST X COOPERATIVA DOS TRANSPORTES PU·
BLlCOS ALTERNATIVOS DO DISTRITO FEDERAL· COOPERTRAN. Objeto: a delega·
ção. a titulo prec.irio. da outOrga permissiva destinada à opcraçio do Serviço Básico do Sistema
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de Transponc Público Colcrivo, através da frota representada porO I (um) lote de SO(cinqOen·
ta) micro6nibus. confonne cspccificaçcks estabelecidas no ANEXO ll do Edital de Concorrência n.• OO I/2007 - ST. as quais passam a Integrar o presente contrato como se nele transcrito
fosse.- Prazo da Vigência da Pc:rmisslo: lO (dez) anos. • Fundamento Legal: Edital de Concorrência n• OOI/2007-ST.- Vigência: O prcsentcContratoenrracm vigornadatade sua a.ssioa1ura.
devendo ser publieado no DODF, u expensas da Administração. Data da Assinatura: ~/09/
2008. SignaW;os: Pelo Distrito Federai,JoioAibcno Fraga Silva. naqualidadcdcSecr<1áriode
Estado de Transpones. Pela Pcrmiuiooma, Crispiniano Espindola Wanderley. na qualidade
de Presidente.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N• 2812008.
Processo 113.000.911/2008. Panes: DEI'ARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL c TCIDR TECNOLOGIA E CONSULTORJA BRASILEIRA SIA.
Objeto: Elnboroção de projeto de engenharia rodoviária na DF-09S. F1mdamento Legal: Tomn·
da de Preços n• 00412008. Vigência: 3010412009. Execução: 180 (cento c oitenta) diM, devendo
encerrar-se em 07/0312009. Valor. R$ 1,362.873,24 (um milhão trezentos c senta c dois mil
oitocentos e &etcnta c trcs reais c vinte c quatro centavos). Data da Assinatura: 08/0912008.
Auinantes: Pelo DER/DF: Eng• Lu!~ Ca:los Tanezini; Pela Contratada: Euler Costa Sampaio
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO r-.m 2912008.
Processo 113.003,21912008. Panes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL c PLASMA ENGENiiARlA LTDA. Objeto: Manutcnç&o preventi\'a na rede estabilizada do DER/DF. Fundamento Legal: Com~tc n•OOS/2008. Vigéncia:
12 (dou)mescs. de,·endocncc:rrar·sc em 0810912009. Valor: RS 146.66S.36(ecntocqUArcn·
ta c seis mil seiscentos c sessenta e cinco reais c rrinta seis centavos). Data da Assinatura· 081
0912008. Assinantes: Pelo DER/DF: Eng• Luiz Carlos Tannini: Pela Contratada: Manoela
Fauina BlllrOS.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" S 112007.
Processo 113.004.20112006. Panes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEOE.RAL c PCA - PElÚCIA JUDICIAL. CONSUTORIA E AVALIAÇÕES
S/C LTOA. Objeto: Prorroga o pruo de cxecuçio dos sel'Viços por 70 (setenta) dias. dc•·endo
cnccrrar·secm 13/1112008. estendendo-se, poreonscqil<ncia. a vigénciaeonttatual para31112/
2008. Data da Assinatura: 02.10912008
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 4312007.
Processo 113.007.0SII200S. Panes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO_DAGEM
DO DISTRITO FEDERA L e TORC TERRAPLENAGEM. OBRAS RODOVIARIAS E
CONSTRUÇOES LTDA. Objeto: Prorroga o prazo de execução dos scn•iços por 60 (sessenta)
dias, devendo encerrar-se em 31110/2008. estendendo-se. por conseqüência, a vigincia contra·
tual para 30111/2008. Data dn Assinatura: 2!>108/2008.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 4812007.
Processo 113.003.4S3/2001. Pnncs: DCI'ARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL c TORC TERRAPLENAGEM. OBRAS RODOVIÁRIAS E
CONSTRUÇÕES LTDA. Objeto: Prorroga o prazo de execução dos serviços por 60 (sessenta)
dias. devendo encetT11f-sc em 1711012008. estendendo-se, por conseqüência, a vigência contra·
tual p:tnl 3011112008; Inclui serviços ao objeto do contrato, sem ônus ao DER/DF. D•tn da
Assinatura: IS/0812008•
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N" 3012008.
Processo 113.005.89312007. Panes: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO DISTRITO FEDERAL e MOURA TRANSPORTES LTOA. Objeto: Transpone de crianças da TransitolindiL Fundamento Legal: PregAo Etetrõnico n•st~008. Vigéncia; 31112/
2008. Valor: RS 116. 160.00 (c:cnto cdeusscis mil cento c sessenta re31s). DatadaAssmarura:
1010912008. Assinantes: Pelo DER/DF: Eng• Lui~ Ca: los Tanczini; Pela Contratada: Geraldo
Alves de Moura.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ,\OITIVO AO CONTRATO N" 5712007.
Processo 113.001.86212006. Panes: DEPARTAMENTO DE ESTRADt\S DE RODA·
GEM c COTASA CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTO LTOA.
Objeto: Acresce serviços ao objeto do eonrrato: Suplemcnta o valor do contratual em RS
117.530.28 (cento c dez.cssetc mil quinhentos e trinta reais c vinte c oito centavos). Data
da Auinotura: 08/0912008.
CLARJSSA FRECtiiANI
Procuradora Chefe
AVISO DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO OIS·
TRITO FEDERAL TORNA PÚBLICO que recebeu do lnstiruto do Meio Ambiente c dos

