CONTRATO DE ADESÃO N.0 011/2008, EM QUE O
DISTRITO FEDERAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE
ESTADO
DE
TRANSPORTES,
OUTORGA
À
COOPERATIVA DE TRANSPORTES AlTERNATIVOS DO
RECANTO DAS EMAS - COOTARDE A OPERAÇÃO, POR
FROTA, DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO
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 prevista no Regulamento do Sistema de Transporte Público
Coletivo do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto n.0 10.062/87, delega à
COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS DO RECANTO DAS
EMAS - COOTARDE, doravante denominada Pennissionária, inscrita no
CGCIMF, sob n.0 03.836.982/0001-44, e no Cadastro de Contribuintes do Distrito
Federal sob n.0 07.488.613/001-13, com sede no SIG/Sul- Quadra 08- Lote 2736
- Brasflia-DF, neste ato representado por AUGUSTO PEREIRA MAIA, na
qualidade de Presidente, conforme poderes discriminados nos documentos que
constam do processo n° 098.008.593/2007.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCEDIMENTO
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A Permissão para exploração do Serviço de Transporte
Público Coletivo do Distrito Federal, objeto do presente contrato, reger-se-á pel
artigo 175 da Constituição Federal, pelas Lei n° 8.987, de 13.02.95, pela Lei n°
8.666, de 21.06.93 e suas respectivas alterações, pela Lei n° 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° 3.106, de
27.12.2002, pela Lei n° 4.011 , de 12.09.2007, e pela demais normas
regulamentares aplicáveis, pelo Edital de Concorrência - EC n.o 000/2007 e seus
anexos e pelas cláusulas deste Contrato de Adesão.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETIVO
O presente Contrato de Adesão tem por objeto a delegação, a
tftulo precário, da operação de serviços de transporte público coletivo do tipo
convencional, através da frota representada por um lote de 40 (quarenta) ônibus,
sendo 36 (trinta e seis} ônibus alongados e 4 (quatro} ônibus alongados com
acessibilidade universal, conforme especificações estabelecidas no Anexo 11 do
Edital de Concorrência n.0 002/2007- ST.
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CLÁUSULA 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
Federa.
CLÁUSULA QUINTA - DA PRORROGAÇÃO DA PERMISSÃO
O prazo de vigência da Permissão poderá ser prorrogada uma
única vez, por igual período, desde que a Permissionária venha apresentando um
desempenho adequado, na prestação do serviço e manifeste formalmente a
intenção de continuidade, condicionada, ainda, à ~enovação da frota objeto desta
concorrência, isto é, a substituição de todos os veículos por outros Zero Km.
Parágrafo primeiro - O permissionário deverá recolher a Utulo
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
Permissionária 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 CONDIÇOES DE PRESTAÇÃO O ----...,
SERVIÇO

6. 1 - O lote de ônibus que compõe o objeto deste Contr
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 no interesse do serviço, sem que caiba à permissionária
qualquer indenização.
CLÁUSULA SÉTIMA .. DA QUALIDADE DO SERVIÇO
1 - A avaliação do desempenho da Permissionária será feita
sistematicamente pela DFTRANS, durante toda a vigência da Permissão,
considerando, pelo menos:
a) índice de cumprimento de viagens e de frota;
b) incidência de penalidades e regularidades no pagamento
de multas;
c) avaliação geral do estado da frota;
d) avaliação da condição econômico-financeira
Permissionária.
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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 8.987,
de 13.02.95.

CLÁUSULA OITAVA - DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços prestados serão remunerados com base no
resultado da receita realizada do Sistema, proporcionalmente à participação do
custo total efetivo do Sistema.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A unidade de medição dos
serviços prestados será o quilômetro rodado.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os valores a remunerar por
unidade de serviço serão calculados em função de:
1 - alocação da frota por tipo de linha, que poderá ser urbana

"A" ou de metropolitana "8 ";
2 - Percurso Médio Anual - PMA, decorrente do tipo da linha;
3 - perfil etário da frota;

4 - composição tipológica da frota descrita na Cláusul~
Primeira, parágrafo único, adotando-se para o cálculo dos custos de capital
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.
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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 equillbrio econômico-financeiro inicial, o Distrito Federal
deverá reestabelecer esse equilíbrio concomitantemente à alteração.
PARÁGRAFO SEXTO- As tarifas poderão ser diferenciadas
em função das caracteristicas técnicas e dos custos especificas, 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
14.329/92, 15.214/93 e 15.589/94 e na Lei no 2.661, de 03 de janeiro de 2001.

CLÁUSULA NONA - DOS DIREITOS E OBIGAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL
9.1 -Cabe ao Distrito Federal:
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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.
CLÁUSULA DÉCIMA • DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PERMISSIONÁRIA
Cabe à 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
sujeitar-se 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 fiscalizaçao 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 especifica 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 relativõs 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 contrataçoes, inclusive de sua mao de ot5ra,
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 manutençao e
conservação, pelo pessoal de operação, bem como pelos encargos sociais,
fiscais decorrentes da execução deste contrato.
p) atender ao disposto na Lei Distrital n°3985/07, que
estabelece a obrigatoriedade de contratação de pessoas portadoras d
deficiência, nos termos do art. 93 da Lei Federal n° 8213/91 .

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS
USUÁRIOS

DIREITOS E

DEVERES DOS

Sem prejufzo 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 ilfcitos
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
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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 à Permissionária, sob pena de nulidade da
Permissão, a transferência, a qualquer trtulo, 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 prejufzos 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 na
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
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 prejufzos
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 prejufzo 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
capacidade técnica do permissionário;

de

idoneidade

financeira

ou

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 especificaçóes
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 parciãl 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;

r-

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
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 Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO
Fica eleito o Foro de Brasilia, Distrito Federal, para dirimir
quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato de Adesão.
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,.• S.l\6619.\ c/c u it<on '12.5 du Edito I da Concorrcncia n• 002/2007 ST, obedecida a urdem de
d3."ificoçilo, ou •qja: nilo intcrc~~Jr.do ~c o 6• (~cxto) tlo.s~ific~do, Jla.<'3 ~c ao 7• (sétimo) da•
~ifiC(fc.lO C ;t;..Sim :tUCCSSI\ ..1111\'IliC atCfHlUclc que 5ê 111(Cf~:Wr, (lllf:JeciJas: ~IS diSI)O!tiÇf~S kg<~i~
rclf•l clt<nc.:';td..cs 1\ nào mrmife.s la\·;to Je qunlc1uer tio~ lidr:-mt~. nu prazo fixaJu neste aviso de
C(Hl\'C'\C:-tç!in. ~cd ton~id~r3t'a rtcu~.'\ c dC'~intcr~'SC'.
JOÀO ALBERTO fR.:\GA SILVA

COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL
AVI~O Ot LICITA( ÀO
I'REG •\0 ELEíRÓNlCO N" 15/200S.

A COMPANHIA DO METROI'OLITAl\0 DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ-DF, por
n:eio do !)n:suciro. tutn;.l pUbl1cU ;:~ ralizu.t;ào de licitação na modalidade Prc~ào EfctTõnico, par.t
a ;J4l\ISHi.'i'' de EPI tf:quip:.~mcnhh de l'tok~olo lnthvidu~IJ. ll~tà c horÚfll' J):cr:t 1cc:ebimento das
propostas ""' 09:00 hvr:ls do dia 14 julhv ele 2008. O rcspe<:tivo edital pode•d sco' «lÔoado
c>:clu'i,,.amcntc n.-. cndcr~ço <>:ctrônico: v..-urw.compra~ df.gov.hr, mediante r~ré 4 .:ada~tro rc.ali7A1·
do nu t~fc1 iJo :.ih: Jl;u :t p;.u tidpaç.Ju tla licituçito. Jnfonn:.~t.;õcs rcfcretllcs ao ..:ucl.a)tro ou ;.:o si te.

pc)r meio do 1t: lt iÚ11;; 33 12 5325.
KLAUS VlLIIR IA>'URMBAUF.R
Pregoeiro
COMISSÃO l'ERMANEl'<'TE DE LICITAÇÃO
t :ON'VlTE w n 112om:.
RF.SULT\00 DE JULGAMF.l'ITO
A C:OMPIINHIA 00 M~. rR<>I'OI.lTANO DO OI.S'fRJT() FEI>t!V\!. MF..TRÓ OF. por
ll\CIO da \onH\:~t) rlcnu:mcnu.: tk LICÍ,:I~·âo C PL, wrna ptiblkn o rc$UIIado dá lic itac;ào \'11\

I

ESPAÇO E FORMA MÓVEIS E DIVISÓRIAS LTDA
AVlSO DE RECEBIMENTO DE LICEi':Ç'A DF ()I'F.RAÇ,\0
Toma plibli.:o que recebeu do lnstinuo do Meio Ambiente e elos Re~urws llidricos do Distrito
F,'\lcml- Bra<ilia Ambkl1l31 JBRAM!OF, :t Lícc11ça de Op~raç~,, n• ~~ '2()0R, para a ~ti,·idad; de
ln dú~tria do:: t:ttnicaç5o de p<1inéis cclul:tn.:-.10 de madeira pJra diY i .o;.ória~. rrndutn' d.; m;~ r~cn::~ria ccarpintari:J~ (abricaçt1o e manufn.turumcnltl d~ Jlerfis ti~ aço f~rm t! :JluminiH, pintura dtlm~Hitk;.i
cpóxi pó em p•rtís de aço. Comercio atacadisra dos produtos tabricouos. no ADt:: Co11j. c<i Lotes
Oó c 07 Aguas C Iam!' Taguatinga/Dr. Pmc..:~.'lio 391) 1)01 'J~tl/21)07 fnt (i,.·rc-nnín:'ld;'l."l d:~~f'rnção
de Estudnr\mhient:tl. Felipe Mc:-ur.U..'; L.h:. Bulhõ.z.... D i r~ro1·.
DAR 949!08

SINDICOM/DF - SINDICATO DOS EMPREGADOS
NO COMÉRCIO DO DISTRITO FEDERAL
SCS- EdillcioJosóS~v<ro -7" an<J<>r llr;;<ili;~ -O f Td<IOII< 3224- ;~~~~
CNI'J

00.031.72~/0001

uo

J!l)f1i\L 1>1: CONVOCAC .Í.O
ASSEl\-IRI.EIA GF.RAI. FXTRAORDINÁRI-\
11 Presidente do SJNI)JCOM/Df Si11dieato dos F.mpregodo• .:o Comércio do Di.:nro federa!.
no gcw·o de ~ua~ atribuiçile!-: legais c ~:'-tatutt\ria~ , con\ oc:t o;;:; .:mpn.·s::dt'' tb c mpn:~a . \t ·\ 1U\
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTUA. tNunw <k Fantusiu Slll'ER S.\Ml': \IOJ.Iw,
liza'.la no scguii1t<; cudc(cço: Quadra 13. CL 02, Wjo OI , Sôl.m1diuhv-OF. ~Mtit pdrtidvar Ja
.\ss~mbfét:.t Gcr:lJ E:\traordinári;:. 3 rcaJizar se i no db lO d~Julho ~oh: .2UO:S •.:m IJ conr~.:Jç.lo :ti.
14h ou em 2~ e última C..'OJl\'(K"lllttio ~-., 14h.; úm. nn (·nJ crc~o 1!\lflr\1 \:il~ulu. p..r•• ddib..·r•• r ~ob rc- a
seguinte. Ordem do Dia: aj DiKussào c delibcrnção SC'brt ~1 ;~ prO\";l("ão do Acordo Coicli\'O Ce
Trn.l\1lho .;m :tub~tituiç.:)oã cl.ius ula 52 (cinqU~tH:t cdni~) d:l CCT \ igcml!tllh SuJ~nn..:tc.tJ•'-'· b)
:\'-fo.Unlo~ ger.:i:;. Bras:ilia DF, OI t.lt" julh(t...lt:: ~nos. (]('r.tlt.ia ffotlinl:u ú'1.· Sah.:~ Ptl\, i;.h·nh.·.
DAR 950/0~

SINDUSCON-DF - SINDICATO DA INDÚSTRIA

llN~. c:om ult\!norc; :llt~r:tçõc:'. C!c o it~tn 12 5 do cdir:al de l icira~~o

- (",uJ~o:c•lré n~o:i" n'"002, 2007- ST. t..h• tipt» JllU11U' ~'íb1a flctr~ addcga.;ão. Jnt:diant<.· pcnnÍ~'\àt t Jlttr
frvta de 160 (c.<nto c ><>'><Jlla) veículo>, dividido> em -I (qWlUo) lotes compostos dc40 lquarcul:l) \'CÍculos codl um. p~r:l opcr~ç~o do Serviço l3:i.~ico do Sistcml de Trnnsponc l'úblico Colcti\'o
,J,, l )l.'lfH•• 1·\ ·Ja .. ~. a ttu;• l r ~v"· :õ...:U n.:...ulwdn homologado-.; pnblicaJo no OODf' 11" 7-+. J..: I~- J..:
Jhril tk ::! 00!{~ CO~VOC "\ as licit.mlQ c la.s.s ificadas a pat1ir do 6.. (se"lo) lug.ar, pJJa upr-:5t'IH~I
tt:fll warutC:~taçào
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DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO DF
Ctlll - CUSTOS UNIT.UUOS ll.~SICOS l>E C'O;>:S'mUC,\0 1'0 Ll!STRITO rEDERr\.L
tr:m~t;riLa n:t'l!rc .'\1.! :\\'~~ .:u~tôS unir:irao~ h::tsil!ll~ li~ I..'Onsrruçtltl WM m ~ , O\l
CUfl.OF. cakuladt1,; \:Hl'lfnmu· a Lc:1 4 ,;QI,k In 1.! f'!4 , -.: o dt~pn.::lnn,,l NHn
!2.721!2006 uaABN'I'.
Na fun naçüo dt•Sh."$0 tu.sto~ uuitál'ios b~:'khf. nfio foram r on~itkrttdf~!\ tlS s...·_guint(."$ ito.:n::.. lJU'-"
de\'C:-~o ser Jcvndos em conla n~ determin:tç5o dos pr~ços por mJ de constmç~n. de !lcordo com
/\ tahda a seguir

Di.;.lnM F~d~t".11

o C$tabckcido no projzto c C$JX'dtic açõ.:~ corrC'~pcmd\:'ntc5. a c.1d:t \tt~('l fll1iieul3 r~ tlmdaçõ.:.r-,
SUbnlummeniOS.f)Hre<le,..._ tliafmgma. tir:mle$, reb3iX~tll1Cfll O tlc lcm;nl (rr:.;'l!int: c l ct.•,tth,l r ~S. l!t]Ui
p~meotos e instal~ções. tnis como: fogões. aqu:cr<lores. boml>as de recalque. Íl:ciucmçjo. ~r
cOU\Iicionad", t:akfaç;lo, vcntila.;o1o l" -:.xau;;t;;,,, llbr.t.... ~ .. t'l"'\ i\' ó:o- ~->m pl ;.·m..:ot.H ~-~. u•h.tmid\-JI},
r~crc:tção. ajardinam~:mo, instalaç-ã o e n:gulnmcntaç:\o do ccmdominiCl. •mpostos. t~t--.:as ~em" lu
mentos canorais. projero.. e omros .serviços
JUNIJ().~Oilx

PRO.JEíOS- PADR.--\0 RESIDDICIAIS- RS.'m]
PadJ:ito AI:o
Padnio BoiKo
Podnlo~o=l
766.25
887.50
RI
I 085.33
RI
RI
pp~
852.67
872_13
PP-.f
665.18
RB
11:!_85
909.73
632.96
RS
Rl6
R&
PIS
~88.57
PIS
686.96
PROJETOS- PADR.:\0 COMERCL-\JS-CAL (COI\·IERCL' l MUARES LIVRES) e
CSL (COMERCIAl SALAS E LOJAS)
PADR.--\0 ~OR1lA.L
PADR.AOALTO
CAL-8
I 8S2E I
CAL-S
I 827.12 I
I 781.55 I
C'SL-8
I m .s2 I
CSL-8
C'SL-16
9-16.98
CSL-16
110.>2.7-t I
PROJETOS- !'ADRAO G:U.PAO ~~SIRL.U. (Gl}
ERESIDDICIA POPUL-\R (RPI l - RS!m:'
RPlQ
I 695.],
I
l
L
398,60
GI
I
I
I
I

..

P.ras1h~-DF, OI de JUlho no ~003.

DAR 952/0S.

F.I.SON JUREmO E POVOA· f'r«•rlcntc dn :>lNr>USCON-Of.

------------------------------------------------------------------------------------------------ --------
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PRIMEIRO ADITIVO AO CO TRATO DE
ADESÃO N.0 011/2008, EM QUE O
DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA
SECRETARIA
DE
ESTADO
DE
TRANSPORTES,
OUTORGA
À
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO
RECANTO DAS EMAS - COOTARDE A
OPERAÇÃO, POR FROTA, DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO
DO TIPO CONVENCIONAL.
(Processo n.0 098.008.593/2007)

Aos 05 (cinco) dias do mês de fevereiro do ano de 2009,
no Gabinete do Secretário de Estado de Transportes do Distrito
Federal, firmou-se o presente Aditivo ao Contrato de Adesão n°
0011/2008, celebrado em 23 (vinte e três) de junho de 2008, em que o
DISTRITO FEDERAL, neste ato representado por JOÃO ALBERTO
FRAGA SILVA, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado
nesta Capital, na qualidade de Secretário de Estado de Transportes
.
do Distrito Federal, conforme delegação de competência constant~
do artigo 31 do Regulamento do Sistema de Transporte Público
Coletivo do Distrito Federal, aprovado pelo Decreto no 10.062, de O
de janeiro de 1987, delega uma frota adicional de 10 (dez) ônibus à
COOPERATIVA DE TRANSPORTES ALTERNATIVOS DO RECANTO DAS EMASCOOTARDE, doravante denominada Permissionária, inscrita no CNPJ/MF, sob n.0
03.836.982/0001-44, e no Cadastro de Contribuintes do Distrito Federal sob n.0
07.488.613/001-13, com sede no SIG/Sul - Quadra 08 - Lote 2736 - Brasília-DF,
neste ato representado por AUGUSTO PEREIRA MAIA, na qualidade de
Presidente, conforme poderes discriminados nos documentos que constam do
processo no 098.008.593/2007, sendo 09 (nove) ônibus alongados e 01 (um)
alongado com acessibilidade universal, nas especificações estabelecidas no
Anexo 11 do Edital de Concorrência no 002/2007-CEUST, correspondente a 25%
(vinte e cinco inteiros por cento) da quantidade inicialmente delegada, nos
termos do artigo 65, § 1°, da Lei no 8.666/93, e suas alterações, para operação no

Serviço de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, nas
condições seguintes: CLÁUSULA PRIMEIRA - O prazo de vigência
desta delegação é de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses, a contar da
publicação do presente Termo Aditivo, findando-se aos 22 (vinte e
dois) dias do mês de junho do ano de 2015. CLÁUSULA SEGUNDA O valor da outorga de que trata o presente Ajuste importa R$
2.187.072,37 (dois milhões, cento e oitenta e sete mil, setenta e dois
reais e trinta e sete centavos) correspondente à proporcionalidade do
percentual de 25% do valor da outorga inicial. CLÁUSULA TERCEIRA
"Brasíl ia- Patrimônio Cultural da Humanidade"--k

~

.

'

- Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato de Adesão
n° 11/2008. CLÁUSULA QUARTA - O presente Termo Aditivo será
publicado no DIARIO OFICIAL do Distrito Federal, às expensas do
mesmo. CLÁUSULA QUINTA- Fica eleito o Foro de Brasília, Distrito
Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do
presente instrumento.
E estando assim justos e de acordo, para firmeza e
validade do que ficou estipulado em todas as suas cláusulas, lavrouse o presente cuja eficácia 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 seu registro na Assessoria JurídicoLegislativa da Secretaria de Estado de Transportes.

Pelo DISTRITO FEDERAL:

JOÃO ALBERTO FRAGA SILVA
Secretário de Estado de

Transportes

Pelo PERMISSIONÁRIO:

TESTEMUNHAS :

c?~ (/UwA 5 ·~ .

CLEONICE ALVES DE SOUZA ROCHA
CPF n° 777.779.993-20

RAIMUNDO~-ASILVA
CEP no ~~~li421-53

" Brasília- Patrimônio Cultural da Humanidade"
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EDITALN" 15/DP - PMDF, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009.
CONCURSO PÚOLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE
FORMAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DA
POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL- CFOPM/2008.
O COMANDANTE-GERAl DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições legais, c tendo em vista o constante no Edital n• 27/DP-PMDF, publicado no
DODF n• 213, de 06 de novembro de 2007, resolve:
1 Convocar para inclusão na Policia Militar do Distrito Federal c matricula no 1• ano do Curso de
Formaç~o de Oficiais da PoliciaM ilitar do Distrito Federal, na condição sub judicc, em cumprimento a determinação judicial prolatada nos autos do Mandado de Segurança n• 2009.01.1.0123602 da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito FedemJJ TJDFT, o candidato Fernando Moreira
de Oliveira, inscriç3o n• 10001455.
2 DA INCLUSÃO NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E DA MATRÍCULA
NO I" ANO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL NO ANO LETIVO DE 2009:
2.1 O candidato acima com·ocadodcvcr:l se apresentar na Diretoria de Pessoal da Policia Militar
do Distrito FcderJI , na DP/1 - Subscç~o de Cadastro. às 14:00 horas do dia 16 de lcvcrciro de
"W, munido dos seguintes documentos:
~ópia autenticada do PIS/PASEP;
: para candidatos do sexo masculino. original do Certificado de Reservista de I .a ou 2.a Catcgo·'a ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI);
c) declaração de nJo-acumulação de cargo público;
d) cópia autenticada do Título de Eleitor c comprovante de votação da última eleição nos dois
turnos, quando for o caso;
c) cópia auicnticada do CPF (Cadastro de Pessoa Física):
f) cópia autenticada da Ccrtid~o de Nascimento ou Casamento;
g) cópia autenticada da Carteira de Identidade;
h) dcclarJç:lo de bens c direitos, em formulário próprio.
3.2 Relação dos candidatos do sexo ma.<culino, na seguinte ordem: classificaç.1o final, nome do
candidato c número de inscrição.
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
3. 1 Ser:\ considerado desistente c conscqOcntcmente eliminado do concurso o candidato que, uma
\'Cil conYoç~do para incl~o, não~Qmparcccr na dalll, no horário c noloçal estabelecidos. podendo u Policia Militar do Distrito Federal, convocar novos candidatos, obedecendo-se rigorosamente a classi ficação final no concurso.
ANTÓNIO JOSE DE OLIVEIRA CERQUEIRA
EDITAL N• 17 - DPIPMDF, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2009.
CONCURSO I'ÚOLICO DE ADivtiSSÀO AO ESTÁGIO DE
ADAPTAÇ,\O DE OFICIAIS- EAO/PM PARA0 QUADRO DE
OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DE SAÚDE- QOPMS
O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, no uso de
suas atribuições legais c tendo em vista a outorizaç~o do Conselho de Politica de Recursos
Humanos - CPRH. publicada no Diário Oficial do Distrito Federal n• 29, de IOde fc1•crciro de
2009, concedida nos autos do pruccs.<O administrativo 054.002.296/2008 resolve:
I Alterara redação do subitem 1.3, do edital n• 28-DP/PMDF, publicado no DODF n• 234 de 08
· <Jczcmbro de 2006, o qual retificou o Edital n•2 1/DP- PMDF. publicado no Diário Oficial do
!rito Federal de 27 de outubro de 2006. c ainda os subitcns 2.1.2 c 2. 1.3 do Edital n• 21/DPADF. publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 27 de outubro de 2006. os quais
passam a vigorar da seguinte forma:
"1.3 O presente concurso público destina-se a selecionar 3 I (trinta c um) candidatos para admissão ao Estágio de Adaptação de Oficiais - EAO/PM do Quadro de Oliciais Militares de Saúde QOPMS, mediante nomeação ao posto de 1•Tcncnte do Quadro de Oficiais Policiais Militarcs de
Saúde- QOPMS. conforme as especialidades relacionadas no item 02. deste edital."
"2.1 .2 ESPECIALIDADES MÉDICAS (especialidade, vagas)
ESPECIALIDADE I - Angiologio I
ESPECIALIDADE 2- Cardiologia, 2
ESPECIALIDADE 3- Clínica Gemi. 2
ESPECIALIDADE 4 - Endocrinologia, I
ESPECIALIDADE 5- Neurologia, 2
ESPECIALIDADE 6- Ncuropediatria. I
ESPECIALIDADE 7 - Otorrinolaringologia, I
ESPECIALIDADE 8- Pediatria, 3
ESPECIALIDADE 9 - Proctologia, I
ESPECIALIDADE lO - Psiquiatria, 2
ESPECIALIDADE I I- Radiologia, I
ESPECIALIDADE 12 - Urologia, 2"
"2.1.3 ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (especialidade. vagas)
ESPECIALIDADE 12 - Cirurgia c Tmumatología Bucomaxilofacial, 2
ESPECIALIDADE 13 - Dcntística Restauradora. 2
ESPECIALIDADE 14 - Endodontia, 2
ESPECIALIDADE 15 - Odontopediatria, 2

NO 32, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2009

ESPECIALIDADE 16 - Prótese. 2''
2 Convocar para preenchimento das vagas surgidas em d<;corrência da autorizaçJo do Conselho de
Política de Recursos Humanos, os candidatos a seguir relacionados, na seguinte ordem: especialidade, número de inscrição, nome c classificaç.~o.
2.1 ESPECIALIDADES MÉDICAS
2. 1.1 CARDIOLOGIA
00000155, Felipe da Silva Paulitsch, 2
2.1.2 CLÍNICA-GERAL
00000094, Jose Evoidc de Moura Junior. 3.
2.1.3 NEUROLOGIA
00000122. Gilberto Brown de Andrade, 2.
2.1.4 UROLOGIA
00000926, Carlos Roberto Biojone. 2.
2.1.5 PEDIATRIA
00000364, luri LeaodcAimeida, 2.
2.1.5.1 Convocaçilodocandídato subjudiccconformcparcccr271/2008 - PROPES da Procuradoria
Geral do Distrito f<-dcral na s.:guintc ordem: inscrição, nome do candidato em ordem alfabética.
00000846, Luciana Tonusssi Arnaut, 3.
2.2 ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS
2.2.1 CIRURGIA E TRAUMATOLOG IA BUCOMAXILOFACIAL
00000054, Henrique Martins França Borges. 2.
2.2.2 DENTÍSTICA RESTAURADORA
Convocação do candidato sub j udicc conforme pa=er 271/2008 - PROPES da Procuradoria
Geral do Distrito Federal na seguinte ordem: inscrição, nome do candidato em ordem alfabética
00000726. Adriana Michellc Rezende Ferreira, 3.
2.2.3 ENDODONTIA
00000028, Rodrigo NoguciraAucélio, 3.
2.2.4 ODONTOPEDIATRIA
00000590, Rodrigo Ferreira Silva (iuedcsdc Amorim, 2.
2.2.5 PRÓTESE
Convocaç~o do candidato sub judicc conforn1c parecer 27112008 - PROPES da Procuradoria
Geral do Distrito Federal na seguinte ordem: inscrição. nome do candidato em ordem alfabética
00000289, Laura Dcgani. 2.
3 DA ADMISSÃO NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E MATRÍCULA NO
ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS
3.1 Os candidatos acima relacionados devemo se apresentar na Dircloria de Pessool da Polícia
Militar do Distrito Federal - DP/1. Subseção de C:1dast.ro. às 14:00 horas do dia 17 de fevereiro
de 2009, munidos dos seguintes documentos:
a) cópia autenticada do PIS/PASEP;
b) original do Ccrtilicado de Reservista de l.a ou 2.a Categoria ou Certificado de Dispensa de
lncorpomção (CDI);
c) declaração de nJo-acumulaçãodc cargo público em formuláriopróprioa ser fornecido pela PMDF:
d) cópia autenticada do Titulo de Eleitor c comprovante de votação da última eleição nos dois
turnos, quando for o caso:
c) cópia autenticada do CPF (Cadastro de Pessoa Física);
f) cópia autenticada da Certidão de Nascimento ou Casamento:
g) c<lpia autenticada da Carteira de Identidade;
h) declaração de bens c direitos. em formulário próprio a ser fomccido pela PMDF;
i) cópia autenticada do diploma de conclusão de curso de nivcl superior:
Convocação dos candidatos na seguinte ordem: especialidade, inscrição, nome do candidato em
ordem alfabética:
j) cópia autenticada do diploma conclusão do curso de doutorado. mestrado ou especialização na
cspcciu1idadc em que se inscreveu.•·

ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA CERQUEIRA

I
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE ADES,\O N• 1112008 .
Processo: 098.008.593/2007. Partes: DF7ST x COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO RECANTO DAS EMAS - COOTARDE. Objeto: delegação de uma frota adicion.1l de lO (de-z),
sendo 09 (nove) ônibus alongados c OI (um}alongado com acessibilidade universal, nas cspeci ficações estabckcídas no Anexo 11 do Edital de Concorrência n• 002/2007-CEUST, correspondente
a 25% (vinte c cinco inteiros por cento) da quantidade inicialmente delegada, nos tern1os do artigo
65, § J•. da Lei n• 8.666193, c suas alterações, para operação no Serviço de Transporte Público
Col~tivo do Distrito Federal. Praw de Vigência da Pc1missilo: O prazo de vigência desta dclcgaç:lo é de 06 (seis) anos c 05 (eineo) meses, a contar da publicação do presente Termo Aditivo,
findando-se aos 22 (vinte c dois) dias do mês de j unho do ano de 2015. Fundamento Legal: Edital
de Concorrência 02/2007-CEUST. Valor: O valor da outorga de que trata o presente Ajuste
importa RS 2. 187.072,37 (dois milhões, cento c oitenta c sete mil, setenta c dois reais c trinta c
sete centavos) correspondente à proporcionalidade do percentual de 25% do valor da outorga
inicial. Vigéncia: o presente TcrmoAditiv()cntra em vigor na d:tt:l de sua assinaturn. devendo ser
publicado no DODF, :ls expens.1s da Administraç:lo. Data da Assinatura: 05 de fc1·crciro de 2009.
Signatários: Pelo Distrito Federal: Jo:loAibcrto Fraga Silva, na qualidade de Secretário de Transportes. Pela Permissionária: Augusto Pereira Maia, na qu,.lidadc de Presidente.

