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PROCESSO W 113.007132/2008 
CONV~NIO No 01/ZOJo 

DER 
DF 

CONV~NIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF E 
O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF, TENDO 
POR OBJETO O PROCESSAMENTO 
ELETRÔNICO DE MULTAS, A ENGENHARIA DE 
TRÁFEGO, A EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO, A 
FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, A ESTATÍSTICA 
DE ACIDENTES DE TRÂNSITO, E O 
MONITORAMENTO AÉREO DAS RODOVIAS NA 
FORMA ABAIXO. 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO 
FEDERAL- DER/DF, sediado no SAIN, Bloco "C", inscrito no CNPJ sob o no 
00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado 
por seu Diretor Geral, Eng. 0 GENÉSIO ANACLETO TOLENTINO e o 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL- DETRAN/DF, 
situado no SAIN, Lote "A", inscrito no CNPJ sob o no 00.475.855/000179, neste 
ato representado pelo seu Diretor Geral FRANCISCO JOAQUIM ARAÚJO 
SARAIVA, doravante denominado DETRAN/DF, resolvem firmar o presente 
Convênio sob a regência da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as 
seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DA FUNDAMENTAÇÃO :::-; 

O presente instrumento tem por fundamento legal o artigo 116 da Lei n° seef ~ 
de 21 de junho de 1993, o artigo 25 c/c com os Artigos 21 e 22, XIII e XIV to o~::?>·/ 
da Lei 9° 9503 de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), e 
competências definidas pelos Decretos no 25.735 de 6 de abril de 2005 e 
19.788 de 18 de novembro de 1998. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

O presente Convênio tem por objetivo reduzir os níveis de acidentes nas vias 
urbanas e rurais do Distrito Federal, tendo por objeto a delegação entre os 
convenentes da competência para lavratura do auto de infração de trânsito, nos 
limites das condições e circunstâncias fixadas neste instrumento, bem assim a 
cooperação mútua para a execução das seguintes atividades: 

a) Processamento de Dados - referentes às infrações de trânsito ocorridas nas 
vias urbanas e rodovias do Distrito Federal utilizando sistemas e 
equipamentos das duas Autarquias, a partir da interligação dos 
computadores dos dois Entes, de forma a reduzir custos e possibilitar melhor 
controle e fiscalização do tráfego no Distrito Federal; 

b) Engenharia de Tráfego - a utilização de produtos, serviços, materiais e 
equipamentos de Engenharia de Tráfego de uma autarquia por outra; 

c) Educação de Trânsito - desenvolvimento e execução em conjunto de 
programas educativos pelas duas autarquias. 

d) Fiscalização de Trânsito - nas rodovias e nas vias urbanas, visando 
aumentar a segurança e a melhoria das condições de trânsito no Distrito 
Federal, observando-se as disposições do Código de Trânsito Brasileiro e 
demais normas pertinentes; 

e) Estatística - manutenção de um banco de dados referente a acidentes de 
trânsito no Distrito Federal, nas vias sob circunscrição do DETRAN/DF e do 
DER/DF, que possibilite o cadastramento de seus pontos críticos e 
alimentação dos dados estatísticos referentes aos acidentes de trânsito, 
ocorridos nas vias e rodovias do Distrito Federal, para possibilitar medidas 
necessárias a serem tomadas com vistas à diminuição do índice de 
acidentes; 

f) Monitoramento aéreo - sobrevôo de monitoramento aéreo nas rodovias 
urbanas e rurais do DF visando identificar pontos de congestionamento para 
fins de planejamento conjunto das duas Autarquias. 

Parágrafo Único. Os Serviços objeto do presente Convênio, obedecerão a 
planejamento conjunto do DETRAN/DF e DER/DF, ficando a coordenação e o 
controle por conta de ambas as partes, que exercerão a Supervisão Técnica 
cada qual dentro de sua competência legal. · 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES 

Constituem obrigações comuns das partes: 

1. Para o item Processamento Eletrônico de Dados ~ 
/1/' 

1.1 -ao DETRAN/DF compete: / //~ 
a) Disponibilizar ao DER/DF acesso ao Sistema de Gestão de Trânsit para 

consultas, registros, cadastramentos, controle, baixa e/ou cancelamen 
de multas aplicadas pelo DER/DF; 

b) fornecer a segunda via e/ou as guias de recolhimento das multas aplicadas 
pelo DER/DF em formulário comum, de forma a atender as condições do 
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Contrato com o Banco de Brasília S/A - BRB, ou outro banco conveniado, 
quando solicitado pelo proprietário e/ou nas transações de transferência 
e/ou alterações de dados; 

c) disponibilizar opções para que o DER/DF efetue a inclusão de infrações de 
trânsito provenientes de outros Estados da Federação na base de dados de 
multas, por intermédio de arquivos em meio magnético, bem como 
participação no sistema RENAINF; 

d) disponibilizar os dados constantes do Sistema de Gestão de Trânsito para 
controle dos veículos apreendidos pelo DER/DF e fiscalização com 
equipamentos dotados de identificação digital das placas (OCR) e do 
Sistema de Identificação Automática de Veículos (SIAV); 

e) disponibilizar os relatórios estatísticos de interesse do DER constantes do 
Sistema de Gestão de Trânsito ao DER/DF, mediante prévia solicitação e 
análise técnica do DETRAN; 

f) disponibilizar no Sistema de Gestão de Trânsito, opções para que o 
DER/DF efetue a baixa de multas através de arquivos em meio magnético 
provenientes da rede bancária conveniada; 

g) fornecer relatórios gerenciais, dentro do objeto deste convênio e nas 
possibilidades técnicas e de pessoal do DETRAN/DF, solicitados pelo 
DER/DF com informações constantes no Sistema de Gestão de Trânsito, 
para fins de acompanhamento, controle administrativo, 
financeiro/orçamentário e operacional; 

h) fornecer arquivo com restrições aos veículos contidos no cadastro 
atualizado do Sistema de Gestão de Trânsito; 

i) fornecer ao DER/DF outras informações indispensáveis para viabilizar a 
éxecução do presente Convênio no que se refere ao processamento 
eletrônico de dados; 

j) disponibilizar corpo técnico do DETRAN/DF para acompanhamento e 
desenvolvimento de todos os procedimentos administrativos visando ao fiel 
cumprimento do Convênio; 

k) proporcionar a manutenção e controle dos dados para guarda e 
recuperação dos registros dos lançamentos de infrações (backup). 

1.2- ao DER/DF compete: 
\...c a) atualizar o cadastro das multas aplicadas pelo DER/DF, tanto no caso de 

inclusões quanto no caso de baixas, inclusive do Sistema de Identificação 
Automática de Veículos (SIAV); 

b) arcar com os custos de interligação e utilização dos equipamentos para 
acesso ao Sistema de Gestão de Trânsito do DETRAN/DF; 

c) arcar com os custos operacionais referentes ao processamento para 
utilização do Sistema de Gestão de Trânsito do DETRAN/DF e para a 
impressão das multas referentes à sua área de circunscrição, no que lhe~~----~. 

d) f~r~~~~r a segunda via e/ou guias de recolhimentos de mul~a "do /// ) 
DETRAN/DF em formulário próprio padronizado entre os Depa. rta ~/. /// / 
participantes deste Convênio; ' Y / 

e) disponibilizar equipamentos e recursos humanos nos órgãos regionais ~---
trânsito para fornecerem as segundas vias e efetuar baixas dentro das 
possibilidades de pessoal do DER/DF. 
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1.3- Disposições comuns aos convenentes: 

a) As trocas de dados entre o DETRAN/DF e o DER/DF se darão por meio 
de transações individuais automáticas e supervisionadas, visando a 
segurança da informação e auditoria de acessos. Desta forma os 
sistemas dos convenentes devem ser adaptados para a integração por 
meio de transações, arcando cada órgão que desejar recepcionar os 
dados com o ônus da integração. 

b) Identificada a tentativa ou possibilidade de quebra de confidencialidade 
ou segurança na troca de dados, poderá o órgão concedente dos dados 
suspender preventivamente o acesso, seguido de notificação do órgão 
afetado, sendo regularizado o acesso após restabelecidas as condições 
de confidencialidade e/ou segurança. 

2. Para o item Engenharia de Tráfego 

2.1 -ao DETRAN/DF compete: 
a) liberar ao DER/DF o acesso às especificações técnicas utilizadas nas suas 

licitações de materiais e serviços de sinalização e controle de trânsito; 
b) promover a permuta de produtos, serviços, materiais e equipamentos de 

sinalização e de engenharia de tráfego; 
c) promover a realização de levantamento de dados, pesquisa e estudos 

conjuntos, de forma a melhorar o trânsito do DF, com vistas a diminuir 
acidentes e a evitar congestionamentos; 

d) transferir para o DER/DF com vistas à regularização de sua manutenção, os 
semáforos pertencentes ao DETRAN/DF, instalados nas rodovias sob 
circunscrição do DER/DF, mediante indenização, podendo ser efetuada 
através de compensação. 

2.2 -ao DER/DF compete: 
a) liberar o acesso do DETRAN/DF aos seus laboratórios para ensaios de 

materiais, análises e emissão de laudos técnicos sobre materiais de 
sinalização de trânsito; 

b) executar as obras de alteração/correção de geometria viária, de 
implantação ou remoção de ondulações transversais, na área de 
circunscrição do DETRAN/DF, mediante prévia solicitação, e dentro das 
possibilidades de atendimento do DER/DF; 

c) liberar o acesso do DETRAN/DF às especificações técnicas utilizadas nas 
suas licitações de materiais e serviços de sinalização e controle de trânsito; 

d) promover a permuta de produtos, serviços, materiais e equipamentos de~- ~ 
sinalização ou engenharia de tráfego; / ·. 

e) executar serviços de topografia e projetos viários na área de circunscri ·o // . . 
do DETRAN/DF, mediante prévia solicitação; /;!// /' 

f) promover a realização de levantam:nt~ de dados, pesq_uisa e e~ ~dó~' / 
conjuntos de forma a melhorar o trans1to do DF, com v1stas a d1 , 
acidentes e evitar congestionamentos; 

g) Na ocorrência do previsto nas alíneas "a", "b" e "e" deste item, fornecer ao 
DETRAN/DF custos mensais de forma que representem os valores a serem 
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compensados na parcela a ser paga pelo DER/DF, conforme Cláusula 
Terceira. 

h) transferir para o DETRAN/DF com vistas à regularização de sua 
manutenção, os semáforos pertencentes ao DER/DF, instalados em vias 
urbanas do DF, da circunscrição do DETRAN/DF, com apropriação dos 
custos correspondentes. 

2.3 -São atribuições e competências comuns aos convenentes: 
a) participar conjuntamente da implantação do Sistema de Monitoramento 

Integrado através de Câmeras e de Painéis de Mensagens Variáveis nas 
principais vias urbanas e rodovias do DF, com vistas à diminuição de 
congestionamentos, ao socorro a acidentes de trânsito, ao combate a 
roubos e furtos de veículos, a autorização de eventos que envolvam as vias 
urbanas e rodovias, e outros que forem necessários; 

b) promover trabalhos conjuntos para execução de programas na área de 
geoprocessamento relativos ao trânsito. do DF, que sejam de interesse 
mútuo; 

c) participar conjuntamente da implantação do Sistema de Identificação 
Automática de Veículos (SIAV). 

3. Para o item Educação de Trânsito, são atribuições e competências 
comuns aos convenentes: 

a) promover trabalhos conjuntos para execução de programas de educação de 
trânsito de interesse mútuo; 

b) promover programas de treinamento conjunto para seus servidores e 
agentes, com vistas ao estabelecimento do mesmo critério de atuação no 
DF; 

c) efetuar campanhas de trânsito em conjunto, nos principais meios de 
comunicação, e em locais a serem previamente definidos. 

4. Para o item Fiscalização de Trânsito, são atribuições e competências 
comuns aos convenentes: 

a) cumprir e fazer cumprir a Legislação de Trânsito, aplicando as penalidades 
nela previstas e conforme os termos deste Convênio, dentro de suas 
respectivas áreas de circunscrição, inclusive do programa denominado 
Sistema de Identificação Automática de Veículos (SIAV); 

b) utilizar os seus próprios recursos materiais e pessoais na Fiscalização de 
Trânsito no cumprimento das leis, nas respectivas áreas de circunscrição, 
podendo, em casos especiais, haver apoio de um Ente para o outro através 
do fornecimento de produtos, serviços, materiais e equipamentos, ou ainda 
mediante planejamento conjunto, com o ressarcimento dos custos 
envolvidos; 

c) planejar e realizar operações lias vias urbanas ou rurais do Distrito Fed ral, 
dependendo sempre de prévia comunicação à Autoridade executiva 
circunscrição sobre a via onde será realizada, devendo a operação· 
autorização prévia. Em caráter excepcional e visando impedir ocorrência 
em pontos críticos, poderão ser realizadas pequenas operações que serão 
comunicadas imediatamente após, com relatório. No caso de autuações, 
lavrar autos em formulário próprio de cada autarquia, elaborando respectivo 
relatório conforme legislação vigente, e encaminhando as respectivas 
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autuações para a autoridade de trânsito com circunscrição sobre a área, 
devendo a receita auferida ser rateada na forma do item f. 

d) planejar e executar operações especiais conjuntas com a participação dos 
agentes de cada ente e seus conveniados, caso em que a coordenação 
será exercida por um agente da Autoridade de Trânsito com circunscrição 
na área onde a operação ocorrer; 

e) durante a operação especial, lavrar autos de infração em formulário próprio 
de cada autarquia e elaborar respectivo relatório conforme legislação 
vigente e encaminhando a autuação para a autoridade de trânsito com 
circunscrição sobre a via onde ocorreu a infração; 

f) a receita auferida com as penalidades de multas aplicadas nas operações 
especiais e nas operações realizadas fora da circunscrição de cada ente 
será rateada na proporção de 50% (cinqOenta por cento) entre os 
convenentes de duzidos o percentual destinado à FUNSET e os custos 
decorrentes da operação de processamento e envio das notificações; 

g) o agente da autoridade executiva de trânsito ou executivo rodoviário que 
presenciar uma infração de trânsito fora da área de sua circunscrição, 
deverá lavrar auto de infração em talonário próprio da autarquia que serve, 
e encaminhando a autuação para a autoridade de trânsito com 
circunscrição sobre a via onde ocorreu a infração; 

h) na hipótese do item anterior, a receita arrecadada com a aplicação da 
penalidade será rateada de conformidade com item f) anterior; 

i) rem,over e manter sob custódia os veículos recolhidos por ambas as partes, 
nos depósitos do DETRAN/DF e do DER/DF, através de guinchos das 
respectivas autarquias, ou através de terceiros, sendo que os valores 
provenientes de remoções e custódia, serão destinados ao Ente que as 
estiver executando; 

j) promover intercâmbios, de forma a padronizar os procedimentos nas 
respectivas operações; 

k) nos casos de ocorrências que reclamarem a presença imediata do órgão 
especializado o atendimento será obrigação da Autarquia que dela 
primeiramente tomar conhecimento até que o Ente com circunscrição sobre 
a via assuma a situação. 

5. Para o item Estatística de acidentes de trânsito: 

5.1 -ao DETRAN/DF compete: 
a) disponibilizar ao DER/DF o banco de dados após conhecimento e 

permissão da PCDF, remotamente, mediante senha específica para acesso 
ao sistema do DETRAN/DF; 

c) compatibilizar o banco de acidentes ocorridos em rodovias do SRDF c . ~-~o., //. 
da PCDF/ocorrências, PCDF/IML e Secretaria de Saúde, garantindo q e~..(/ 

b) disponibilizar a relação de vítimas fatais semanalmente; ~~ · 

informações do DETRAN/DF e do DER/DF sejam as mesmas. ' · 

5.2 -ao DER/DF compete: 
a) identificar nos endereços existentes no Banco de dados do Sistema de 

Gestão de Trânsito do DETRAN/DF a base quilométrica do DER/DF, 
objetivando subsidiar a identificação dos pontos críticos do DF; 
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b) fornecer as informações relativas a acidentes ocorridos nas rodovias do 
Sistema Rodoviário do DF; 

c) analisar os endereços das ocorrências registradas nas rodovias do SRDF, 
com vistas a dirimir dúvidas oriundas da localização dos acidentes, quando 
cadastrados apenas no Sistema do DETRAN/DF; 

d) ceder no mínimo dois servidores para ficarem lotados no NUPED/DIRPLAN 
para exercerem as seguintes atribuições: 
- auxiliar na identificação das vítimas que morreram até 30 (trinta) dias após 
o fato; 
-realizar a crítica geral de acidentes em rodovias do SRDF; 
- realizar a crítica de endereços dos acidentes nas rodovias do SRDF; 

e) elaborar e dar manutenção ao sistema de informação do DER/DF para 
importação dos dados do DETRAN/DF remotamente; 

f) repassar as divergências, inconsistências entre os bancos do DETRAN/DF 
e do DER/DF, referentes às rodovias do SRDF. 

5.3- Constituem obrigações comuns aos convenentes: 
a) participar conjuntamente de estudos relacionados a acidentes de trânsito 

que tenham como causa: a.1) utilização do álcool por parte dos 
motoristas/condutores; a.2) motociclistas; a.3) pedestres; a.4) bicicletas; e 
a.5) outros que porventura sejam considerados; todos com vistas a 
subsidiar as ações de educação, de fiscalização e de engenharia a serem 
efetuadas pelas duas Autarquias; 

b) participar conjuntamente na implantação de projetos de identificação de 
pontos críticos e de causas de acidentes. 

6. Monitoramento Aéreo das Rodovias 
a) Estabelecer parceria para a realização de eventuais vôos de monitoramento 

aéreo das vias do Distrito Federal, com vistas à identificação de pontos de 
congestionamento, acidentes, apoio à fiscalização e de engenharia para fins 
de planejamento e execução de ações e atividades conjuntas entre as duas 
Autarquias, quando for o caso; 

b) Manter abertos os canais de integração das duas Autarquias, nas 
operações de monitoramento aéreo e outras que forem julgadas 
necessárias. 

6.1. Compete ao DETRAN/DF: 
a) Fazer sobrevôos de monitoramento aéreo das rodovias do Distrito Federal 

com técnico, previamente autorizado pelo DETRAN/DF, designado pelo/~ 
Superintendente de Trânsito ou Diretor-Geral do DER/DF; / • 

-~ / b) Os indicados pelo DER/DF deverão se sujeitar as normas de segura~~ d.e ~/ . 4 / 

aviação para que os mesmos possam embarcar e realizar sobrevôos. A 
c) Designar um representante para desempenhar atividades de ligaçã entv 

as Autarquias; - " 

6.2. Compete ao DER/DF: 
a) Solicitar ao DETRAN/DF sobrevôos de monitoramento das rodovias sob 

sua circunscrição com antecedência mínima de 3 (três) dias, conforme a 
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escala de vôos; arcando integralmente com o valor da hora de vôo, 
quando for o caso; 

b) Designar servidor de seu quadro técnico para participar de sobrevôos de 
monitoramento; 

c) Designar um servidor do seu quadro técnico, selecionado em comum 
acordo, para desempenhar atividades de ligação entre as Autarquias; 

d) Informar ao DETRAN/DF sobre a impossibilidade de sobrevôo com 
antecedência mínima de dois dias; 

e) Repassar o valor proporcional ao custo das horas de vôo de 
monitoramento aéreo das rodovias sob circunscrição do DER/DF, 
compartilhadas com outros serviços de interesse do DETRAN/DF, 
mediante plano de vôo a ser definido pelas partes. 

f) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e 
previdenciária decorrente dos recursos humanos do DER/DF utilizados 
nos trabalhos do presente Convênio, bem como pela Responsabilidade 
Civil resultante de sinistros envolvendo aeronaves do DETRAN/DF cujo 
dano tenha sido provocado por servidores do DER/DF, no que couber. 

6.3. São atribuições comuns aos convenentes: 
a) Os resultados decorrentes dos trabalhos no âmbito do presente Convênio 

serão atribuídos às partes, sendo vedada a sua divulgação total ou parcial 
sem o consentimento prévio e formal de ambas as partes. 

b) A publicação das ações realizadas deverá ter caráter institucional não 
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

c) Em qualquer ação promocional relacionada ao objeto do presente Convênio 
será, obrigatoriamente, destacada a participação do DETRAN/DF e do 
DER/DF, observado o disposto no parágrafo 1° do Art. 37 da Constituição 
Federal. 

CLÁUSULA QUARTA- DO VALOR 

O valor estimado, anual, para o presente Convênio por parte do DER/DF é de 
R$ 5.000.000,000 (Cinco milhões de reais), e por parte do DETRAN/DF é de ·"-../ 
R$ 3.000.000,00 {Três milhões de reais). 

CLÁUSULA QUINTA- DO PREÇO 

1. O DER/DF pagará ao DETRAN/DF, o valor correspondente a apuração 
cada um dos serviços executados pelo DETRAN/DF conforme TABE ~de. /:/ 
prestação de serviços anexa. ;:/ / 

~) 
2. O DETRAN-DF pagará ao DER-DF, o valor correspondente a apuração 

cada um dos serviços executados pelo DER/DF conforme TABELA de 
prestação de serviços anexa. 

3. Para os demais serviços, deverá ser aprovada por ambas as Autarquias, 
Tabela com a sua discriminação, com vistas ao ressarcimento mútuo. 

8 



CLÁUSULA SEXTA- DA DOTAÇÃO 

A despesa correrá à conta da Atividade DER - 2.541/0001 - Policiamento, 
Fiscalização e Segurança do Trânsito, Elemento 3390.39, Fontes 237 e 100, e 
à conta da Atividade DETRAN- 3391-39, Fontes 237 e 220. 

CLÁUSULA SÉTIMA- DO PAGAMENTO 

Os custos relativos à execução dos serviços que competem a cada uma das 
partes do presente Convênio, deverão ser apurados e ressarcidos 
mensalmente. 

Parágrafo primeiro. Cada uma das Autarquias convenentes repassará 
mensalmente à outra, o valor referente aos custos relativos à apropriação dos 
serviços constantes da TABELA, e mediante a apresentação de planilha 
detalhada a ser aprovada por ambas as Autarquias. 

Parágrafo segundo. O pagamento dar-se-á na forma do Artigo 40, XIV, "a", da 
Lei no 8.666/93, podendo ocorrer em até 60 (sessenta) dias, contados da data 
de expedição do Atestado de Execução pelo DER/DF ou pelo DETRAN/DF, 
através do BRB- Banco de Brasília S/A, via PAB-CBMDF (código 146). 

Parágrafo terceiro. O valor fixado na TABELA anexa, citada na CLÁUSULA 
QUINTA, será reavaliado anualmente de acordo com a variação dos custos cfos 
itens que o compõem, mediante a apresentação da planilha de composição cfõs 
novos custos para o estabelecimento do novo valor. 

CLÁUSULA OITAVA- DOS EXECUTORES 

Ficam designados como Executores do presente Convênio, pelo DER/DF, o 
Superintendente de Trânsito e pelo DETRAN/DF servidores que forem 
designados pelos respectivos Diretores Gerais. 

PARÁGRAFO ÚNICO. As Autarquias participantes deste Convênio 
promoverão reuniões, quando necessário, por convocação de qualquer uma 
delas, para deliberarem sobre os assuntos pertinentes. 

CLÁUSULA NONA- DA VIGÊNCIA ~ 
O presente Convênio entra em vigor na data de sua assinatura, sendo eu~/ /. 
extr~to pu?licado no Diário Oficial ~o Distrito Federal às expensas do DER! , ~ 
e v1gorara pelo prazo de 30 (tnnta) meses, podendo ser prorrogado por · ·· 
sucessivos e iguais períodos, limitados a 60 (sessenta) meses, conforme artigo 
57, 11 da Lei n° 8666/93, podendo, às expensas dos participantes deste 
Convênio, ser modificado, complementado, prorrogado ou rescindido a 
qualquer tempo mediante acordo entre as Autarquias e assinatura de Termo 
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Aditivo, bastando para tanto que o interessado se manifeste por escrito com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DA RESPONSABILIDADE E DESTINAÇÃO DOS 
BENS PATRIMONIAIS 

Os bens resultantes da execução do Convênio serão propriedade da parte 
responsável por sua aquisição, retornando ao órgão de origem por 
necessidade do Convenente, acordo entre as partes ou findo o Convênio. 

O dano porventura causado ao patrimônio dos convenentes será apurado por 
meio de procedimento legal adotado no âmbito do DER/DF e do DETRAN/DF, 
conforme o caso, no âmbito de suas respectivas responsabilidades, com vistas 
às providências julgadas necessárias. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO FORO 

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, lavrou-se o presente, do qual foram extraídas 05 (cinco) cópias de 
igual teor e forma, para um único efeito legal, que lido e achado conforme, e 
assinado pelas partes já mencionadas e testemunhas abaixo. 

Brasília, P.3 de ~« ...... ~ de 2010. 
' 

Eng0 G 

/ 
Pelo DE RAN/DF/ 

'J 
'f"nr; 0 !Ft·i f'nrrêo íJ)je.{ra _,_, Jlí \! ,._ -...v,' - ' ' 

Supe:!ntencie:r·,:;: ~;c: rr~~n~itc 
DElU;;;-: 
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PLANO DE TRABALHO 

-------------- ---~----

DER 
F 

Com vista à consecução do disposto no artigo 25 do Código de Trânsito 
Brasileiro, combinado com o artigo 116 da Lei n° 8.666/93, o Departamento de 
Estradas de Rodagem do Distrito Federal, entidade executiva rodoviária e o 
Departamento de Trânsito do Distrito Federal, integrantes do Sistema Nacional 
de Trânsito, por força do artigo 7°, incisos IV e VI, da Lei n° 9.503/97, 
respectivamente, têm como Plano de Trabalho, para a fiel execução do 
Convênio que ora se celebra,as diretrizes abaixo delineadas. 

DO OBJETO 

O presente Convênio tem por objetivo a execução pelo DETRAN/DF e pelo 
DER/DF das seguintes atividades: 
• Prócessamento de Dados - referentes às infrações de trânsito ocorridas 

nas vias e rodovias do Distrito Federal utilizando sistemas e equipamentos 
das duas Autarquias, a partir da interligação dos computadores dos 
convenentes, de forma a reduzir custos e possibilitar um melhor controle e 
fiscalização do tráfego no Distrito Federal; 

• Engenharia de Tráfego - a utilização de produtos, serviços, materiais e 
equipamentos de Engenharia de Tráfego de uma Autarquia por outra; 

• Educação de Trânsito - desenvolvimento e execução em conjunto de 
programas educativos pelas duas Autarquias. 

• Fiscalização de Trânsito - nas rodovias e nas vias urbanas, visando a 
aumentar a segurança e a melhora das condições de trânsito no Distrito 
Federal, observando-se as disposições do Código de Trânsito Brasileiro e 
demais normas pertinentes; 

• Estatística - manutenção de um banco de dados referente a acidentes de 
trânsito no Distrito Federal, nas vias e rodovias sob circunscrição do 
DETRAN/DF e do DER/DF, que possibilite o cadastramento de seus pontos 
críticos e alimentação dos dados estatísticos referentes aos acidentes de _ . 
trânsito, ocorridos nas vias e rodovias sob circunscrição do DETRA~/D ~ . . ) 

serem tomadas com vistas à diminuição do índice de acidentes; // / / 
do DER/DF no Distrito Federal, para possibilitar medidas necess · as,~ a./'/ i 

• M_onitoramento. Aéreo - est~belecimento de_ parceria para realiz_a -o -~--' ./ 
voos de monitoramento aereo das rodov1as do DF, com v1stas~ atr' 
acompanhamento dos pontos críticos, das obras em execução do DER/DF, 
e outros trabalhos necessários às Autarquias Envolvidas. 

DAS METAS 

• Melhoria da segurança do trânsito; 
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• Melhoria da fluidez do trânsito; 

• Melhoria nas condições de fiscalização nas vias e rodovias do DF; 

• Manutenção de banco de dados com o cadastramento dos locais de 
acidentes; 

• Redução do número de acidentes de trânsito com e sem vítimas; 

• Desenvolvimento de programas educativos; 

DA EXECUÇÃO 

Compete ao DETRAN/DF ou ao DER/DF, respectivamente a sua área: 

1. Para o item Processamento Eletrônico de Dados: 
• liberar acesso ao DER/DF para que o mesmo utilize o Sistema de Gestão de 

Trânsito do DETRAN/DF para o cadastramento, emissão, consulta, controle, 
baixa e/ou cancelamento de multas aplicadas pelo DER/DF; 

• disponibilizar acesso ao DER/DF para que o mesmo utilize o Sistema de 
Gestão de Trânsito do DETRAN/DF e possa consultar a base de dados de 
veículos, de condutores e de multas, assim como os dados dos Sistemas 
RENAVAM, RENACH, RENAINF, RENACOM, e outros que porventura 
sejam criados por força da legislação, com fim de notificar, impor penalidade 
e/ou de controlar a arrecadação oriunda de multas; 

• liberar acesso ao DER/DF para que o mesmo utilize o Sistema de Gestão de 
Trânsito do DETRAN/DF para a navegação na câmara de compensação de 
multas (RENACOM, RENAINF e outros necessários) para cadastramento e 
baixa de multas por infrações de trânsito, lavradas em veículos registrados 
em outras Unidades da Federação; 

• fornecer as segundas vias das multas aplicadas pelo DER/DF em formulário 
comum, de forma a atender as condições do Contrato com o Banco de 
Brasília - BRB, ou outro banco conveniado, quando solicitado pelo 
proprietário e/ou nas transações de transferência e/ou alterações de dados; 

• disponibilizar os dados constantes do Sistema de Gestão de Trânsito do 
DETRAN/DF para controle dos veículos apreendidos pelo DER/DF e 
fiscalização com equipamentos dotados de identificação digital das placas 
(OCR) e do Sistema de Identificação Automática de Veículos (SIAV); /.-~ 

• disponibilizar os relatórios estatísticos constantes do Sistema de Ges o." d~~// ! 
Trânsito do DETRAN/DF ao DER/DF; / < / ""' 

• disponibilizar no Sistema de Gestão de Trânsito do DETRAN/DF, o õ~ 
para que o DER/DF efetue a baixa de multas através de arquivos em m ·o 
magnético provenientes da rede bancária conveniada; 
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• fornecer os relatórios solicitados pelo DER/DF com informações constantes 
no Sistema de Gestão de Trânsito do DETRAN/DF, para fins de controle 
financeiro/orçamentário e operacional; 

• disponibilizar opções para que o DER/DF efetue a inclusão de infrações de 
trânsito provenientes de outros Estados da Federação na base de dados de 
multas, por intermediário de arquivos em meio magnético, bem como 
participação no Sistema RENAINF; 

• fornecer arquivo com restrições aos veículos contidos no cadastro do 
Sistema de Gestão de Trânsito do DETRAN/DF, com atualizações de no 
máximo uma semana; 

• fornecer ao DER/DF outras informações indispensáveis para viabilizar a 
execução do presente Convênio; 

• atualizar o cadastro das multas aplicadas pelo DER/DF, tanto no caso de 
inclusões quanto no caso de baixas, inclusive do Sistema de Identificação 
Automática de Veículos (SIAV); 

• arcar com os custos de interligação e utilização dos equipamentos para 
acesso ao Sistema de Gestão de Trânsito do DETRAN/DF; 

• arcar, com os custos operacionais referentes ao processamento para 
utilização do Sistema de Gestão de Trânsito do DETRAN/DF e para a 
impressão das multas referentes à sua área de circunscrição, no que lhe 
couber; 

• fornecer as segundas vias de multas do DETRAN/DF em formulário próprio 
padronizado entre as Autarquias participantes deste Convênio; 

• disponibilizar equipamentos e recursos humanos nos órgãos regionais de 
trânsito para fornecerem as segundas vias e efetuar baixas dentro das 
possibilidades. 

2. Para o item Engenharia de Tráfego: 
• disponibilizar o acesso do DETRAN/DF aos seus laboratórios para 
ensaios de materiais, análises e emissão de laudos técnicos sobre materiais 
de sinalização de trânsito; 

• efetuar obras de alteração/correção de geometria viária, de implantação ___ _ 
ou remoção de ondulações transversais, na área de circunscrição V ~ 
DETRAN/DF, mediante prévia solicitação, e dentro das possibilidade~de /~ · 
atendimento do DER/DF; ( «;; /. 
• disponibilizar o acesso do DETRAN/DF às especificações técfl.lcas)-;/ 
utilizadas nas suas licitações de materiais e serviços de sinalização ~-
controle de trânsito; 

• efetuar a permuta de produtos, serviços, materiais e equipamentos de 
sinalização ou engenharia de tráfego; 
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• efetuar serviços de topografia e projetos viários na área de circunscrição 
do DETRAN/DF, mediante prévia solicitação; 

• realizar levantamento de dados, pesquisa e estudos conjuntos de forma 
a melhorar o trânsito do DF, com vistas a diminuição de acidentes e de evitar 
congestionamentos; 

• transferir para o DETRAN/DF os semáforos pertencentes ao DER/DF, 
instalados em vias urbanas do DF, da circunscrição do DETRAN/DF, 
mediante apropriação dos custos correspondentes, com vistas à 
regularização de sua manutenção. 

• liberar ao DER/DF o acesso às especificações técnicas utilizadas nas 
suas licitações de materiais e serviços de sinalização e controle de trânsito; 

• promover a permuta de produtos, serviços, materiais e equipamentos de 
sinalização e de engenharia de tráfego; 

• promover a realização de levantamento de dados, pesquisa e estudos 
conjuntos, de forma a melhorar o trânsito do DF, com vistas a diminuição de 
acidentes e de evitar congestionamentos; 

• transferir para o DER/DF os semáforos pertencentes ao DETRAN/DF, 
instalados nas rodovias sob circunscrição do DER/DF, mediante apropriação 
dos custos correspondentes, com vistas à regularização de sua manutenção; 

3. Para o item Educação de Trânsito: 
• promover trabalhos conjuntos para execução de programas de educação de 

trânsito de interesse mútuo; 
• promover programas de treinamento conjunto para seus servidores e 

agentes de ambos, com vistas ao estabelecimento do mesmo critério de 
atuação no DF; 

• efetuar campanhas de trânsito em conjunto, nos principais meios de 
comunicação, e em locais a serem previamente definidos. 

4. Para o item Fiscalização de Trânsito: 
• cumprir e fazer cumprir a Legislação de Trânsito, aplicando as penalidades 

nela previstas e conforme os termos deste Convênio, dentro de suas 
respectivas áreas de circunscrição, inclusive do programa denominado 
Sistema de Identificação Automática de Veículos (SIAV); 

• utilizar os seus próprios recursos materiais e pessoais na Fiscalização de 
trânsito no cumprimento das leis, nas respectivas áreas de circunscrição, 
podendo, em casos especiais, haver apoio de uma Autarquia para outry--------
através do fornecimento de produtos, serviços, materiais e equipame~t , ~ \ 
mediante planejamento conjunto e respectivo ressarcimento dos c to.s s/ .. /.·· ·/. .. ) 
envolvidos; ~v/ / 

• realizar operações especiais, em todas as vias e rodovias, solicitando ·~lâl 
autorização à Autoridade de Trânsito com circunscrição sobre a área ondl 
será realizada tal operação, somente após a respectiva autorização. Nas 
operações especiais conjuntas com a participação dos agentes de cada 
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órgão e seus conveniados, a coordenação será exercida pela Autoridade de 
Trânsito com circunscrição na área onde a operação ocorrer; 

• lavrar os autos de infração através de talonário específico que porventura 
venha a ser expedido durante a realização das operações especiais, através 
dos agentes da autoridade com circunscrição da via (sempre na presença do 
infrator com a sua identificação, exceto nos casos de absoluta 
impossibilidade) juntamente com o respectivo relatório, conforme legislação 
vigente; o agente da autoridade de trânsito que presenciar uma infração de 
trânsito fora da área de sua circunscrição, deverá efetuar a autuação em 
talonário específico encaminhando-a para a autoridade de trânsito com 
circunscrição da área onde ocorreu a infração; 

• remover e manter sob custódia os veículos recolhidos por ambas as 
Autarquias, nos seus respectivos depósitos, através de guinchos das 
respectivas Autarquias, ou através de terceiros sendo que os valores 
provenientes de remoções e custódia, serão destinados a Autarquia que as 
estiver executando; 

• promover intercâmbios, de forma a padronizar os procedimentos nas 
respectivas operações; 

• aplicar a penalidade e o produto da arrecadação das infrações de trânsito no 
âmbito do presente Convênio; 

• nos casos de ocorrências que reclamarem a presença imediata do órgão 
especializado o atendimento será obrigação da Autarquia que dela 
priméiramente tomar conhecimento até que a Autarquia com circunscrição 
da via assuma a situação; 

• publicar no Diário Oficial do DF os nomes dos agentes da Autoridade de 
Trânsito que farão a fiscalização nas respectivas vias I rodovias. 

5. Para o item Estatística: 
a) disponibilizar o banco de dados após conhecimento e permissão da PCDF, 
remotamente, mediante senha específica para acesso ao sistema do 
DETRAN/DF; 
b) disponibilizar a relação de vítimas fatais semanalmente; 
c) compatibilizar o banco de acidentes ocorridos em rodovias do SRDF com o 
da PCDF/ocorrências, PCDF/IML e Secretaria de Saúde, garantindo que as 
informações do DETRAN/DF e do DER/DF sejam as mesmas; 
d) identificar nos endereços existentes no Banco de dados do Sistema de 
Gestão de Trânsito do DETRAN/DF a base quilométrica do DER/DF, 
objetivando subsidiar a identificação dos pontos críticos do DF; 
e) fornecer as informações relativas a acidentes ocorridos nas rodovias do 
Sistema Rodoviário do DF; 
f) analisar os endereços das ocorrências registradas nas rodovias do SRDF, 
com vistas a dirimir dúvidas oriundas da localização dos acidentes, quando ,- ----- ., 
cadastrados apenas no Sistema do DETRAN/DF; ~~-/ ) 
g) ceder no mínimo dois servidores do DER/DF para ficarem lotado no~· 1 / 

- NUPED/DIRPLAN para exercerem as seguintes atribuições: /X: .// 
- auxiliar na identificação das vítimas que morreram até 30 (trinta) dias a · ~// 
o fato; 
-realizar a crítica geral de acidentes em rodovias do SRDF; 
-realizar a crítica de endereços dos acidentes nas rodovias do SRDF; 
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h) elaborar e dar manutenção ao sistema de informação do DER/DF para 
importação dos dados do DETRAN/DF remotamente; 
i) repassar as divergências, inconsistências entre os bancos do DETRAN/DF e 
do DER/DF, referentes às rodovias do SRDF. 

6. Para o item Monitoramento Aéreo das Rodovias 
• designar servidores pertencentes ao seu quadro de servidores, para 

participarem dos sobrevôos de monitoramento das rodovias sob 
circunscrição do DER/DF, conforme escala de vôos e solicitação expressa 
do DER/DF ao DETRAN/DF; 

• designar um servidor do seu quadro técnico, selecionado em comum acordo, 
entre ambas as Autarquias, para desempenhar atividades de ligação entre 
elas; 

• solicitar sobrevôos de monitoramento das rodovias sob sua circunscrição 
com antecedência mínima de três dias, conforme a escala de vôos; 

• manter o DETRAN/DF informado sobre quaisquer eventos que dificultem ou 
impossibilitem a participação de servidores do DER/DF, com antecedência 
mínima de dois dias; 

• repassar o valor proporcional do custo das horas de vôo de monitoramento 
aéreo das rodovias sob circunscrição do DER/DF, compartilhadas com 
outros serviços de interesse do DETRAN/DF, quando solicitado 
expressamente pelo DER/DF; 

• responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e 
previdenciária decorrente dos recursos humanos do DER/DF utilizados nos 
trabalhos do presente Termo de Cooperação, bem como pela 
Responsabilidade Civil resultantes de sinistros envolvendo aeronaves do 
DETRAN/DF cujo dano tenha sido provocado por servidores do DER/DF, no 
que couber. 

• incluir nas escalas de vôo da aeronave do DETRAN/DF, servidores 
pertencentes ao quadro do DER/DF, para participarem dos sobrevôos de 
monitoramento das rodovias sob circunscrição do DER/DF, conforme escala 
de vôos e solicitação expressa do DER/DF; 

• treinar e capacitar servidores do DER/DF para que os mesmos possam 
embarcar e realizar os sobrevôos com segurança; 

• manter estreito relacionamento com o DER/DF, para a perfeita intera -
entre as partes envolvidas, objetivando os resultados positivos das ões ~ 

previstas ou propostas, no âmbito deste Convênio; //__.ç::..// 
• viabilizar, quando necessário, equipamentos para o desenvolvimento 

ações em campo, atividades de treinamento e capacitação; 
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DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

O cronograma de desembolso acompanhará o valor correspondente à 
apuração de cada um dos serviços executados tanto pelo DER/DF, quanto pelo 
DETRAN/DF, conforme TABELA de prestação de serviços a ser apresentada e 
aprovada por ambas as Autarquias. 

Para os demais serviços, deverá ser aprovada por ambas as Autarquias, 
Tabela com a discriminação dos mesmos, com vistas ao ressarcimento mútuo. 

DA PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

O início e final da execução do objeto do presente convênio está diretamente 
vinculado á data de sua publicação no DO/DF e prazo de Vigência. 

FRANCISCO JO 
Diretor-Geral do D 

r:.~ijj :.\di Cr;n?a '7_Jieinr 
:.~_;uênrrt~:<·,!:•.::,·.': :J.::: ·rr?msitc

[~ER/Df 
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3 

4 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAl 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBliCA E DEFESA SOCIAl 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAl 

DIRETORIA DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO 

Tabela de Preços da Engenharia/ Aeronave 

Pintura material a quente 

Pintura HOTSPRAY 

Fornecimento e instalação de tachão monodirecional 

Fornecimento e 

Fornecimento e instalação de tacha 

Fornecimento e instalação de tacha bidirecional 

Fornecimento com 
com uso de parafuso ou fita metálica 

limpeza das placas metálica 

limpeza das placas metálica de sinalização com uso de produto antipichação 

com uso 
metálica 

Remoção de placas de sinalização 

Fornecimento e implantação de suporte metálico 

Remoção suporte 

Semáforo de pedestre padrão DETRAN-DF, com suporte na cor preta seções {2 x 

200)mm 

de r a lAD GT padrão com anteparo suporte na cor preta 
seções {1 x 300 + 2 x 200) 

Controlador FLECON 111 Mod. 188 Marca TESC Indústria e Comércio Ltda., ou 
similar compatível com a Central TESC 

Fornecimento 
DETRAN-DF. 

reto com Sm projeto 

Fornecimento de poste curvo com Sm de projeção, galvanizado a fogo, 
conforme projeto DETRAN -DF 

Fornecimento de módulos focais a LED para semáforo Tipo GT {300 x 200 x 
200)mm 

e para i 
galvanizado a fogo de 90 graus com o cabeçote. Fixação do mesmo no poste da 
CEB 

Implantação dos postes a 1, 70m de 

Tabula subterrânea no asfalto pelo método não destrutivo, com tubulação de 
75 mm no mínimo. 

em com 30 em por 50 em 
de profundidade. Tubulação das mesmas com tubo Kanaflex - KL próprio para 
cabos subterrâneos, com 75 mm, no mínimo. Será lançada uma fita de 
advertência a 15 em de tubo c/ 10 em de largura na cor amarela indicando a 
existência do cabo, com os seguintes dizeres: Cabo de semáforo DETRAN -DF. 

Fone: 3244-5122 

"Brasma- Patrimônio CUltural da Humanidade" 

BRAS lUA 
' '1 ;, 11 J (> • {l 

Metro2 

Unidade 

Unidade 

Metrcl 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

Unidade 

Metro 

36,3S 

26,84 

24,58 

9,00 

651,91 

11,81 

62,02 

31,90 

21,30 

181,35 

ao 

533,50 

1.306,98 

8.845,20 

1.237,95 

1.009,35 

4.130,08 

142,98 

20,37 



26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL 
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL 

DIRETORIA DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO 

Recomposição de calçadas e/ou gramadas onde foram abertas as valas ao 
estado original. 

Lançamento de rede de cabos PP {4xl, 5 mm2) 750, FlEXIVEl, Colorido ou 
numerado a 50 em de profundidade; um cabo para cada fase 

lançamento de cabo singelo de 10 mm de cor azul para alimentação do 
controlador. 

Lançamento de cabo singelo de 10 mm de cor preta para alimentação do 
controlador. 

Construção de caixa de passagem para distribuição dos cabos de semáforo, com 
tampa de ferro fundido articulado conforme projeto DETRAN -DF. 

Construção de caixa de passagem com tampa de ferro fundida T-33, articulado 
com descrição DETRAN -DF 

Construção de base de concreto para instalação do controlador, com a manta 
de borracha com a pintura da base, na cor branca, com tinta a base de PVA. 

Execução da programação do controlador, elaboração dos planos. 

Instalação de controlador Eletrônico. 

Instalação de semáforo para veículos e pedestres. 

Instalação de Módulos Focais a lED para Semáforo Tipo GT (300 x 200 x 200) 

Instalação de botoeira com fornecimento das mesmas 

Execução de aterramento elétrico com 3 (três) hastes de cobre Cooperweld 
5/8x3m com tratamento e cordoalha cobre NU 25 mm2

• Para cruzamento 
veicular e (ou) pedestre. 

Execução da sinalização horizontal, com material termoplástico ou laminado 
elastoplástico das faixas de retençao e aproximação, na cor branca ou amarela 
conforme projeto. 

limpeza geral da área de execução do serviço. 

Sobrevoa de monitoramento aéreo de trânsito, nas vias de circunscrição do 
DER. 

Geração de Notificação 

Transação de Serviços de Informática 

"Brasília- Patrimônio Cultural da Humanidade" 

Metro2 26,89 

Metro 4,20 

Metro 6,91 

Metro 6,91 

Unidade 117,27 

Unidade 117,27 

Unidade 280,19 

Unidade 172,90 

Unidade 1S8,11 

Unidade 391,15 

Unidade 189,16 

Unidade 147,91 

Unidade 167,65 

Metro2 25,92 

Unidade 1.100,00 

Hora 3/-

Unidade / 11,00 ç 
Unidade ( ~~ / 

"-

{ 



ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Tabela de'Pre~e:!l 

DER/DF-2010 

SERVIÇO 

Locação do auditório por período- mahhã ou tarde (8 às 12h ou 14 às 18h) 

Locação do auditório- período integral (8 às 18h) 

Fornecimento do atestado de capacitação técnica 

. ·- -

Cópia de documento da área administrativa (gratuidade até 10 cópias. Acima de 10, cobrar a 

totalidade das cópias, por folha reproduzida) 

Captura de imagem digital 

Despesa de postagem 

Autorização para interdição de via pública -obras (por dia} 

AutoriZação para interdição de via pública -eventos (hora/trabalho} 

Cópia de projeto de engenharia (por m2) 

Parecer técnico sobre pequeno pólo gerador de tJ:áfego 

Parecer técnico sobre médio pólo gerador de tráfego 

Parecer técnico sobre grande pólo geradOr de tráfego 

Hora de trabalho para projetos de sinalização 

Parecer técnico para concessão de alvará de funcionamento para postos de Combustíveis 

Parecer técnico para concessão de alvará de funcionamento para quiosques e trailers 

Obras e serviçós a serem executados em via pública {por dia) 

Eventos artísitcos, lúdicos ou religiosos, realizados em feiras, quermesses, exposições, clubes, teatros, 
ginásios de esportes ou ao ar livre {por hora) 

Espetáculos e eventos culturais ou desportivos realizados em locais abertos ou fechados, com previsao 
de montagens de estrutura extras, tais como palcos acima de 1,5m, arquibancadas, palanques, tendas 
e sistemas de som elétrico, incluindo iluminação do local e geradores (por dia) 

Festividades carnavalescas, juninas, natalina e outras em datas tradicionais (por dia) 

Feiras e exposições itinerantes {por dia} 

Eventos realizados em vias públicas, em estacionamento públicos ou abertos ao público ou ar livre ( 
por hora) 

Remoção de motocicleta, ciclomotor, maneta ou quadriciclo para depósito (acima de 15km, R$'5,00 o 
quilômetro rodado) 

Remoção de automóvel, camioneta, caminhonete ou utilitário para depósito {acima de 15 km, R$ 5,00 
o quilômetro rodado} 

Remoção de caminhão, ônibus, microônibus, caminhão trator, trator, equipamento agrícola ou de 
terraplanagem para depósito (acima de 15 km, R$ 5,00 o quilômetro rodado) 

Remoção de semi-reboque, trailler, motor-casa ou motor-home para depósfto (acima de 15 km, R$ 
5,00 o quilômetrg rodado) 

Remoção de reboque ou "side-car" para o depósito (acima de 15 km, R$ 5,00 o quilômetro rodado) 

Ensaio de sangramento- tinta para sinalização rodoviária 

Ensaio de flexibilidade 

Ensaio de tempo de secagem 

Ensaio de massa espeCífica 

VALOR 

403,00 

805,00 

11,50 

1,00 

12,50 

7,50 

43,00 

43,00 

15,00 

51,00 

213,00 

960,00 

85,50 

49,50 

49,50 

42,00 

42,00 

42,00 

42,00 

42,00 

42,00 

77,00 

162,00. 

239,00 

298,00 

162,00 --
45,80 

28,5J1 

~/ 30,~0 

25,00 

7--



Implantação de ondulação transversal 

Pavimentação '-----

Item Serviço Unidade Quantidade Preço Unitário 

1 Lama asfáltica oom espessura de 0,005m m2 725,90 2,22 

2 Pintura de ligação m2 42,20 0,13 

3 CBUQ para ondulação transversal (incluindo m2 2,90 832,53 
espalhamento e compactação) 

Sinalização Horizontal 

Item Seviço Unidade Quantidade Preço Unitário 

1 
Unha divisória de fluxos: resina acrílica manual, 

m2 10,00 29,44 
cor amarela 

i 2 
Pintura da ondulação: laminado elastoplástico 

m2 14,10 80,00 

Sinalização Vertical 

Item Serviço Unidade Quantidade Preço Unitário 

1 Placa de regulamentação com suporte simples m2 4,00 495,30 
de aço galvanizado, película tipo 111-ABNT 

2 
Placa de advertência com suporte simples de 

aço galvanizado, película tipo 111-ABNT 
m2 2,40 495,30 

Fornecimento de materiais betuminosos 

!Item Serviço Unidade Quantidade Preço Unitário 
1 CAPS0/70 t 0,404 1.695,85 ( 

I 2 RR-2C t 0,1)42 -- 1.661,92 \ C!; 

Custo totol de imp/ontapio de uma ondulapío PDdriio =R$ 7.846,76 

Custo por metlo lineflr =R$ 6B14.J1 



-·· ---~--~-· 

\ ... ~·- ----·-··--·····---· 
Remoção de ondulação transversal 

... __ _ 

Item Serviço . Quantidade Preço Unitário 

1 
Demolição e remoção de pavimento asfáltico 

m3 2,90 75,97 
{ondulação transversal) 
Transporte do material demolido da ondulação-

2 Transporte em caminhão de material de 1! cat. m3 4.00 8,54 
Até a distância de 5 km 

3 
extraordinário de transporte de material de 1! 

m3xkm 39,90 1,20 
cat DMT além de 5 km 

4 Pintura de ligação m2 42,20 0,13 

5 
CBUQ para a ondulação transversal (incluindo 

m2 1,40 287,()8 
espalhamento e compactação) 

Sinalização Horizontal 

Item Serviço Unidade QWuitidade P~Unitáiio 

1 
Unha divisória de fluxos: resina acrílica manual, 

m2 3,00 29,44 
cor amarela 

Sinalização vertical 

Item Serviço Unidade Quantidade Preço Unitário 

1 Remoção de p'ªça de~lzaçiio. un. 4,00 15,7 
'. 

Fornecimento de materiais betuminosos 
-~ 

Item Serviço Unidade Quantidade P~ UnitáriO/ 

1 CAPS0/70 t 0,194 1.695,85/ 

2 RR-2C t 0,042 1.661,9~ 

"'----. 
1() 

Custo total de retrJQÇão da ondulação= R$1.259,17 

Custo por metro linear= R$110,45 

"---· 

rtL 



I 

-

Remoção de ondulação transversal 

Item Serviço Unidade Quantidade Preço Unitário 

1 
Demolição e remoção de pavimento asfáltico 

m3 2,90 75,97 (ondulação transversal) 

Transporte do material demolido da ondulação-

2 Transporte em caminhão de material de 11 cat. m3 4,00 8,54 
Até a distância de 5 km 

3 
extraordinário de transporte de material de 1! 

m3xkm 39,90 1,20 
cat DMT além de 5 km 

4 Pintura de ligação m2 42,20 0,13 

5 
CBUQ para a ondulação transversal (incluindo 

m2 1,40 287,08 
espalhamento e compactação) 

Sinalização Horizontal 

Item Serviço Unidade Qualitidade Preço Unitário 

1 
Linha divisória de fluxos: resina acrílica manual, 

m2 3,00 29,44 
cor amarela 

Sinalização vertical 

Item Serviço Unidade Quantidade Preço Unitário 

1 Remoção de pl"ca de ~inalização. un. 4,00 15,7 

Fornecimento de materiais betuminosos 

Item Serviço Unidade Quantidade Preço UnitáriO/ 

1 CAPS0/70 t 0,194 1.695,85/ 

2 RR-2C t 0,042 1.661,9t 

"----
Custo total de remoção da ondulação= R$ 1.259,17 

Custo por metro linear= R$110,45 
· ' •·· > ,•/LJ;_JfL """ ·· 

. J~. -- . ..'l -'cJCLO 
.ll. ::s ~ 

.. ·- -. ----- -----···-··-·-------

,.,,,,;._, I!J6alf· r ....... . 



ÀSUTRAN 

Senhor Superintendente, 

Às fls. 49/68 foram juntadas nova minuta de convênio, de 
plano de trabalho e da tabela de prestação de :;erviços comuns às duas autarquias. As 
alterações promovidas na minuta de convênio de fls. 02/17, inCluso o plano de trabalho, 
e minuta de tabela, não alteram a substancia, nem o objeto do convênio que se pretende 

celebrar, logo persiste a aprovação desta Procuradoria às fls. 21/30, sem a necessidade 
de qualquer adicional. 

No âmbito do DER/DF, conforme ressaltado pela 
Procuradoria Jurídica do DETRANIDF, fl. 44, resta pendente a avaliação, por parte da 
Direção Geral desta Autarquia, do contido no presente processo. 

Em 15/04/2010 

Julio Cesar .Mota 

Chefe da Projur 
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PROCURADORIA JURíDICA 

PROCESSO N" 113.007.132/2008 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVtNIO N" 

01/2010 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE 

ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL -

DER/DF E DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO 

DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF, CUJO OBJETO É 

O PROCESSAMENTO ELETRONICO DE MULTAS. 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 

DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAIN, Bloco "C", inscrito no CNPJ sob o n• 

00.070.532/0001-03, doravante denominado DER/DF, neste ato representado por sen Diretor 

Geral, FAUZI NACFUR JUNIOR e o DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO 

FEDERAL- DETRANIDF, situada no SAIN Lote A Setor Complementares- BRASILIA-DF, 

inscrito no CNPJ sob o n• OOA75.855/0001-79, doravante denominado DETRAN/DF, neste ato 

representada por seu Diretor Geral JOSÉ ALVES BEZERRA, conforme poderes 

apresentados e arquivados, resolvem ADITAR o presente convênio, sob a regência da Lei n. 

8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

RETIFICA a Cláusula Sexta- Da Dotação, onde se lê: "A 

despesa correrá à conta da Atividade DER - 2.541/0001 - Policiamento, Fiscalização e 

Segurança do Transito, Elemento 3390.39", leia-se: "A despesa correrá à conta da Atividade 

DER- 2.541/0001- Policiamento, Fiscalização e Segurança do Transito, Elemento 3391.39", 

consoante solicitação da Chefe do NPOF/SUAFIN/DERIDF às fls. 137 e autorro da Senhor 

.._,Gonl .. fto.IJ9doprn"'""'"........ IJ\~ 

0 
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CLÁUSULA SEGUNDA 

Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do 

contrato n. 016/2010. 

Por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e 

validade do que ficou estipulado em suas cláusulas, lavrou-se o presente, que lido e achado 

conforme, é assinado pelas partes. 

Brasilia, 2.0 de ak.·l de 2011. 

Pelo DER/DF: 

Pela CONTRATADA: 

JCM/eao/adt01610 
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PROCURADORIA JURÍDICA 

PROCESSO N• 113.007.132/2008 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N• 01/2010 

CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE 

ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL -

DER/DF E DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO 

DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF, CUJO OBJETO É 

O PROCESSAMENTO ELETRONICO DE MULTAS. 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 

DISTRITO FEDERAL -DER/DF, sediado no SAM, Bloco "C", Edifício Sede do DER/DF, 

Setor Complementares - BRASÍLIA-DF, inscrito no CNPJ sob o n• 00.070.532/0001-03, 

doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu Diretor Geral, FAUZI 

NACFUR JUNIOR e o DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL-

DETRANIDF, situada no SAIN Lote A Setor Complementares- BRASILIA-DF, inscrito no 

CNPJ sob o n• 00.475.855/0001-79, doravante denominado DETRAN/DF, neste ato 

representada por seu Diretor Geral JOSÉ ALVES BEZERRA, conforme poderes 

~ apresentados e arquivados, resolvem ADITAR o presente convênio, sob a regência da Lei n. 

8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica o prazo de prestação dos serviços PRORROGADO por 

180 (cento e oitenta) dias, devendo expirar-se em 29/11/2013, consoante solicitação do 

Superintendente de Transito às fls. 144 e autorização do Diretor Geral do DER/DF às fls. 155 

do processo epigrafado. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 

Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do 

convênio n°. 01/2010. 

Por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e 

validade do que ficou estipulado em suas cláusulas, lavrou-se o presente, que lido e achado 

conforme, é assinado pelas partes. 

Brasília, 29 de maio de 2013. 

Pelo DER/DF: 

Pela CONTRATADA: 

JCMJeaoladtO 110 
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PROCliRADORIA JURIDiqA 

PROCESSO N" ll3.007.l32d008 

'' 

I 
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 

N" Ol/2010 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO 

DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO 

FEDERAL DER/DF E DEPARTAMENTO DE 

TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRANIDF, 

! ·cpJO OB.JETQ É 0 PROCESSAMENTO ELETRONICO 

I . DE MULTAS. 

i 
1 O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 

I)[STRITO FEDERAL - D DF, sediado no SAM, Bloco "C", Edificio Sede do DER/DF, 

Setor Complementares - B SÍLIA-DF, inscrito no CNPJ sob o n° 00.070.532/0001-03, 

doravante denominado DE1f1DF, neste ato representado por seu Diretor Geral, FAUZI 

NACFUR .JUNIOR e o DE~ART AMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL -

DETRAN/DF, situada no s4N Lote A Setor Complementares- BRASILIA-DF, inscrito no 

. CNP.J sob o n': 00.47~.8$/0001-79, doravante denominado DETRAN/DF, neste ato 
' : . '. . . . . . i .. . .• . . . 

'. •representado por . sen Diretqr Gera f A.LBANO ·.DE . .OLIVEIRA LIMA, conforme poderes 
. ' . 

apresentados e arquivados, ~solvem ADITAR o presente convênio, sob a regência da Lei n. 
. . I . 

8.666 de 21 de junho de l993.jmediante as seguintes cláusulãs: 
i 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

I i Fica o prazo de' prestação dos serviços PRORROGADO por 
I 

180 (cento e oitenta) dias, I devendo expirar-se em 28/05/2014, consoante solicitação do 
I 

do processo epigrafado. · 

Superintendente de Transito ~s fls. 160 e autorização do Diretor Geral do DÉRIDF às fls. 161 
,i 
I 

I 
,' ... 
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I 

I 
CLÁUSULA SEGUNDA 

Ficam 'inalteradas as demais cláusulas ·e .condições~ do: 

convênio n". 01/2010. 

i Por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e 

validade do que ficou estipu~do em suas cláusulas, lavrou-se o presente, que lido e achado 

conforme, é assinado pelas pahes. 

I 
Brasília, 27 de novembro de 2013. 

/ 

I 

Pelo DER/DF: 

P<~ CONTRATADA,%""'~----

.· .. 

· .. 

JCMieaotadt0\10 

,. ..·· 



PROCURADORIA JURÍDICA 

PROCESSO N" 113.007.132!2008 
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QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 

N" 01!2010 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO 

DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO 

·FEDERAL DER!DF E DEPARTAMENTO DE 

TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN!DF, 

CUJO OBJETO É O PROCESSAMENTO ELETRONICO 

DE MULTAS. 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 

DISTRITO FEDERAL - DER!DF, sediado no SAM, Bloco "C", Edificio Sede do DER!DF, 

Setor Complementares - BRASÍLIA-DF, inscrito no CNPJ sob o n• 00.070.532/0001-03, 

doravante denominado DER!DF, neste ato representado por seu Diretor Geral, FAUZI 

NACFUR .JUNIOR e o DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL-

DETRAN/DF. situada no SAM Lote A Setor Complementares- BRASILIA-DF, inscrito no 

CNPJ sob o n" 00.475.855/0001-79, doravante denominado DETRAN!DF, neste ato 

'-._...-- representado por seu Diretor Geral RÔMULO AUGUSTO DE CASTRO FÉLIX, conforme 

poderes apresentados e arquivados, resolvem ADITAR o presente convênio, sob a regência da 

Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica o prazo de prestação dos serviços PRORROGADO por 

180 (cento e oitenta) dias, devendo expirar-se em 24!11/2014, consoante solicitação do 
'-'Õ 

Superintendente de Transito e autorização do Diretor Geral do DER!DF às fls. 169/170 do 

processo epigrafado. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 

Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do 

convênio n°. 01/2010. 

Por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e 

validade do que ficou estipulado em suas cláusulas, lavrou-se o presente, que lido e achado 

conforme, é assinado pelas partes. 

Brasília, 27 de maio de 2014. 

I 

Pelo DER/DF: 

JCM 'cao."::tdtO! ! O 
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PROCURADORIA JURÍDICA 

PROCESSO N" 113.007.132/2008 

QUIN'fO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 

N" 01/:2010 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO 

DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO 

. FEDE.RAL DER/DF E DEPARTAMENTO DE 

TRAN~ITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRANIDF, 

CUJOiOBJETO É O PROCESSAMENTO ELETRONICO 

DE MULTAS. 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 

DISTRITO FEDERAL- DER/DF, sediado no SAM, Bloco "C", Edifício Sede do DER/DF, 

Setor Complementares - BRASíLIA-~F, inscrito no CNPJ sob o n" 00.070.532/0001-03, 

doravante denominado DER/DF, nest~ ato representado por seu Diretor Geral, FAUZI 

NACFUR JUNIOR e o DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL

DETRAN/DF, situada no SAM Lote A ;Setor Complementares- BRASILIA-DF, inscrito no 

CNPJ sob o n" 00.475.855/0001-79,' doravante denominado DETRAN/DF, neste ato 

representado por seu Diretor Geral RÔMULO AUGUSTO DE CASTRO FÉLIX, conforme 

poderes apresentados e arquivados, resolvem ADITAR o presente convênio, sob a regência da 

Lei n. 8.666 de 21 de junho de 1993, med,iante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica o prazo de prestação dos serviços PRORROGADO por 

180 (cento e oitenta) dias, devendo expirar-se em 23/05/2015, consoante solicitação do 
. I 

Superintendente de Transito e autorizaç~o do Diretor Geral do DETRAN/DF às fls. 176 e 206 

do processo epigrafado. 
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CLÁPSULA SEGUNDA 

Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do 

convênio n•. 01/2010. 

Por es.tarem assim justas e de acordo, para a firmeza e 

validade do que ficou estipulado em s~as cláusulas, lavrou-se o presente, que lido e achado 
' 

conforme, é assinado pelas partes. 

Brasíli~, 21 de novembro de 2014. 

Pelo DER/DF: 

Pela~ADA: 

JCM/eao/adtOllO 26nov 
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Matricula 

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 

No 0112010 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO 

DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO 

FEDERAL DER/DF E DEPARTAMENTO DE 

TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN/DF, 

CUJO OBJETO É O PROCESSAMENTO ELETRONICO 

DE MULTAS. 

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 

DISTRITO FEDERAL - DER/DF, sediado no SAM, Bloco "C", Edifício· Sede do DER/DF, 

Setor Complementares - BRASÍLIA-DF, inscrito no CNPJ sob o no 00.070.532/0001-03, 

doravante denominado DER/DF, neste ato representado por seu Diretor Geral, Engenheiro 

HENRIQUE LUDUVICE e o DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO 

FEDERAL- DETRAN/DF, situada no SAM Lote A Setor Complementares- BRASILIA-DF, 

inscrito no CNPJ sob o no 00.475.855/0001-79, doravante denominado DETRAN/DF, neste ato 

representado por seu Diretor Geral, JAYME AMORIM DE SOUSA, conforme poderes 

apresentados e arquivados, resolvem ADITAR o presente convênio, sob a regência da Lei n. 

8.666 de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Fica prorrogado o prazo de vigência do Convênio n° 01/2010 

por 180 (cento e oitenta) dias, devendo expirar-se em 23/11/2015, consoante justificativas de fl. 

211 e 208, e autorização do Diretor Geral do DER-DF e do Diretor Geral do DETRAN-DF, na 

forma permitida pelo artigo 116, caput, de o artigo 57, 11, § 4°, da Lei no 8.666/93. 

2.1-

CLÁUSULA SEGUNDA 

Fica reajustado o valor do item "Processamento de 

Dados", que inclui o processamento de autos de infração e a geração de 
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cobrança do sistema Renainf, passando o valor unitário a ser da ordem de R$ 13,99 (treze 

reais e noventa e nove centavos). 

2.2 - Fica reajustado o valor do item "Monitoramento Aéreo", 

que passará a ter o valor da hora!voo da ordem de R$ 5.767,00 (cinco mil, setecentos e 

sessenta e sete reais), na forma prevista na Cláusula Sétima,§ 3°. 

2.3 - Fica alterada a Cláusula Sétima - Do Pagamento, que 

passará a ter o seguinte texto: 

"Parágrafo segundo: O pagamento dar-se-á na forma do Artigo 40, XIV, "a", da Lei n° 

8.666/93, devendo ocorrer até 30 (trinta) dias, contados do Atestado de Execução pelo DER

DF ou pelo DETRAN-DF, através do Banco de Brasília S/ A. 

Parágrafo terceiro: Em havendo atraso no prazo de pagamento, poderá ser aplicada 

atualização monetária, na forma do Artigo 40, XIV, "c", utilizando-se o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística- IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo, na forma do Art. 4°, do Decreto 

n° 36.246, de 02 e janeiro de 2015. 

Parágrafo quarto: Decorrendo 90 (noventa) dias, do adimplemento do Atesto de Execução e 

não havendo repasse dos valores devidos, o Órgão credor poderá suspender a prestação do 

serviço. 

Parágrafo quinto: Os valores praticados no presente acordo, serão reavaliados anualmente, de 

acordo com a variação dos custos que os compõe ou aplicação do índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo - IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística -

ffiGE, ou outro índice que venha a substituí-lo, na forma do Art. 4°, do Decreto no 36.246, de 

02 de janeiro de 2015, acompanhado de planilha demonstrando os novos custos, objetivando o 

estabelecimento do novo valor". 

CLÁUSULA TERCEIRA 

3.1- Ficam incluídas na Cláusula Terceira- Das Obrigações, pra 

o Item Processamento Eletrônico de Dados, as seguintes alíneas: 

"1.1 - ao DETRAN-DF compete: 

I) O DER-DF poderá apresentar necessidade de alteração nos sistemas do DETRAN-DF que 

utiliza (Getran, ProiV, Webservices, Portal Inteligência, etc). A necessidade será avaliada pela 

'-;t~ 
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Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - Dirtec, que decidirá sobre 

viabilidade do atendimento. Caso seja viável, a necessidade será submetida à Direção Geral 

deste Órgão para aprovação e o orçamento do custo deverá ser aprovado pelo DER-DF, para 

posterior pagamento; 

m) As demandas de desenvolvimento e manutenção de sistema são medidas pela técnica de 

Pontos de Função (PF). O valor por PF a ser pago pelo DER-DF deverá ser o do contrato de 

prestação vigente no DETRAN-DF à época de finalização do atendimento, devendo constar na 

solicitação de demanda a autorização do DER-DF, comprometendo-se com o pagamento; 

n) Os custos com desenvolvimento e manutenção de sistemas serão cobrados ao DER-DF 

mensalmente, seguindo os trâmites que o DETRAN-DF realizada pra o pagamento do 

contrato de prestação de serviços". 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do 

convênio n°. 0112010. 

Por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza e 

validade do que ficou estipulado em suas cláusulas, lavrou-se o presente, que lido e achado 

conforme, é assinado pelas partes. 

Brasília, 23 de maio de 2015. 

Pelo DER/DF: Pelo DETRAN-DF: 

LUDUVICE JAYl\tlE RIMDESOUSA 
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