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Convênio de Cooperação Recíproca que entre si celebram o
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO
FEDERAL - DER/DF e o DISTRITO FEDERAL por intermédio da
PoLÍctA MILITAR Do DISTRITO FEDERAL - PMDR tendo por
objeto a execução de Fiscalização de Trânsito e apoio policial nas

rodovias que compõem o Sisten-ra Rodoviário do Distrito Federal -

SRDF na forma abaixo.

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL. doravante
denominado simplesmente DER/DF, CNPJ n". 00.070.53210001-03. situado no SAM, Bloco "C"
Brasília-DF. neste ato representado por seu Diretor-Geral. o Eng.o MARCIO AUGUSTO ROMA
BUZAR. portador do CREA-MA n" 5713 D, e CPF n" 407.412.813-68, brasileiro, residente e domi-
ciliado nesta capital e o DISTRITO FEDERAL por intermédio da POLiCIA MILITAR DO DIS-
TRITO FEDBRAL. doravante denominada simplesmente PMDF, CNPJ n". 08.942.610/0001-16
com sede no Setor de Áreas Isoladas Sul - SAIS, QD 04 Brasília-DF, neste ato representado p.elo

CHEFB DO DEPARTAMENTO DE LOGISTICA E FINANÇAS - DLF. o Cet. QOPM SÉR-
GIO LUZ FERREIRA DE SOUZA. Matrícula n" 50.193-X - PMDF. e CPF 480.284.ó01-00. bra-
sileiro, residente e domiciliado nesta capital, resolvem celebrar o presente Convênio sob a regência
da Lei 8.666193. mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇAO

O presente instrumento tem por fundamento legal com base no Art. I l6 da Lei8.666193 e nos Arti-
gos 21,23 e25 da Lei 9503197 - Código de Trânsito Brasileiro. e competências defìnidas pelo De-
creto no 37.94912017.

CLÁUSULA SEGUNDA _ DO OBJETO

O presenle Convênio de Cooperação Recíproca tem por objetivo a execução pelo
DBR/DF e PMDF das atividades de Fiscalização de Trânsito e apoio policial nas rodovias integran-
tes do Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF, bem como atividades de Educação de Trânsi-
to, observando o PLANO DE TRABALHO a ser aprovado pelas autoridades competentes, as dispo-
sições da Lei 9.503197 - Código de Trânsito Brasileiro e demais norrnas pertinentes.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETIVO

Estabelecer em conjunto diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. cumprindo e fazendo
cumprir a legislação e as norrnas no âmbito de suas respectivas atribuições, colaborando em operar o
trânsito e a circulação de veículos, de pedestres, de ciclistas. de animais; promover e desenvolver
atividades para a educação e conscientização dos usuários das rodovias do Distrito F
segurança viária; reduzir o número de acidentes no trânsito. principalmente com vítimas
movendo a paz e a cidadania no trânsito do Distrito Federal.
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CLÁUSULA QUARTA _ DAS ATIVIDADES

I - Serão exercidas pelos Convenentes as seguintes atividades:

l.l - Fiscalização de Trânsito - Fiscalização nas rodovias integrantes do Sistema Rodoviário do Dis-
trito Federal - SRDF, visando aumentar a segurança e fluidez do trânsito e reduzir o número de aci-
dentes de trânsito no Distrito Federal. observando as disposições do Código de Trânsito Brasileiro e

denrais normas pertinentes;

1.2 - Educação de Trânsito - Execução conjunta de atividades e de programas educativos de trânsito
nas rodovias, escolas e eventos diversos no âmbito do Distrito Federal. visando à inlormação e a
conscientização dos condutores para uma convivência e o compartilhamento de um trânsito seguro;

1.3 - Apoio Operacional - Apoio conjunto em operações realizadas nas rodovias integrantes do Sis-
tema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF. podendo haver cooperação entre os convenentes com
o emprego de produtos. serviços. materiais e/ou equipamentos:

Parágrafo Único - As Atividades objeto do presente Convênio obedecerão ao planejamento conjunto
do DER/DF e PMDF, ficando a coordenação e o controle por conta da parte que exercerá a supervi-
são técnica dentro de sua competência legal. sem prejuízo ao andamento das Ações/ Operações.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇOES

l. - Constituenr obrigações de ambos partícipes:

I .l - Para o item Fiscalização de Trânsito:

I .l .l - Cumprir e fazer cumprir a Legislação de Trânsito, aplicando as penalidades e medidas admi-
nistrativas nela previstas ao condutor/proprietário infrator e conforme os temlos deste convênio, den-
tro das respectivas competências;

l.l -2 - Planejar e realizar operações nas rodovias integrantes do Sistema Rodoviário do Distrito Fe-
deral - SRDF, devendo a operação ser coordenada por Agente da Autoridade de Trânsito devidamen-
te designado e acordado conforme o planejamento. No caso de autuações, lavrar os autos de infra-
ções de trânsito em formulários ou equipamentos próprios de cada órgão, elaborando o respectivo
relatório, conforme legislação vigente, e encaminhando as respectivas autuações para a autoridade de
trânsito competente, devendo ainda a receita auferida ser rateada na forma do item 2.3;

I .1.3 - Os Convenentes deverão promover intercâmbios, de forma a padronizar os procedimentos nas
respectivas operações realizadas nas rodovias integrantes do Sistema Rodoviário do Distrito Federal
_ SRDF;

1.2 - Para o item Educação de Trânsito:

1.2.1 - Execução conjunta de atividades e de programas educativos de trânsito no
Federal.

1.3 - Para o item Apoio Operacional:
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1.3.1 - Disponibilizar apoio de equipe de agentes. de unl para o outro. para realização de opcra-

ções nas rodovias integrantcs do Sistenla Rodoviário do Distrito Federal - SRDF. podendo haver
coopcração entre os convenentes com o emprcgo dc produtos. serviços. materiais e/ou equipamentos

2 - Constitui Obrigações do DER/DF

2.1 - Planejar. coordenar e organizar .iuntanrentc conr a l'MDF. através do CPI'ran. as atividades
objeto do presente convêuio de cooperação recíproca. ob.ietivando o bonr dcscmpcnho nas ações de
policiamento rodoviário:

2.2 - Dcsignar. mediatrte publicação. como Agerrtes dc Autoridadc de'l'rânsito os Policiais Militares
lotados no Batalhão de Policianlento Roclovi¿irio - BPRv e no Comando de Policiamcnto de Trânsi-
to - CPTran. bcm como os indicados das Unidades Operacionais que possuanr dentro dc sua áreal
rodovia tra cotnpctência do DER. previamente treinaclos por esse Comando para atuarem na fiscali-
zação e no policiamcnto rodoviário de trânsito das rodovias integrantes do Sistema Rocloviário do
Distrito Federal - SRDF. nos tcrrnos que confere o Art. 280 inciso IV da Lei 9.503/97- Ccidigo dc
'l'rânsito Brasileiro e legislaçõcs ¡lcrlincntes:

2.3 - Repassar bimestr¿¡lmentc. 50% (cinquenta por cento) dos valores arrecadados conl as autuações
lavradas pela PMDF. que será calculaclo da scgnintc fbnra:

- Valor Total Arrecaclado com infi'ações. subtraído dos descontos conl-onne labela abaixo. sendo o
rcsultado dividido por dois (VTA-D) /2.

TABELA DE DESCONTOS

DER
DF

DESCONTOS

SISTEMA I)I.] GESTÃO DE IN-
FRAÇOES DE't'RÂNStTO

PROC'ESSAMENTO DE INT. IìA-
ÇÕEs

FTJNSB'I'

PASEP

TARIFAS BANCÁRIAS

SERVIÇOS Dþ] POSI'AGENS

(r-ocAt.)
SERVIç]OS DE POSTAGENS

(INTEIìBS'r'ADUAL)

1'ALONÁRIO ELETRONICO

EVENTLJAIS DESPESAS COM
MATEIìIAIS. SERVIÇOS E

INVESTIMEN'I'OS.

VALOR UNITÁRIO CÁICUT,O
CONITORME C'ONTRA- MULTIPLIC'ADO PELA QTJAN..I'O 'I'IDADE DE AL'TOS PROCES-
DER/SERPRO - O3ó/20I6 SADOS

CONFORME c.oNv ^ Mtjl't'tpt.tcADo PELA QUAN-

DER/DETRA--r.;Lii? TTDADE DE Au'ros pRoc'ES-

SADOS
5% VALOR ARRECAI)AI)O
l% VALOR ARRIICADADO

*CONFORME TABELA SOBRE O VALOR ARIìHCADA-
DO BANCO DO

CONFORMI] CONTRATO
DER,/ECT 006/20I6

CONFORME CONTRATO
DER/ECT 006/20I6

MULTIPLICADO PELA QTJAN-
'I'IDADE DT' AUTOS POSTADOS

MULTIPLICADO PELA QT]AN-.|IDADE 
DE AUTOS POSTADOS

coNFoRME CONTRA- MIJLTTPLTCADO PEI-A QI'DE
TO VIGENTE DE APARELHOS

CONT.'ORMII C'OM- VAI,OR TOTAL DAS NOTAS
PROVAÇÃO DA DES- r--rSCArS Or.J COMPROVANTD
PESA DAS DESPESAS
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- * Percentual variável regulado pelo BANCO CENTRAL e executado pelo banco contratado;

- Quando da solicitação de eventuais despesas Correntes e/ou Investimentos. deverá haver saldo or-
çanrentário para a viabilidade de atendimento.

2.4 - Fomecer. construir, implantar. manter e reparar as instalações destinadas às Unidades da Polí-
cia Militar e suas frações. destacadas para o policiamento, dentro das disponibilidades orçamentárias
para o efetivo exercício de Policiamento/Fiscalização de Trânsito nas rodovias integrantes do Siste-
ma Rodoviário do Distrito Federal - SRDÞ-, as quais serão consideradas áreas sujeitas à administra-
ção Militar para os efeitos do Decreto Lei nolOOl de 2l dc outubro de 1969 (CPM) e do Decreto
Lei no1002 de 2l de outubro de 1969 (CPPM);

2.5 - Conceder acesso ao executor do convênio por parte da PMDF ao Sistema de Gestão de Infra-
ções de Trânsito (RADAR) e Sistema de Processamento de Infrações (GETRAN);

2.6 - Fornecer materiais de consumo e de distribuição gratuita necessária às atividades desenvolvidas
pela Unidade Policial Militar especializada no Policiamento de Trânsito Rodoviário;

2.7 - lmplantar fiscalização de controle de excesso de peso nas rodovias integrantes do Sistema Ro-
doviário do Distrito Federal- SRDF;

2.8 - Promover apoio às atividades administrativas operacionais desenvolvidas pela Unidade Policial
Militar especializada no Policiamento de Trânsito Rodoviário, tais como: transporle de materiais
oriundos das operações de remoções de veículos e animais nas rodovias integrantes do Sistema Ro-
doviário do Distrito Federal- SRDF;

2.9 - Fornecer serviço de guincho, visando remoção de veículos retidos nos pátios dos postos rodo-
viários, e locais onde ocorram o policiamento e fiscalização de Îrânsito nas rodovias:

2.10 - Designar servidor (es) especializado (s) em tráfego e operações de trânsito, para que. mediante
solicitação da conveniada, participe do planejamento e execução das atividades de fiscalização de
trânsito;

2.ll - Disponibilizar materiais e apoio técnico pararealização de campanhas educativas em conjunto
com o CPTran e suas subunidades;

2.12 - Informar à Unidade Policial Militar especializada no Policiamento de Trânsito Rodoviário de
realizações de transporte de cargas/dimensões excedentes ou de produtos perigosos;

2.13 - Realizar em conjunto com o Comando de Policiamento de Trânsito - CPTran, o planejamento
de ações e eventos a serem realizados nas rodovias integrantes do Sistema Rodoviário do Distrito
Federal - SRDF;

2.14 - Processar e manter arquivados no Sistema de Gestão de Infrações de Trânsito e no Sistema de
Processamento de Infrações os autos lavrados pela PMDF,

2.15 - Disponibilizar à conveniada equipamentos eletrônicos e/ou talões manuais de registros de
autos de infrações que serão utilizados pelos Agentes de Autoridade de Trânsito designados para a
fiscalização e o policiamento rodoviário de trânsito;
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2.16 - Realizar baixa dos paganrentos e alterações de cancelamento. efeito suspensivo, "suh-

.itidice " e rcativação de multas no Sistema de Gestão de Infrações de Trânsito e no Sistema de Pro-
cessamento de Infrações;

2.17 - Ofèrecer instalações em condições técnicas adequadas para a realização de vistoria nos veícu-
los autuados pelos Policiais Militarcs nas rodovias integrantes do Sistema Rodoviário do Distrito
Federal - SRDF. que são passíveis de regularização em decorrência de cometimento de

infrações e outras situações que necessitern da referida inspeção;

2.18 - Fornecer à conveniada as informações estatísticas de acidentes e volume de tráfego de veícu-
los, pedestres e ciclistas nas rodovias integrantes do Sistema Rodoviário do Distrito Federal- SRDF.
quando assim solicitadas;

2.19 - Promover e realizar cursos. palestras e seminários sobre legislaçâo. operação e segurança de
trânsito em conjunto com a conveniada. custeando todas as despesas que se fizerem necessárias. bem
como as de especialistas. autoridades convidadas. palestrantes e instrutores, com o objetivo de que
policiais do Comando de Policianrento de Trânsito - CPTran e suas subunidades e. bem como os
demais policiais militares que estiverenr credenciados para exercerem à atividade de fiscalização de
trânsito nas demais unidades da PMDF que possuam competência recíproca no apoio da fiscalização
de trânsito rodoviário participem de cursos, estágios, seminários. congressos e outras atividades jul-
gadas de interesses inerentes ao policiamento e fiscalização de trânsito rodoviário;

2.20 - Proceder a caracterização das viaturas utilizadas no policiamento rodoviário de trânsito, acres-
centando os dizeres "CONVÊNIO DER-DFhMDF".

3 - Constitui obrigações da PMDF:

3.1 - Utilizar os recursos financeiros. bem como materiais. bens e equipamentos repassados pe-
lo DER/DF, exclusivamente nas atividades de fiscalização e policiamento de trânsito rodoviário,
conforme objeto do presente Convênio;

3.2 - Elaborar e apresentar ao DBR/DF prestação de contas anual, constando o denronstrativo da
execução da receita e despesa, relação nonrinativa de pagamentos efetuados, extratos da conta cor-
rente específica do convênio, devidamente conciliados com as despesas efetuadas, relação de bens
adquiridos e declaração expressa do Ordenador de Despesas aprovando o relatório circunstanciado e

atestando que os recursos financeiros recebidos tiveram boa e regular aplicação. de acordo com o
estabelecido no presente ajuste e na forma determinada pelo Artigo 320 da Lei no 9.503197 - Código
de Trânsito Brasileiro;

3.3 - Manter o efetivo do policiamento para atender as demandas de fiscalizaçáo de trânsito rodoviá-
rio. proporcionando treinamento específico, sendo de sua responsabilidade o pagamento dos respec-
tivos encargos trabalhistas, fi scais. previdenciários e securitários;

3.4 - Fiscalizar, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis relativas às infrações de trânsito,
inclusive por excesso de peso, dimensões e de lotação em veículos automotores'

3.5 - F'ornecer e manter em boas condições os equipamentos de uso obrigatórios abaixo relaciona-
dos. bem conlo outros necessários para ao exercício das atividades de fiscalização de
ário, providenciando as suas aferições e atualizações:
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3.5.1 Equipamentos de uso policial militar;

3.5.2 Equipamentos de proteção individual;

3.5.3 Armamentos. munições e outros materiais bélicos, além de algemas;

3.5.4 Equipamentos e serviços de radiofbnia;

3.5.5 Equipamentos de fiscalização de velocidade. embriaguez etílica. transmitância luminosa
de vidros e películas e análise da emissão de gases expelidos pelos escapamentos de veículos;

3.5.6 - Outros necessários à operacionalização da Fiscalização de Trânsito e do Policiamento Rodo-
viário;

3.6 - Empregar viaturas em quantidade compatível com o efetivo e com a necessidade do policia-
mento de trâusito rodoviário, dentro de sua capacidade operacional, devidamente caracterizadas e
identificadas de acordo com as normas da PMDF. acrescentando o logotipo do

DER/DF e os dizeres,,CONVÊNIO DER-DF/PMDF,,:

3.7 - Encaminhar lista do efetivo de policiais militares a serenl cadastrados junto ao DER/DF para
fins administrativos e de designação como agentes da autoridade de trânsito e comunicar tempesti-
vamente as alterações ocorridas:

3.8 - Quando promover e realizar cursos. palestras e serninários sobre legislação, operação e segu-
rança de trânsilo em conjunto com o DER/DF. custeando todas as despesas que se fizerem necessá-
rias, bem como as de especialistas. autoridades convidadas. palestrantes e instrutores, com o objetivo
de que os agentes da autoridade de trânsito especializados na fiscalização e no policiamento rodoviá-
rio de trânsito participem de cursos. estágios, seminários, congressos e outras atividades inerentes ao
objeto deste convênio;

3.9 - Quando solicitado antecipadamente pelo DER/DF, disponibilizar apoio para garantir a segu-
rança e a fluidez viária em eventos, nranifestações e outras ocorrências de interesse público, bem
como para as operações de aferições de equipamentos de lìscalização eletrônica instalados nas rodo-
vias do Distrito Federal;

3.10 - Colaborar com os estudos e projetos de sinalização de trânsito destinados à obras, eventos e à
outras intervenções necessárias para se obter melhor fluidez e segurança viária nas rodovias do sis-
tema rodoviário do Distrito Federal, conforme necessidade do DER/DF;

3.1 I - Proceder escolta de transporte de cargas especiais quando necessário, além de outros apoios
em situações solicitadas pelo DER/DF;

3.12 - Comunicar ao DER/DF quando detectadas ocorrências de invasões de faixas de domínio, de
acessos irregulares e outras intervenções que afetem a segurança viária, bem como disponibilizar
apoio e proteção em operações de remoção, fechamentos de acessos e recolhimento de animais em
rodovias distritais;

3.13 - Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito, bem como normas e
do DBR/DF pertinentes à operação e fiscalizaçâo de trânsito rodoviário;

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO D/STR'TO FEDERAL
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3.14 - Controlar. cadastrar e encaminhar ao DER/DF os autos de infração emitidos pelos policiais
militares designados para a fiscalização e o policiamento de trânsito rodoviário na forma do presente
convênio. com vista à aplicação das penalidades cabíveis aos infratores;

3.15 - Realizar a manutenção preventiva e corretiva na frota de veículos empregados no policiamento
de trânsito rodoviário;

3.16 - Fornecer combustíveis e lubrificantes para o uso na frota de veículos empregados no policia-
mento de trânsito rodoviário:

3.17 - Comunicar ao DER/DF as avarias ou deficiências encontradas nas rodovias que possam com-
prometer as condições de segurança viária, bem como promover medidas que proporcionem a prote-

ção e segurança dos usuários das rodovias distritais;

3.18 - Designar 03 (três) policiais militares treinados para que, em locais a serem definidos entre os
convenentes. auxiliem no encaminhamento, despacho e processamento dos autos de infrações lavra-
dos em deconência da execução do objeto do presente convênio e que geraram medidas administra-
tivas ou defesas/recursos das autuações. como também para a entrega de CNH's e CRLV's recolhi-
dos nas operações de fiscalização de trânsito rodoviário realizadas pelos policiais militares;

3.19 - Designar policiais rnilitares treinados para realizar vistoria em veículos autuados nas opera-

ções de fiscalização de trânsito rodoviário. depois de sanadas as irregularidades apontadas;

3.20 - Gerir a aplicação dos recursos financeiros, dos materiais, dos equipamentos e dos investimen-
tos provenientes da execução do presente convênio.

3.21 - Elaborar e apresentar ao DBR/DF prestação de contas anual, constando o demonstrativo da
execução da receita e despesa, relação nominativa de paganrentos efetuados, extratos da conta cor-
rente específica do convênio, devidamente conciliados com as despesas efetuadas. relação de bens
adquiridos e declaração expressa do Ordenador de Despesas aprovando o relatório circunstanciado e

atestando que os recursos financeiros recebidos tiveram boa e regular aplicação, de acordo com o
estabelecido no presente ajuste. conforme estabelece o art. ll6, parágrafos 5" e 6o da Lei Federal no

8.666/93. e na forma determinada pelo Artigo 320 da Lei no 9.503197 - Código de Trânsito Brasilei-
ro, estabelecendo o prazo enr conformidade com o período de execução previsto no Plano de Traba-
lho.

CLAUSULA SEXTA _ DA VIGENCIA

O presente Convênio entra em vigor a contar da data de sua assinatura, ou seja, de 14105/2018. vigo-
rando pelo prazo de 60 (sessenta) meses, isto é, até 13/0512023, podendo à expensas dos conve-
nentes ser rescindido a qualquer tempo mediante acordo entre os partícipes e assinatura de Termo

E

F

Aditivo, bastando
30 (trinta) dias.

para tanto que o interessado se manifeste por escrito com antecedência

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SAM Bloco'C" Selores Complementares - Ediflcio SEDE DO DER/DF
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CLÁUSULA SBTIMA _ DO VALOR

O valor total estirnado do presente Convênio conforme consta no Plano de Trabalho ali especilicados
no Cronograma de Previsão de Desembolso Financeiro é de R$ 34.451.400.00 (trinta e quatro mi-
lhões quatrocentos e cinquenta e um mil e quatrocentos reais).

CLÁUSULA OITAVA _ DOS REPASSES DE R-ECURSOS

Os valores apurados das autuações lavradas pela PMDF serão repassados confomre CLÁUSULA
QUINTA. item 2.3, através do domicílio bancário n'070.00100.0404886. U.G. GESTÃO: l30l0l -
Secretaria de Estado da Fazenda do DF.

CLÁUSULA NONA _ DOS EXECUTORES

Ficam designados executores do presente convênio. pelo DER/DF, um titular e um substituto rrome-
ados pelo Diretor Geral ou pela autoridade competente delegada. e pela PMDF. um Oficial titular e

um Oficial substituto. efetivos do CPTran e/ou do Batalhão de Policiamento Rodoviário -BPRv, e

nonreados pelo Chefe do Deparlamento de Logística e Finanças - DI-F. com vistas às atribuições
constantes do Decreto n' 32.598/2010.

CLÁUSULA DBCIMA _ DA RESPONSABILIDADE E DESTINAÇÃO DOS BENS PATRJ-
MONIAIS

I - Os bens adquiridos com recursos financeiros oriundos do presente Convênio integrarão ao acervo
patrimonial da parte responsável pelo seu pagamenlo, a partir do recebimerlto e tombamento, e serão

disponibilizados à Unidade Especializada responsável pelo policiamento de trânsito rodoviário e.

bem como as Unidades que tiverem conflito de competência de apoio a frscalização das rodovias de
responsabilidade do DER. bem como às outras Unidades da PMDF que também participam deste
policiamento, observando o disposto no Artigo 320 da Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro.
Os bens que estejam e¡n cessão de uso poderão permanecer desta forma ou serão restituídos ao ce-
dente a qualquer tempo em comum acordo entre os partícipes.

2 - Os danos porventura causados ao patrimônio dos convenentes serão apurados por meio de proce-
dimentos legais adotados pelo DER/DF e PMDF, conforme cada caso, no âmbito de suas respecti-
vas responsabilidades, com vistas às providências necessárias.

CLÁUSULA DBCIMA PRIMEIRA _ DO EFETIVO

O efetivo empregado no policiamento e fiscalização das rodovias do CPTran e suas subunidades será
coordenado pelo CPTran. Os efetivos utilizados pelas unidades que possuem rodovias dentro de suas

áreas de responsabilidade serão coordenadas pelo Departamento Operacional com apoio técnico do
CPtran, com o objetivo de aperfeiçoar a eliciência operacional e administrativa entre os órgãos con-
venentes, obedecendo os critérios e as prioridades definidas enr conjunto.

CLÁUSULA DEcIMA SEGUNDA _ DA DENÚNCIA E RBSCISÃo

O presente Convênio poderá ser denunciado ou rescindido a qualquer momento, por iniciativa de
qualquer um dos partícipes, mediante notificação por escrito ao outro, imputando-lhes as responsabi-
lidades pelas obrigações decorrentes do prazo em que tenham vigido e creditando-lhes,
os beneficios adquiridos nesse período.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
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CLÁUSULA DÉCIMA TERcEIRA - DA ALTERAçÃo

Toda e qualquer alteração no presente ajuste de cooperação recíproca deverá ser processada mediante
termo aditivo. vedada a modificação do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃo E Do REGISTRO

O presente termo de ajuste de cooperação recíproca após assinado deverá ter o seu extrato publicado
no D.O.D.F. em até 05 (cinco) dias úteis do mês subsequerrte após sua assinatura, para que o ocorra a
sua eficácia. necessitando ainda o seu registro de instrumento no ente público interessado, confonne
art. 60. caput, art.61e parágrafo único da Lei Federal n" 8.666193.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA _ ANTICoRRUPçAO

Havendo irregularidades neste instrumento de cooperaçâo recíproca. entre em contato com a SE-
CRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE. OUVIDORIA DE COMBATE
À CORRUPÇÂO. no telefone 0800-6449060.

CLÁUSULA DÉCIMA SBxTA - Do FoRo

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumpri-
mento do presente instrumento. E, estando assim justos e de acordo, para firmeza e validade do que
frcou estipulado em todas as suas cláusulas, lavrou-se o presente, que lido e achado conforme, e assi-
nado pelos partícipes já mencionados e testemunhas abaixo.

Brasília-DF, l4 de maio de 2018

Pelo DER/DF: Eng" MARCIO AU
Di

Pela PMDF TO LUIZ SO - Cel. QOPM.
Chefe do de e Finanças - PMDF

Testemunhas:
Nome: MÁRCIO CORREA SOARES
CPF/MF: 3 1 3.535.25 1 -04
MATRÍCUL A:223278-2

Nome: SINOMAR RIBEIRO DO ESPIRITO
CPF/MF: 7 10.403.1 s I -00
MATRICUL A:224109-9

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SAM Bloco "C"Selores Complemenlares- Ediflcio SEDE DO DER/DF
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ver o desenvolvimento da circulação e segurança dos ciclistas, bem
senvolver atividades para a educação e conscientização dos usuário
trito Federal.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE - DF

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DETVDF
supERrNTEnoÊNcrn or rRÂNsrro - surRAN

CONVENIO No 001/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N" OI 13-O2OI57/2017

PLANO DB TRABALHO

Com vistas à consecução do disposto no artigo 25 do Código de Trânsito
Brasileiro, combinado com o artigo 116 da Lei no 8.666193, oDepartamento de Estra-
das de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, entidade executiva rodoviária e

o Distrito Federal, por intermédio da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, ór-
gão de segurança pública, ambos pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, por fbrça
do artigoTo, incisos IV e VI, da Lei no 9.503197, respectivamente, tem como Plano de
Trabalho, para a fiel execução do convênio que ora se celebra, as diretrizes abaixo.

DO OBJETO

O presente Convênio de Cooperação Recíproca tem por objeto a execução pe-
lo DER/DF e pela PMDF/DF, através do Comando de Policiamento de Trânsito -
CPTran e o Batalhão de Policiarnento Rodoviário - BPRv das atividades de Fiscalização
de Trânsito e apoio policial nas rodovias integrantes do Sistema Rodoviário do Distrito
Federal - SRDF, bem como atividades de educação de trânsito, observando-se as disposi-

ções da Lei 9.503197 - Código de Trânsito Brasileiro e demais normas pertinentes, espe-
cificamente o que estabelece os Art 21, ìncíso V e Art 23, incíso III.

DO OBJBTIVO

Garantir a segurança viária, reduzir o número de acidentes, principalmente com vítimas
fatais nas rodovias integrantes do Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF, esta-
belecer em conjunto diretrizes para o policiamento ostensivo cumprindo e fazendo cum-
prir a legislação e as noünas e legislações pertinentes no âmbito de suas respectivas atri-
buições, colaborando em operar o trânsito de veículos, de pedestres, de animais e promo-

s nas
e de-
Dis-

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
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METAS

I - Melhoria na segurança do trânsito nas rodovias integrantes do Sistema Rodoviário do
Distrito Federal - SRDF, por intermédio de campanhas educativas abordando temas sobre
a educação e a prevenção de acidentes de trânsito;

2 - Melhoria da fluidez do trânsito, com intervenções de engenharia de trânsito e disponr-
bilidade de guinchos para remoção de veículos que obstruam a livre circulação;

3 - Melhoria nas condições de fiscalização nas vias e rodovias do DF, com equipamentos
móveis e estáticos de controle de velocidade;

4 - Manutenção e atualização de banco de dados com o cadastramento de Estatísticas de
acidentes de trânsito;

5 - Redução do número de acidentes de trânsito com e sem vítimas;

6 - Desenvolvimento de programas de Educação de Trânsito.

7 - As metas serão mensuradas bimestralmente através de dados estatísticos fomecidos
pelo DER/DF, coletados nos órgãos de Segurança Pública e de Trânsito do Distrito Fede-
ral.

FASES DE CUMPRIMENTO DAS METAS

I - Pelo DER/DF:

I .l - Em até 02 (dois) anos, implantar Pontos de Controle de Excesso de Peso nas rodo-
vias integrantes do Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF;

1 .2 - Em até 0l (um) ano, ampliar serviço de guincho com vistas à desobstrução de rodo-
vias, quando ocasionado por acidentes, avarias e outras situações adversas;

1.3 - Em até 0l (um) ano, fomecer materiais como: Folders, Panfletos, adesivos e maten-
ais alusivos para realização de campanhas educativas;

1.4 - Em até 02 (dois) anos, implantar Pátios de Apreensão de veículos centralizados nas

rodovias, de forma a facilitar a remoção de veículos apreendidos;

1.5 - Manter imediatamente após a assinatura do presente Convênio, na sede da Unidade
de Policia Militar Especializado no policiamento rodoviário e suas frações destacadas,
serviço de Intemet e sistema que interligam as unidades e o DBR/DF;

DEPARTAMENTO DE ESIRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SAM Bloco "C"Selores Complementares- Ediflcio SEDE DO DENDF
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2 -Pela PMDF:

2.1 - Elaborar e remeter ao DER/DF a prestação de contas anual;

2.2 - Realizar campanhas educativas em todos os postos rodoviários da Unidade Policial
Militar em entendimento e parceria do DBR/DF;

2.3 - Adquirir materiais, equipamentos e viaturas conforme necessidade e solicitação das

Unidades de Policiamento Militar especializada no Policiamento Rodoviário;

2.4 - Fornecer para os policiais das Unidades de Policiamento Militar especializada no
Policiarnento Rodoviário e manter em condições de uso os seguintes materiais:

2.4.1 - Equipamentos de uso pessoal;

2.4.2- Equipamentos de proteção individual;

2.4.3- Armamentos, munições, algemas e outros equiparnentos bélicos que serão
utilizados em operações;

l. - Equipamentos de telecomunicação e radiocomunicação;

2.4.5- Equipamentos de fiscalizações de: Velocidade, EmbriaguezEtílica e Toxicológica,
Transmitância Luminosa e Emissão de Gases e outros que se fìzerem necessários à fisca-
lização de trânsito e operações de policiamento rodoviário;

2,5 - Fornecer e empregar viaturas em qualidade compatível com o efetivo e demanda
das Unidades de Policiamento especializado no Policiamento Rodoviário e nas Unidades
que possuam competência recíproca de competência de área no apoio na fiscalização das

rodovias de reponsabilidade de fiscalização pelo DER;

2.6 - Colaborar e apoiar a implantação de projetos de sinalização de obras ou de eventos
confonne solicitação do DBR/DF;

2. - Apoiar por intermédio de escoltas o transporte de Cargas Especial, quando ne-
cessários;

2.8 - Fomecer combustível, lubrificantes e derivados para uso da frota de viaturas empre-
gadas no policiamento e fiscalização de trânsito rodoviário;

2.9 - Manter servidor da Unidade de Policiamento Militar especializada no Policiamento
Rodoviário em local a ser definido, para entrega de CNH's e CRLV's
operações realizadas pelos Policiais Militares.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SAM Bloco 'C"Selores Complementares- Ediflcio SEDE DO DENDF
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DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

50

100

50

I - A Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, por intermédio da Unidade de Policia-
mento Militar especializada no Policiarnento Rodoviário realizarâ atividades de operações
e fiscalizações de trânsito rodoviário e envidará esforços no sentido de atingir as metas
estabelecidas no presente Plano de Trabalho, no que lhe couber.

2 - O Departarnento de Estradas de Rodagens do Distrito Federal - DER/DF, envidará
esforços no sentido de atingir as metas estabelecidas no presente Plano de Trabalho, no
tocante às suas responsabilidades.

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

A Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF. por intennédio da Unidade
de Policiamento Militar especializada no Policiamento Rodoviário aplicará os recursos
provenientes do presente Convênio com vistas a garantir que esteja bem equipada com
viaturas, materiais, equipamentos de sinalização viária. conrunicação e que atenda a de-
manda das unidades, com planejamento de previsão de gastos conforme o repasse
do DBR/DF e planilha abaixo:

DA PREVISAO DE APLICAÇAO DOS RECURSOS

TABELA I

ITEM ANO/QTDE

EQUIPAMENTO/MATERIAL 2018 2019 2020 202t 2022
2023

CONES DE SINALIZAÇÃO VI- 1Árua r

BARREIRAS PLÁSTICAS
LANTERNAS DE SINALIZA-
ÇÃo
LUVAS DE MOTOCICLISTAS
BOTAS PARA POLICIAMENTO
COLETES REFLETIVOS
CAPAS DE CHUVA
SISTEMA DE MONITORAMEN.
TO PARA AS UNIDADES DE
POLICIAM
ETILOMETROS ,

RADÀRES MÓVEIS

000 2.000

150 100

00 100

08
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l3

t4

l5

l6

l8
19

20

2l
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VIATURAS TIPO PICK.UP CA-
BINE DUPLA CARACTERIZA-
DA

VIATURAS TIPO SEDAN CA-
RACTERIZADA r5
),
VEICULO TIPO FURGAO CA.
RACTERTZADO

0I

t7 REBOQUE PARA MOTOS
CAMA DE FAQUIR

TAO RETRATIL

SERVIÇOS GRÁFICOS PARA
CAMPANHAS EDUCATIVAS

SERVIÇOS GRÁFICOS TALÕES
DE MULTAS

)) ]SERVIÇOS DIVERSOS OFICINA
MECANICA (VIATURAS)

l

SERVICOS DE TALÖES ELE.
TRONTCOS (TERCETROS)

lr,tlCRO ONteUS (POSTO vtÓ-
VEL) CARACTERIZADO
VIATURAS TIPO PICK.UP CA-
BINE SIMPLES CARACTERI.
ZADA

MOTOCICLETA POLICIAL CA-
RACTERIZADA ETÉ l584cc

SERVIÇOS DE PROCESSA-
MENTO ELETRONICO DE
MULTAS

0l 0l 0l 0l 0l

02

0

l0

l0
03

l5
50

0l 0l

01 0l

0l

0l 0l 0r

23

0l

0l

0r

0l

0l

0l

0r

50

01

0l

0r

0l

0l

0l

0l

I

l

I0

00l
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CRONOGRAMA DE PREVISÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

TABELA 2

ITEM EQUIPAMENTO/MATERIAL ANO/VALOR

2020 2021

226.000.00

DER
DF

coNES DE STNALTZAçÃO VtÁ-
RIA
BARRETRAS pr-Ásr-rcRs

I.ANTIRNAS I)F. SINALtZnçÃO
LUVAS I)E MOTOCICLISTAS
BOTAS PARA POLICIAMENTO
COLETES REFLETIVOS
CAPAS DE CHUVA
SISTEMA DE MONITORAMENTO
PARA AS I.JNIDADES DE POLI-
CIAM
ETILÔMETROS
RADARES n¿óvgrs
VIATURAS TIPO PICK-UP 4X4
CABINE DUPLA CARACTERI-
ZADA
VIATURAS TIPO SEDAN CA-
RACTERIZADA
vpiculo nPo FURcno cn-
RACTERIZADO
MICRO ÔI.¡I SUS CARACTERI-
ZADO
vtalunas rrPo PrcK-t P qxq
CAB SIMPLES CARACTERIZADA
MO'I.OCICLETA POLICI A L CA-
RACTERTzAUn n'r'É r584cc

REBOQUE PARA MOTOS
cAMA DE FAQUTR

BASTÃO RETRATIL
srnvrços cRÁFrcos PARA
CAMPANHAS EDUCAI'IVAS
sERV rÇos cnÁn'rcos ra r-ÕEs

SERV|çOS DE TALOES ELE-
TRONICOS (TERCEIROS)

sERVtÇOS DE PROCESSAMEN-
TO ELETRONICO DE MULTAS

.003.0000t

02

03

04

05

06

07

08

2018

339.000.00

1.000.000,00

2019

225.000.00

16.700,00

12.-500.00

25.000.00

I r.000.00
t 0.000.00

2022

Ir3.000.00 r r

2023

t-50.000.00

50.000.00 50.000,00

t50.000.00 r50.000,00

150.000.00

r 6.700.00

r2.500.00

I 1.000.00

5.000,00

09

l0

800.000.00

300.000,00

240.000.00

r.400.000,00

1.500.000,00

450.000.00

r.250.000,00

800.000.00

60.000.00

45.000.00
40.000,00

il

t2

l3

t4

t5

000.00250.

t6

l7
l8
l9

20

40.000.00

50.000.0050.000,00 50.000,00 50.000,00

DE MULTAS 50.000.00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

sERV^tÇOS DIVERSOS OFtCtNA
MECANTCA (VE|CULOS) t50.000,00 150.000.00 150.000,00 150.000,00

50.000,00 5 000,000.

2t

22

23

24

600.000,00 ó00.000,00 600.000.00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

3.200.000.00 3.200.000.00 3.200.000,00 3.200.000.00 3.200.000.00 3.200.000.00

- Os valores da tabela acima se referem ao quantitativo da tabela l;
- A frota de viaturas operacionais e administrativas deverá ser renovada a cada
anos;
- A frota de motocicletas deverá ser renovada a cada 04 (quatro) anos;

DEPARTAMENTO DE ESIRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
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^DA VIGBNCIA

O presente PLANO DE TRABALHO entra em vigor na data de sua assi-
natura juntamente com o convênio, e vigorará pelo mesmo prazo 60 (sessenta) meses,
devendo ser afualizado anualmenteo e podendo a qualquer momento a expensas dos con-
venentes ser modificado, complementado mediante acordo dos partícipes e assinatura de
Termo Aditivo, bastando para tanto que o interessado se manifeste por escrito com ante-
cedência mínima de 30 (trinta) dias.

Brasília-DF, l4 de maio de 2018.

Pelo DER/DF Engo MARCIO A USTO ROMA ZAF(
Di

Pela PMDF: IO LUIZ - Cel. QOPM
Chelè do e Finanças - PMDF

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SAM Bloco "C" Sefores Complementares - Ediflcio SEDE DO DER/DF
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DrRÈToRtA DE Âetlst('{)Es
CEÌ{I'RAI. DL COMPRAS

ITESULT^DO DE JULOAMENTO
p¡ruriÀo Er-glttdl¡¡r(:o pon sRp N'14/20u(

A Prcgocin d¡ Ccntr¡l dc Comprar/DAQ/SUAGiSES-DF cmrunicu quc, no Prcgåo tilc-
ùônico por SRP n'94/20lll. s¡gr¡¡am-5c wnccdo¡as (cn¡prc¡as. itcn¡. valorcs): COMER-
ClÂL VÂLTARMA EIRELI . CNPJ: 02.ó00.7?010001.0e.0e (Rt 0,2400), 14 (R$ 0,ó6?.1):
sANOH-AVENTIS F^R[!{ACEUTtC^ LTDA - CNI'.': 02.6115..1?7/000n.21, 04 (RS

23,50r¡0). l7 (lìS 23.40m)i l^RNl^('l: - lNl)(JS]'Rl^ QtilMl(:o-l'^RM/\(:l':tJ'Il( 
^ 

(:li^-
RENSE LTDA - CNP,: 0ó.62¡l.l-1-ì/0001¡ó, l2 (R$ 1,7167); NDS DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS I.TDA - CNPJ: 11.034.934/0001-ó0. 07 (RS 0.o420): APOl.l.O MA-
lERlAlS MEDICo HOSPTTALARES LTDA . CNPJ: 25.453.1?s/00o1.90, 16 (Rt 0.E300);
NoVO NORDISK FARMACEUTICA þO BRASll. lirÞÂ . CNIï: 82.17?.955/0001.55,02
(R$ 57.31100), lì6 (RS l9.lrlalo). Os itcns 0J, 05. Oll. lo, lJ, 15, lll c 19, lb¡¿m c¡rcclados
no sirtcma, ¡nrém os quåntiht¡vos fonm urlquiridos m ¡tcndinrcnlo ao itcm 3.5.6 do Editð|,
Or itcnr 0l c ll rçta¡am fncusdos. Pc¡l¿zcndo u¡¡¡ v¡lo¡ total ¡mru licitaçio dc RS

I 1.498.892.71 87.
CEI'IZE HEI.ENA SOUZA SAI-ES

PREGÀO ELETRôN¡CO POR SRP N" III/2OII
A Prcgocir¡ d¿ Ccnù¿l ilc CbnpflVDAQ/SUAC/SES.ÞF cmunicr quc, no l'rc8åo Elc-
trôr¡ico Íor SRP [" I I | /201 lt. sagruon-sc vctrccdor&r (cnpßss, itcns, rälorcs]: FÂRMACE
- ¡NDUSTruA QUIMICO.FARMACEUTICA CEARENSE LTDA . CNPJ:
06.ó211.331/lxrltl-46,03 (Ri 1,4000): CEC|llTll & CADINI - COMI:RCIO F- DfSTnl-
BtrtÞoR^ DE NTEDICAMENTOS - CNPJ: 26.965.609/0001-99, 12 (RS 0,52E1); FRE-
SENIUS KABI BR^SIL LrDA - CNI'J: 49.324.221ru001.{14, 0l (Rt .ì.¡1400). 05 (RS

lóe0o),07 (Rt l,ee00): COMERCÍAI- CIRURCICÀ RIOCLARENSE LTD¡l - CNPJ:
6?.729.17Vm0¡-91, l0 (Rt 0,7900). Os ircnr of,, ø,0ó,0ll c ll, fo¡m¡ cmcclcdo¡ no
sirtcma, ¡nrúm or qusntirstivoi l'onm ulquiritlo* cm ltcn.limcnto {o itcm.l.5.ô rlo lirJit¡¡, O¡
itcnr ll9, 14 c 15 form DESERTOS c o itm ll rcstou FRACASSADO. Pcrfoændo um
$lü totd para liciraçio dc Rt 6-12.1.41ó.000{-

CERIZE HELËN^ SOTIZ^ SALÊS

PREGÀO ELETRÔNICO PON SRP N" II5/2OII¡
Â Prcgocirr da Ccnlr¡l dc Comprur/DÂQlSt.,^G/SUS-Dl; cmunica r¡uc, no Prcgùo lilc-
trônico por SRP n' I l5/2018, sagrum-rc vmccdor¡s (cmprcus, itcnr, valorcr): NEWCARE
COMERCIO DE MATË,RIAIS CIRT.IRGICOS E HOSPITALARË,S . CNPJ:
07.70?.c71ß/0001-37, 0l (Rf 0,t8c0), 02 (Rt 0,18$); SEMINA INDIJSTRÍÂ E coMER-
CIO LTDA - CNPr: 55.1ó3.M2l0ml-15, oi (RS o,l79ll). O r.cnr Ol foi c¿nccl¿rlo no
Bistcnrr, pnr¿m {r qu¡ntitativo lii adquirido m ðtcndimcilo ¡o hcm J.5.ó do li¡Jir¡|, Pcr-
frzcndo um velor rol{l ¡xru licitaçâo dc R$ 427.340,00.

CERIZE HEI,ENA SOUZA SAI,ES

PREGÀO ELETRÔNICO POR SRP N" II?/20I8
,\ Prcgocir¡ da Clcnt¡¡l dc ConrpI¿!/DAQISUAG/SES-DF comunica quc, no F.cB¡o Elc-
trônico por SRP tr' I l7l2018. Fgñnm-s vcnccdo¡¿s (cmprci&r, hcns. ralorc¡): DISTRI-
CENTER D¡STRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNP,: 04.1¡13.656/0001-48.
0.3 (R$ 1.5E00): MuNDlt^RMA DISTR¡BU¡DOR DE PRODUTOS TARMACEUT¡CoS
E HO. CNPJ:0?.?68.8t17/0001-01,02 (RS 11,6700): NDS DISTRIBUIDORÂ DE ME-
DICAMENTOS LTDA . C-NI¡J: 11.0.14.934/0001-60, 0l (RS 1,96m): HYPOFARM/I NS-
TITUTO DE HYPODF.RMI^ E FARMACIÀ LTD.A - CNPJ: l7.l?4.ó57lürol-?8, 05 (RS

0.7600). O itcm O4 ¡cstou f¡¡c¡¡s¡do. Pcrlucndo um v¡lr ¡oul paru licitaçio dc R$
ltt l.0lo,t60{r.

CERTZE HELENA SOUZA SALES

PREGÀO ELETRÔNICO POR SRP N'I¡7/2OI¡I
A Prcgæir¿ d¡ Ccntr¡l dc Cunpns/Þ,{Q/SUA6/lSF.S-DF umurica quc, ûo Pregio Elc-
trôn¡co por SRP n" ll7ll0ltl, s{&rûm-ic vcnccdqer (cmprc!ðs, itcns, vllorcs): COSTA
C^M^RG() (:oM. DE PRoDt.lToS llOSPlT I.^RES llTD^ - C"l.lPJ: 36.125.157/0001-34.
0l (Rî 0,1200)l UNIAO QIJIMIC FARMACEUTIC^ NACIONAL S A . CNPJ:
60.665.9111,0009.7.5,02 (Rt 0.4500). Or ¡tcns 0J s &l rcst¿r¿m FRASSAÞOS c o itco 05
¡Bs¡ou DESERTO. Pc¡f¿?cndo um v¡lo¡ toul prra liciruçåo dc R3 19.190.ffm.

CERIZE HELENA SOUZA SALNS

pnEcÃo ELITRôNICO POR SRP N" r.13/20[- U^SC 926t r9
A Prcgocirr ¡l¡ Cc¡¡r¡al dc Compras/StlÂG d¡ Scc¡ct¡ri¿ dc Estarlo dc Saúdc do Þisrùo
Fcdcrul conrunic¡ quc o Pßg¡o Elctrônico por SRP n" 143¿0lt (M¡t$i¿l dc sonsu¡no: FIO
DE SUTURA ODONTOLOO¡CO) rcstou F¡¡c¡rs¡rlo.

JUL¡ANA ARÁÚJO E SOUZA

FUT{DAçAO HEMOCENTRO DE ERASILIA

AVISO DE LÍCITAçÃO DESERTA
PRnGÄO ELr..TRÔN|CO N" 0e/20tE - UASC e2ó334

O Prcgoc¡ro tonro público, fu¡ cmhccimc¡rlo dor intcrcssador, quc o ccnmc ücinra rc-
li:runci¿do rlcllagrou-sc DÈSERTI), conri¡lqudo ¿ incxi:tónci¿ ¡lc licit¿ntcr m sctriu.
P.occso n" 00ó3-m0242/201ó. lnfonn4icr orsr'és do cntlcrcço clcrônico srs'.cmrpñr-
govcmerrcnþir.gov.b ou pclo tolcl'onu: (61) t3274457,
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PREGAO ELEÍRONTCO N" ¡.r/20ilr
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