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SI CELEBRAM O

DISTRITO

FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA POLICIA MILITAR DO

DISTRITO FEDERAL,

E O

DEPARTAMENTO DE

ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL -

DER-DF COM VISTA AO ESTABELECIMENTO DE
coNDrçoEs PARA FTSCALTZAçÃO POLTCTAL NAS
RODOVIAS DO SISTEMA RODOVIARIO DO DISTRITO
FEDERAL, SOB CTRCUNSCRIÇÃO DO DER-DF, NA
FORMAABAIXO:
O DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica de Direito Público Interno, neste ato
representado pelo Governador o Sr. Agnelo Queiroz, por intermédio da POLICIA
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, com sede no SAIS, Setor de Areas lsoladas

Sul, Qd. 04, Brasília-DF, inscrita do CNPJ sob o número 08.942.610/0001-16,
representada, neste ato, pelo Chefe do Departamento de Logistica e Finanças,
Coronel QOPM ROBMILSON ARAÚJO DE LIMA, residente

capital, portador

do RG 1.337.490

e domiciliado

nesta

SSP/DF, CPF 804.321.907-91, Conforme

delegaçäo de competência constante na Portaria FMDF no 725, de 09SET10,

eo

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
DER/DF, autarquia criada pela lei 4.545 de

l0

-

de dezembro de 1.964, com sede na

I'Crr

- Íietores Complementares - Edifício Sede do DER/DF - Brasília DF, inscrito no CNPJ/MF sob o número 00.070.531/0001-03, neste ato
representado por seu Diretor-Ge¡"a1, Eng.o Fauzi Nacfur Júnior, residente e

SAM Bloco

domiciliado nesta capital, portador do RG no 788729 SSP/DF, CPF no 297.111.77153, considerando o disposto pelos artigo s 21, 23 e 25, todos da Lei n" 9.503/97, e

considerando

tl

a inexigibilidade de licitação por se tratar de

ry

operaçäo,

RESOLVEM celebrar o presente CONVÊNIO, sob a regência da Lei n. 8.666/93,

mediante as Cláusulas

e

condiçöes seguintes, tendo

fundamento o artigo 25 da lei das licitaçöes:

o

presente Termo como

Folha

Proæsso
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O presente ajuste tem por fundamento legal o

hl,..lbica

d

J2?

no

n'

113,

194 437.1

S

seguintes, da Lei de regência, combinado com os artigos 21, 23 e 25 da Lei

no

9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Delegação de competência aos Policiais Militares do Distrito Federal para
fiscalização de trânsito nas rodovias do Distrito Federal sob circunscriçäo do
DER/DF, conforme estabelecido no artigo 23, inciso

lll, do Código de Trânsito

Brasileiro (Lei no 9.503/97).
CLÁUSULA TERCEIRA . DO OBJETIVO
Reduzir os níveis de acidentes nas rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito
Federal

-

SRDF, nas rodovias federais, nos limites do Distrito Federal, propiciando

a todos o direito a um trånsito em condições seguras, adotando-se todas as
medidas destinadas à fluidez, conforto, defesa ambiental e à educação para o
trânsito e em tudo fiscalizando o fiel cumprimento das disposiçöes do Código de
Trânsito Brasileiro e seus regulamentos.

cLÁusuLA QUARTA - DAs oBRrcAçÖes
4.1 - Das obrigaçöes do DER/DF:

4.1.1 Planejar, organizar e coordenar, de acordo com o disposto nos artigos 3o e
40, do Regimento aprovado pelo Decreto n" 25.735, de 06 de abril de 2005, as

atividades do Órgão Rodoviário, necessárias ao bom desempenho do
policiamento rodoviário;

4.1.2 Designar como agentes da Autoridade de Trânsito e cadastrar o efetivo de

Policiais Militares da PMDF, lotados na Unidade Policial Militar
arem como
especializada no policiamento rodoviário de trânsito, para
Agentes de Trânsito nos termos do art. 280 S 4' do CTB;
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4.1.3 Repassar, mensalmente, o percentual de 50% (cinqüenta por cento) da
arrecadação líquida provenientes das autuações e taxas, quando cobradas
e pagas, relativas aos serviços prestados pela Unidade Policial Militar
especializada no policiamento rodoviário de trânsito lavradas nas Rodovias
do DF;

4.1.4 Fornecer, construir, manter e reparar as instalações destinadas à Sede da
Unidade Policial Militar especializada no policiamento rodoviário e de suas
fraçÕes destacadas, bem como implantar postos rodoviários, dentro das
disponibilidades orçamentárias e financeiras, para o efetivo exercicio de
policiamento/fiscalização de trånsito nas rodovias distritais, as quais serão

à administraçäo

militar para os efeitos do
Decreto-Lei no 1.001 de21 de Outubro de 1969 (Código Penal Militar) e do
Decreto-Lei n'1.002 de 21 de Outubro de 1969 (Código de Processo Penal
consideradas áreas sujeitas

Militar);

4.1.5 Encaminhar mensalmente relatório das penalidades de multas decorrentes
das autuações da PMDF, bem como, das taxas, as quais foram pagas ao
órgão de trânsito, bem como, as que se encontram em notificaçäo e em grau

de recurso ou conceder acesso aos sistemas informatizados para que

o

Executor do Convênio por parte da PMDF possa colher tais dados.

4.1.6 Apresentar, mensalmente, planilha e/ou permitir o acesso ao banco de
dados, para fins de controle do executor da PMDF, das autuações
aplicadas;

4.1.7 Encaminhar ao Executor do Convênio da PMDF, mensalmente, a numeração
dos autos de infraçäo notificados aos infratores e os encaminhados å JARI,
bem como a relação numérica dos autos de infraçäo que por ventura foram
cancelados;

4.1.8 Fornecer material de consumo e de distribuição gratuita, necessários às
atividades desenvolvidas pela Unidade Policial Militar especi{i}pOa no
policiamento

rodoviário;

Ve

4.1.9 lmplantar postos de fiscalizaçâo e de controle de excesso de peso

nas

rodovias do DF conforme disponibilidade orçamentâria e financeira;

4.1.1O Promover apoio às atividades administrativas, operacionais

e

escolares

desenvolvidas pela Unidade Policial Militar especializada no policiamento
rodoviário, tais como transporte de materiais necessários às operações,
3
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As viaturas necess as à remoçäo de

veículos e transporte operacionais poderäo, excepcionalmente, serem
cedidas em regime de comodato, para utilização conjunta, obedecidos
critérios e normas vigentes;

4.1.11 lmplantar serviço de guincho, visando remover os veículos retidos no pátio
dos postos rodoviários com um prazo máximo de espera de 24 (vinte e
quatro) horas;

4.1.12 Designar um analista de atividades rodoviárias, especializado em
engenharia de tráfego e operação de trânsito, para que, mediante
solicitação do Comandante da Unidade Policial Militar especializada no
policiamento rodoviário, participe

do

planejamento

e

execução das

atividades de fiscalizaçäo de trânsito;

4.1.13 Promover convênio com os órgãos pertinentes, com vistas à apreensão de
animais soltos nas faixas de domínio das rodovias, bem como disponibilizar
equipamentos e pessoal para a execução da atividade;

4,1.14 Disponibilizar materiais para realizaçäo de campanhas educativas, em
entendimento com a Unidade Policial Militar especializada no policiamento
rodoviário, com periodicidade de no mínimo duas campanhas por semestre;

4.1.15 Normatizar e regulamentar, em comum acordo com a Unidade Policial
Militar especializada no policiamento rodoviário a realização de
escoltas/acompa nhamentos de ve ícu los com ca rga/d imensÕes excedentes;

4.1.16 Realizar em conjunto com a Unidade Policial Militar especializada no
policiamento rodoviário vistoria para autorizaçäo de eventos a serem
realizados nas rodovias;

4.1.17 Processar os autos de infraçäo aplicados pelos Policiais Militares da PMDF,
bem como, arrecadar as multas decorrentes de tais autos de infraçäo;

4.1.18 Fornecer, ao Executor do Convênio pela PMDF equipamento eletrônico de

registro de autos de infração ou talões de Auto de lnfração que seräo
utilizados pelos Policiais Militares;

o cadastramento,

baixa por pagamento e as alteraçÕes de
cancelamento, "sub judice", efeito suspensivo e reativação das
Itas no

4.1.19 Proceder,

sistema do DETRAN/DF;
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notificação, impressão e sua postagem aos prop
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rios de

veículos automotores, quando autuados por Policiais Militares nas Rodovias
do Distrito Federal;

4.1.21 Designar local

e

construir instalação com condições técnicas para
ù
realizaçäo de vistoria a veículos autuados em rodovias em decorrência O"
6Ñ
cometimento de infrações onde seja prevista a vistoria veicular após
regularizaçäo do veiculo;

4.1.22 Fornecer à Unidade Policial Militar especializada no policiamento rodoviário
informações estatísticas a respeito de acidentes ocorridos nas Rodovias do

DF, bem como dados relativos ao volume de veículos que circulam nessas
rodovias;

4.1.23 Promover

e

realizar cursos, palestras

e

seminários sobre legislaçäo,

operação e segurança no trânsito, em conjunto com a PMDF, custeando
passagens, acomodação e transporte, dentre outras despesas que se

fizerem necessárias,

a

especialistas

e

autoridades convidados como
palestrantes ou instrutores. Bem como, propiciar condições, tais como
passagens, diárias e outras despesas que se fizerem necessárias, para que

os Policiais Militares lotados na Unidade Policial Militar especializada no
Policiamento Rodoviário frequentem cursos, estágios, seminários,
congressos, encontros e outras atividades afins, julgadas de interesse do
policiamento e fiscalização do trânsito rodoviário, conforme projeto
específico.

4.1.24 Caracterizar todas as viaturas utilizadas no policiamento rodoviário com o
logotipo "Convênio PM DF/DER/DF'.
4,2. Das obrigaçöes da PMDF:

4.2.1 Utilizar os recursos financeiros, bem como, os materiais, bens

e

equipamentos porventura repassados pelo DER/DF, pa ra consecu ção das

atividades

de

policiamento rodoviário, conforme objeto

resente

Convênio e legislação vigente;

4.2.2 Elaborar e apresentar ao DER/DF, prestação de contas anual constando o
demonstrativo da execução da receita e despesa, relaçâo nominativa de
pagamentos efetuados, extratos da conta corrente específica do convênio

devidamente conciliado com

as emissöes efetuadas, relaçäo de

bens
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pesas aprovando o

relatório circunstanciado e atestando que os recursos financeiros recebidos
tiveram boa e regular aplicaçäo, bem como o encaminhamento de relatórios

mensais pelo Executor do Convênio, de acordo com o estabelecido no
presente ajuste e na forma determinada pela Lei no 9.503/97, em seu art.
320;

4.2.3 Manter efetivo para suprir as necessidades de policiamento rodoviário,
proporcionando treinamento especializado e distribuição compativel desse
efetivo, sendo de sua responsabilidade o pagamento da respectiva
remuneraçäo e encargos sociais;

4.2.4 Fiscalizar, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis relativas às
infrações de trânsito, inclusive por excesso de peso, dimensöes e lotação de
veículos;

4.2.5 Fornecer, manter em condições de uso

e

sempre que obrigatório e

necessário, providenciar para que sejam aferidos e atualizados os seguintes
itens:

4.2.5.1 Equipamentos de uso policial militar;
4.2.5.2 Equipamentos de proteção individual,
4.2.5.3 Armamentos, munições, e outros materiais bélicos, alem de algemas;

4.2.5.4 Equipamentos e serviços de telecomunicações;
4.2.5.5 Equipamentos e serviços de radiofonia;

4.2.5.6 Equipamentos de fiscalizaçäo de velocidade, embriaguez etílica

e

toxicológica, transmitância luminosa de vidros e películas, aferiçäo de níveis

de sons e ruídos emitidos por veículos, análise da emissäo de gases
expelidos pelos escapamentos de veículos e outros necessários à
fiscalização de trânsito e à operação do policiamento rodoviário;

4.2.5.7 Outros necessários à operacionalização do Policiamento Rodoviário;

4.2.6 Empregar viaturas em quantidade compatível com o efetivo e condizente
com a necessidade do policiamento rodoviário, devidamente identificadas,
pintadas de acordo com as normas da PMDF e caracterizadas pela pintura
amarelo rodoviário em substituição a cor branca, junto com o azul padrão
PMDF, mantendo-se os demais detalhes característicos das viaturas
Policiais Militares e a inclusão do logotipo do DER com os dizeres

"

to

PMDF e DER/DF", rìas viaturas adquiridas pelo presente convênio;
6
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4.2.7 Disponibilizar ou empregar o efetivo de Policiais ilitares a ser cadastrado
junto ao DER/DF, para fins administrativos e de designaçäo como agentes

da autoridade de trânsito, fornecendo uma relaçäo completa do pessoal,
veículos e equipamentos e comunicando mensalmente as alterações
ocorridas;

4.2.8 Promover e realizar cursos, palestras e seminários sobre legislação,
operaçäo e segurança no trânsito, em conjunto com o DER/DF, custeando
passagens, acomodação e transporte, dentre outras despesas que se
fizerem necessárias, a especialistas e autoridades convidados como
palestrantes ou instrutores. Bem como, propiciar condições, tais como
passagens, diárias e outras despesas que se fizerem necessárias, para que

os Policiais Militares lotados na Unidade Policial Militar especializada no
Policiamento Rodoviário frequentem cursos, estágios, seminários,
congressos, encontros e outras atividades afins, julgadas de interesse do
policiamento e fiscalização do trânsito rodoviário, conforme projeto
específico;

4.2.9 Quando necessária a aplicação de força policial ou justificadamente por falta
de capacidade técnica ou operacional do órgão solicitante prestar apoio ao

DER/DF nos trechos em obras que exigirem intervenção policial para

segurança e fluidez, nos levantamentos, aferiçöes de
equipamentos, bem como por ocasião de solenidades de inauguraçöes

garantir

a

rodoviárias e visitas oficiais;

4.2.10 Colaborar na implantaçäo do projeto de sinalização provisória de obras ou
eventos, conforme a necessidade do DER/DF;

4.2.11 Proceder à escolta no transporte de cargas especiais quando necessário e
em outras situações por solicitaçäo do DER/DF;
4.2.'12 Comunicar ao DER/DF as invasÕes das faixas de dominio, os acessos não

autorizados e outras irregularidades que afetem a segurança do trânsito,
bem como proporcionar aos funcionários do Órgäo apoio e proteção quando

da remoção de invasöes, fechamentos de acessos, recolhimentos

de

animais e regularizaçâo de ocupaçäo de área;

4.2.13 Fazer cumprir a legislaçäo de trânsito, bem como normas e

do

DER/DF pertinentes à operação e fiscalização de trânsito;
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4.2.14 Controlar e encaminhar ao DER/DF os autos de infração emitidos pelos
Policiais Militares, na forma do presente convênio, após auditoria prévia,
com vista à aplicação das penalidades cabíveis;

4.2.15 Elaborar e encaminhar ao DER/DF relatórios mensais informando sobre as

atividades desenvolvidas no período, bem como sobre atendimento a
acidentes de trânsito ocorridos nas rodovias conveniadas, para fins legais e
estatísticos;

4.2.16 Realizar a manutençäo preventiva

e

corretiva na frota de veículos

empregados administrativa e operacionalmente' no policiamento rodoviário;

4.2.17 Fornecer combustíveis e lubrificantes para uso da frota de veículos
empregados administrativa e operacionalmente' no policiamento rodoviário;
4.2.18 Comunicar ao DER/DF as avarias ou deficiências encontradas nas rodovias

que possam comprometer as condiçÕes de segurança, bem como promover
medidas que proporcionem a proteção dos usuários;

4,2.19 Designar dois Policiais Militares especialistas em trânsito, para comporem o
colegiado de julgamento dos recursos das autuações e penalidade aplicadas
em decorrência do objeto deste convênio;

4.2.20 Designar Policiais Militares especialistas para realizar vistoria a veículos
autuados em rodovias em decorrência de cometimento de infraçöes onde
seja prevista a vistoria veicular após regularização do veículo;

4.2.21 Gerir a aplicaçäo dos recursos financeiros

e

materiais provenientes do

de seçäo na Unidade Policial Militar
rodoviário, a qual será responsável pela

presente convênio por meio
especializada no policiamento

elaboração de projetos e prestação de contas pelo o executor.

CLÁUSULA QUINTA . DA VIGÊNCIA
O presente Convênio entrará em vigor na data da sua publicação no Diário
Oficial do Distrito Federal, a expensas do concedente, para viger por 5 (cinco)
anos, devendo ser elaborado anualmente novo Plano de Trabalho, mediante termo

aditivo, podendo ainda ser modificado, complementado, ro
a qualquer tempo, mediante entendimento entre as partes.
CLAUSULA SEXTA

ado

rescindido

DO REPASSE
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O DER/DF repassará à PMDF o valor corresp
cento) da arrecadação liquida provenientes das autuaçöes de trânsito aplicadas

por Policiais Militares nas rodovias do Distrito Federal e das taxas, quando
cobradas e pagas, relativas aos serviços prestados pela Unidade Policial Militar
especializada no policiamento rodoviário de trânsito nas Rodovias do DF,
conforme estabelecido em TABELA a ser elaborada e que será objeto de aditivo
contratual.

cLÁusuLA sÉTrMA - DA DorAçÃo oRçAMENTÁRIA
7.1 As despesas decorrentes do presente Convênio correrão à dotação
orçamentária do DER/DF referente à Atividade DER - 2.541 - Policiamento e
Fiscalizaçäo de trânsito em rodovias sob a circunscrição do DER/DF,
Natureza da Despesa: 339139

- Outros serviços de terceiros PJ, Fontes 237

e 437, integrarão o orçamento da PMDF, devendo os recursos ser utilizados
para pagamentos de despesas e/ou investimentos que se fizerem necessários

para o fiel cumprimento do presente ajuste, de acordo com

a

legislação

pertinente;

7.2 A conta corrente terá uso exclusivo para a transferência de recursos à PMDF e
será aberta após assinatura do Convênio;

7,3 Os recursos repassados a esta conta representam a receita líquida das
autuações aplicadas por Policiais Militares. A receita líguida é o valor total
arrecadado, deduzidos 5% (cinco por cento) do Fundo Nacional de Segurança

- FUNSET, 1% (um por cento) do PASEP, e das despesas com o
processamento, impressäo e expediçäo pelos correios dos autos e
no Trânsito

notificaçöes de infrações, da tarifa cobrada pelos bancos para recebimento

das multas, pagamentos, "pro rata", e os relativos à locaçäo de talonários
eletrônicos disponibilizados å PM no âmbito deste convênio e outros custos
que possam existir, além da restituiçäo das multas por causa de recursos
interpostos junto a Jarí, CONTRANDIFE, e ou através de ações j ciais
CLÁUSULA OITAVA

-

DO REPASSE DE RECURSOS

8.1 Os custos relativos à execuçäo dos serviços previstos no presente Convênio,
deveräo ser apurados e ressarcidos mensalmente;

6{
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8.2 O DER/DF repassará mensalmente à PMDF, o percentual de 50% cinqüenta por

cento) da arrecadação líquida provenientes das autuaçöes relativas aos
serviços prestados pela Unidade Policial Militar especializada no policiamento
rodoviário de trânsito lavradas nas Rodovias do DF;

8.3 O DER/DF repassará mensalmente o valor referente à apropriação das taxas,
quando cobradas e pagas, previstas e constantes da TABELA referida na
CLÁSULA

SEXTA DO REPASSE,

mediante

a apresentação de planilha

detalhada e em conformidade com o disposto no item anterior;

8.4 Os recursos auferidos pelas autuaçÕes em vias administradas pelo DETRAN/DF,
serão de 50% do valor liquido recebido pelo DER/DF e será repassado à PMDF
nos mesmos moldes do presente convênio.

8.5 O repasse dar-se-á na forma do Artigo 40, XlV, "a", da Lei

n'

8.666/93, podendo

ocorrer em até 60 (sessenta) dias, contados da data de expediçäo do Atestado de

Execuçäo pelo DER/DF, através do BRB

-

Banco de Brasília S/4, via PAB-

CBMDF (código 146).

CLAUSULA NONA - DA PUBLTCAçAO E REGTSTRO

A eficácia do Convênio fica condicionada à publicaçäo do instrumento, na
lmprensa Oficial, pelo DER/DF, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, após o que deverá
ser providenciado o registro do instrumento pelo DER/DF.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ExEcUToR

Ficam designados Executores do presente Convênio, pelo DER/DF, um
servidor designado pelo Diretor Geral, e pela PMDF, um Oficial executor e um
Oficial substituto, do efetivo da Unidade Policial especializada no policiamento
rodoviário nomeado pelo Chefe do Departamento de Logística e Finanças, com
vistas às atribuições do Decreto no 16.098, de29.11.93.

cLÁusuLA DÉcrMA

pRTMETRA - DA

Cabe ao Comandante

da

opERAcroNALrzAçÃo
Unidade Policial Militar especializada no

policiamento rodoviário, administrar, instruir, disciplinar e empregar nas operaçöes
e serviços de policiamento rodoviário, os elementos de sua unidade, na forma dos
encargos que lhe säo atribuídos pelas normas

legais.

/
\-,1Ito

tOìha

CLAUSULA DÉC|MA SEGUNDA

rìo

J '-è

- DA RESPONSABTLTDADE E DESTTNAçÃO

DOS BENS PATRIMONIAIS

12.1 Os bens adquiridos durante a execução do Convênio integrarão o acervo
patrimonial da parte responsável por sua aquisição, a partir do recebimento

e

tombamento, e serão disponibilizados à Unidade Especializada
responsável pelo Policiamento Rodoviário pa'a execução de suas
atividades, retornando ao órgão de origem por necessidade dos
Convenentes, acordo entre as partes ou findo o Convênio, que estejam em
cessäo de uso, ou oriundos de aquisições anteriores à assinatura do
presente convênio, deveräo ser restituído ao DER/DF, ou doados å PMDF,
em comum acordo entre as partes.

e

motocicletas com menos de quatro anos de uso,
disponibilizadas a Unidade Especializada no policiamento rodoviário e
adquirida pelo DER/DF durante o convênio anterior, integraräo o acervo
patrimonial da PMDF e continuarão à disposição da Unidade Especializada

12.2 As viaturas

no Policiamento Rodoviário.
12.3 O dano porventura causado ao patrimônio dos convenentes será apurado por

meio de procedimento legal adotado no âmbito da PMDF e do DER/DF,
conforme o caso, no âmbito de suas respectivas responsabilidades, com
vistas às providências julgadas necessárias.
CLÁUSULA DÉcIMA TERcEIRA - Do EFETIVo

O efetivo a ser utilizado pela Unidade Policial Militar

especializada no

policiamento rodoviário, em decorrência do presente Convênio, será distribuído às

suas fraçÕes subordinadas, cujas sedes e subáreas de atuação coincidirão,
preferencialmente, com as sedes das áreas de responsabilidade dos Distritos
Rodoviários a fim de otimizar a eficiência operacional e administrativa entre os
órgãos envolvidos, obedecidos os critérios e as prioridadf definidas

conjuntamente.

\.\

cLÁUSULA DÉcIMA QUARTA - Dos DISTRITOS RODOVIÁRIOS

11

iciha

no -/ f-9

Pi'oæsso

n'

Rubrr.e-

-a^+/_i

113,

94 437.1

Os Chefes dos Distritos Rodoviários e os Comandantes das fraçöes e
policiamento promoveräo, mutuamente, no que lhes couber, as condições
necessárias ås respectivas atuações sobre as áreas comuns circunscritas.
CLÁUSULA DÉcIMA QUINTA - DA DENÚNcIA E DA REScISÃO

O Convênio poderá ser

denunciado por conveniência dos participes, por
escrito, desde que observado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias de pré-aviso, ou
rescindido de pleno direito por descumprimento das normas estabelecidas na

legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer

de suas cláusulas

ou

condições, ou pela superveniência de norma lega! ou de fato que o torne material

ou formalmente inexecutável, sem quaisquer ônus advindos dessa medida,
imputando-se às partes as responsabilidades pelas obrigações decorrentes do
prazo em que tenha vigido e creditando-lhes os benefícios adquiridos no mesmo
periodo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

-

DAS PENALIDADES

16.1 Considera descumprimento das cláusulas do presente convênio o não
cumprimento de uma ou várias obrigações previstas para cada uma das
partes na Cláusula Quarta deste Convênio, bem como, o não cumprimento
das obrigações estabelecidas no Plano de Trabalho;
16.2 A comprovação do descumprimento das cláusulas constantes deste convênio

se dará por meio de procedimento administrativo onde será dado prazo parc
regularizaçäo da situaçäo, podendo após esse prazo ser adotada uma das

situaçöes previstas na Cláusula Décima Quinta mediante procedimento
adm inistrativo próprio;

16.3 O prazo citado acima será estabelecido no documento que informar a uma

das partes o não cumprimento das obrigaçöes estabelecidas

n

ajuste;

16.4 O descumprimento das cláusulas do presente convênio não ca ra rva a
denúncia ou a rescisão do Convênio, medida que deverá ser adotada
através de documento próprio, conforme estabelecido na Cláusula Décima
Quinta.

cLÁUSULA DÉcIMA sÉTIMA - DO FORO

q
T2

l

Folha

t ¡-'/'

no

Præesso

n'

113.

Rubdca

1$4.43I-1

Para as questöes decorrentes do presente convên , fica eleito o Foro da
Capital da Reptiblica. Por estarem assim justas e de acordo para firmeza e
validade do que ficou estipulado em suas cláusulas lavrou-se o presente convênio
em livro próprio, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Brasilia-DF,

ll

FAUZI NACFUR J

de

r¡.e\ o

de 2412.

R

Diretor Geral do

ROBMILSON

Chefe do Departam

tl¡o

E LIMA

de

ística e Finanças da PMDF

- CEL QOPM

Testemunhas:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:
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AVISO DEAßI]RTURA
N. 24120r2.
Enæntra-se a disposiçåo dos interess¡dos, no site wwwcomprasoet.gov.b¡ o segu¡ntc EdilÂl;
Prcgðo Elctro¡r¡co no 2412012. Olrjclo: Aquisiçåodc lmprcs:øæ Multifuncionais Policromáticas
(44 de 23 ppn), vismdo atendcr as necessidrdes do Depqflonento de Trft$ito do Dslrilo Fcdcml
- Dctr¡¡VDF, confonnc cpæifioçõcs c condiçõcs cstabclæid¡s no Temo de Rcfcrônci¡ constütc
do Anc¡o I do Edital. Abcnura: 4 dcjunho de 201 2 às l4h. As empresas e ou repres€ntmt€s que
odquirirem o editcl obrigrnt-* a acompanlrr o Diårio Oñci¡l da lJniio mbrc possívcis ¿lter¡çðcs. Mais infomaçõa na Ce¡tncia de l,ic¡t¡çio - lel. (6 I ) 3905-2030 où fe\ (61 ) 3905-201ó.

No 98 segunda-feira, 21 de maio de 2012

pnrcÃo rlrrnÒNrco

Bfasllie/Dl:

16 dc maio dc 2012.

ISABEL CRISTINA DA SILVA GUTHITR
Prcgocira

UNIDADE DE ADTYIIN|STRAçAO GERAT
DXI'RA]O rX) PRIMEIRO I ERMOADl flVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVTçOS N'26/201 r. DOS TERMOS DO PADRÄO l4l2002.
10.000.12112010. Pârtcs: O Dishito Fcdcml, por intcmédio d¡ Sccretari¡ de Eslado ¡le Turismo e a Empresn Brasil Telecom S/4. Objeto: O prescnte TermoAditivo objctiva a
pmnogaçâo do pruo dc vigôncir do contr¡lo por mais l2 (dozr) mcses, com brse no ¡nciso ll,
anigo 57, d¡ Lei n'8.óóû93. Vigência: 07l04l20l2s07ß4n013. Ds Rttificåçåo: pcmmeccm
inallcnds as dcmais cláusulas. D[l¡ dc Assinrtun: 0410412012. Pelo Distrito Feden¡: M¡]cos
\hsconcellos Tones, na qualirlade dc Chefe dr UAG. Pch Controt0dr: Luiz Hcriquc dc Fuia
Luccn¡ Dml{s e Robelo Tcles de Sous, na qualidade de Procu¡adom.

Prncsso n"

5

ÎnAN9PONTE UNBANO DO DISTRITO FEDERAT
AVISO DE LICITAÇÃO
PRECÂO PRESENCT^l- N. 4/20 I 2.
P¡ocesso: 0098-005.211n011. Contratoçðo de Ernpresa Espæirlia pm cxccuçâo dc scruiço
dc Vlgilfutcir, Scgumnça P¡trimoniEl e conFol€ de circülação de pcssoas, com fomecimento de
todos os m¡le¡i¡is e equipamenlos necessârios, dc modo a obtcr adcquadas condiçòcs dc rcgumga c rabalho nrs cdiûcações da DFTRANS - Transpone Urbano do Distrito Federol, valor
Rg 2.451.730.18. segundo condiçôcs e cspccificaçôcs prcvistr no Prcjeto Bfuico anexo I do
Editel. Aberlurt, d¡t¡ e ho¡årio de abertur¡ dn reuni¡o pals €nûega dos envclopes de propostos

lôdejuho de 20 I 2, ås th. Endereço: S^[N , S€tor de
Árcas Isol¡dæ Norte - Rodofemviåria -Brasilir-DFTcl:61-3043{,106-O Udital c acus ¡trcxos
podcr¡o serr€tirrdos, no cndcrcçocitadq cm horáriocomercial, medi.ni€ apGsent¡ç{odocompmvanlc dc dcpósito no valor de R$ I 8,56 (dezoito reais e cinquenta e seis centrvos) tro lìRl¡
m cc: 0063-0021ôl-9 (Transpofc U¡bsno do Disarito Fcdenl - DFTRANS), ou gmtu¡t¡msnte
no sítio m.dftrans.df.gov.br ou oprcscntmdo mldia virycm dcgravaçôo na sedc daAutarquia.
Bmili¡/DF, l7 de maio de 2012.
dc preços c documcntaçio dc habilitaçåo:

ISRAEL BRAZ DA SILVA
Pregociro

DEPARTA'YIENIO DE ESÎNADAS

DI

RODAGET,T DO D¡SÍRITO FEDERAT
EXTRATO DO QUINTO1'IjRMOADTTTVOAO CONTRATO N. r8/200E.
Proccsso I13.004.909/2008. P¡ncs: DEPARTAMEN]O DE ESI'RADAS DE RODACEM DO
DISTRITO FEDERALc TECNOLTA EQUIPANTENTOS ELETRONICOS LTDA. Objclo: Rctifica r Cláttsulaprincira do quano lcmo adilivo ao contrato. . D¡t¡ daÂssin¡tu¡a: lll05l20l2.
Júlio Césa¡ Mot¡. Chefe d¡ Procuradori¡ Jurldica.
EXTRATO DO QUARTO TERMO AD|TIVO AO CONTRATO N" 9/2010.
P¡ææso I13.tO1.259/2010. Pdes: DEPAR1AMENTO DE ESTRADAS DE ROD^CEM DO
DtSTRITO FEDERÂl-e TECNOLTA EQUtpAt\tfjN',tOS ELE¡ RÔNt(]OS LTDA. Objcto: Reüovaoprcscnlcconts¡to pelo operíodode l2 (doze)mcses, dcvendo cnccm-r cm 05l'5l2'l3;
cujo valor mensrl é dc R$ 5-93t,37 (cinco nil e novecenlos e trinta e oito reais e uinm e sct€
€€îlarþs). - Drt¡ dr Assinrtu¡r: 04/05/201 2. Júlio Césr Mota, Chefe da Procuradoria Juridica
EXTRATO DOTERMO DE CONTRA1O N' I2l20I2,
Pmcesso 113.00E.2E3l201 l. Pat€r: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODACIIM DO
DISTRITO FEDERAL c VERSAI'IUM COMÉRCIO E SERVTÇOS LTDA. Objero: Fomecim€nlod€pcfsRensult.FundûncntoLcgal:PrcgåoPrcscncialn'001/2012 DER/DF.Vigênci¡
Contr¡tual: 12 (doa) mescs, devendo €ncemr-se em l4lû5l2Ûl3. \hlor: Rl 150.00O,00 (cento
cinquenta mil rcois). D&ta drAssinatür¡: 15/05/2012. Ass¡nanres: Pelo DER/DF: FAUZI NACFIJR J(.lNlORt Pel¡ CONTRATADA: Alm Alvcs Lopcs.
EXTRATO DO TERMO DE CONVÉNIO N' I/2012.
- DF c ll3.O0l.l79l2011 - DER/DF. Partes: DEPÂRTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODACEM DO DIS'IRITO FEDERAL e o DISTRITO FEDER^L.
POR INTËRMÉDIO DA POL|CIA MILITAR DO DISTRITO IIIDERAL. ObJCIO: DCICgAçåO
dc compet€rcirs pam lìsmliaçåo dc trånsito nas ¡odovi¡s do Sistem¡ Rodoviârio do Distri¡o
Fedcral sob ci¡cunscriçâo do DER/DF. Fund¡mento Legsl: Artigos 116 € s€gùinles da L€¡ de
rcgência, c,/c Artigos 2 l, 23 c 25 da Lci n'9.503/97 - CTB. Vgência: 05 (cinco) anos, dcvendo
cnccrtr-sc em I0/05/2017. D¡ta daAssina¡ura: I l/05/2012. Assinntcs: Pclo DER./DÍ': FAUZI
NACFUR JUNIOR; PcIå CONVENENTE: CoToneI QOPM ROBSON ARAIJJO DE LIMA,
Processo 054.001403/2011

RETIITCAçÂO
No Extralo dc Cont¡Eto n' I 5/20 I l. publicdo no DODF no 64 dc 29103/20 12, pógino 72, ONDI!-SE LÊ: '...Cont¡ato n' l 5/20 1 1...". l.Eli\-SE: "..,Conarato n" 4i20 1 1...".
1

COT,TPANHIA DE DESENVOLVI,IiENTO

HAB|IACIONAL DO DISTRITO FEDENAT
PRIMURO'l'ERlvlO ADrrl VO AO CON'I'RATO No 003/20 I l.
Ps¡.ca: COMP NHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAI, DO DISTRITO FEDERAL,CODI IAB/DF EA SECRETARIA DE ESTADO E COVERNO
DO DISTRITO ¡;üDERAL U DA CASA CIVIL DO DISTR|TO FEDERAL. Obj€to: Promgação
do prm dc vigêncis do contrato original por mais 12 (doæ) meses, com b¡se no inciso ll, art.
57 då Lci no E.óó6r'93- Pcla CODHAB: Lucimo Nóbrega Queiroga - Diretor-Presidcntc. Pcla
CONTRATADA: P¡ulo Tadeu V¡le da Silva e Swedenberyer B¡¡bosa.

Proc6s: 392.000.535/20 1 l.

EDITAL N'26'/2012.
O DIS'l'RllO FEDERAL, rcprecrtado pclo COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ll.AIIrrACIONAL DO DISTRITO FEDERAI., no ur das rtribuiçõ€s l€gris. considdildo ¡ Lci n
3.8?706. de 26 dejunho de 2006. que dispôe sobre a Polltics H0bitrc¡onâl do Dbrdto Fcdcral,
RESOLVE:TORNARPÚBLICArclaçlocom 1.05ôcúdidaroshabilitadosviwdoaaquis(iodc
unidsdeshabilaciomis pormcio do Prognma Morar Bcm, confome anexo único (Nomc, CPF).
Br¡ríli¡/DF, l7 de m¡io de 2012.
I,UCI^NO NÓBRECA QUEIROGA
Di¡etor Presidcntc
ANEXO ÚNICO

ABADIA DA COSTA ROCHA, 291.322.231-s3; ÂBEL DE JESUS LIM.A, 492.e46.791-87:
ABELARDO DE OLIVDIRA, 151.244.7e1-el;ADAIL'lON'IAVARES VlEtRA,807.ó77.10134; ADÂLBERTO PEREIRA DA SILVA,606.077.931-04; ADALIA DE OLIVEIRA.
2ti5.547.981-53; ADALZENICE LINS ljl, AZtVtD(), 53E.561.201-49: ADEMAR PEREIRA DOS SANTOS, 491.029.81 l-34i ADENILTON BARBOSA, 635.049.95 l.4e: ADOLFO
SARMEN'IO NETO, 5E4.9?ó.E4 l.6E; ADOMII.SON DE CARVALHO, 0e7.505.E4 1.04;
ADONIAS RODRICUES DA SILVA, 244.34ó.551-el; ADRIANA DÂ FONSECA NEVllS,
00e.013.51 l-SotADRtANA DIAS MIRANDA DE LlN.lA,875.559.4EI-6E;ADRIAN^ LOPES
RIBURO, 022.442.08 l-09; ADRIANA SIQUEtR^ BR^NDAO. 473.363.m l-53; ADRTANO

JOR6E SARDINIIA DE SOUZA, 583.775.221-87.. AECIO CRANCEIRO TORRES.
3lE.E3ó.721-04; AGN^t.DO DO RECO N^SCIMENTO. 097. 126.071-00t ACUINALDO
NOBRtr DE SOUSA, 461.539.501-el; AGUINALDOSEIxAS DOURADO, 699.450.551-00;
AILTON ANTONIO DE SOUZA, 140.577.061-00; AILTON MEDRADO DË CARvALHO,
828.537.3E1-91; AIRTON BASTOS NERES, 386.162. I I l-87:
FERNANDO OLIVEIRA. 505.119.161-00; AIRTON COMES Dti OLIVHR ^IRTON
, 524.237.941-34: ALADIR
OLIVEIRA FERNANDES,105.469.5t1.68:ALBERTO DOS SANTOS VlElRA,443.048.03115; ALCEU NUNDS DE CASTRO, 153.67E. lql-6E; ALDEMTR PEDRO DE ALCANTRA,
477.523.431-5); Al-DnMlRA DA COSTA, 565.635.824-00; ALDINEIA DE OLIVEIRA
SILVA,344.1ó6.091-91;ALDORjNA I-AUSTIN() DASILVACOSTA,399.149.091-91:ALDY
DE SOU?.^ CARVALHO. 033.3 18.73 l-87: ALESSANDRA FAIIMA DASII-VAMANGUEI.
RA, 605.óE 1.601-00;ALESSANDROALVES MAZOCHI. 581.671.01 l-20;ALESSANDRO
PEREIRAALVES, 584.905.581-91; ALEX DE SOUSA BARIIOSAOLIVEIRA,810.089.53172: ALEXANDRE ABEL LOBO, 539.274.941-00; ALEXANDRE ÂMORIM rREITAS,
8J8,476.421-2o: ALEXANDRI JESUS DA ROCHA, 5E4.522. l4l-20; ALEXANDRË LUlz
DE SOUZA, 398.590.961-04;
PEREIRA DOS SANTOS, 647.839.951-ó8;
^LEXANDRE
ALEXSANDRA fTARBOSA DOS
SANTOS, E43.205.0E 1.49; ALICIO LIRA RAIMUNDO,
584.922.081-04rALMER|O MENDES DO NASCIMENTO, 185.528.1 I l-20;ALMIRALVES
CARNEIRO, 400.406.23 1-49: ALMIR FERREIR^ DE BARROS, 227.367.001.041 ALMIR
PATRICIO DOS SANTOS. 327.?50.43 l-15;ALVARO LUISALMEIDA LtMA, 076.30e.99372; ALVÂRO MANOEL CORREI^ SANTOS, t 16.091.091-041 AMADEU ALVES LEANDRO, 3El.5E5.l5l-341 AùIADO VÍANA PlRLS, 352.10ó.481-68; AMARILDO ALVES
SANTANA. 392.52 1.831-el: AMÂRILDO DE FREITAS CAMPOS, 4E2.e?9.841-ó8iAMA-
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SECREÍARIA OE ESTADO DE

SAI¡DE

I

Itrrnrnrrs publico que

ùedi¡nte Dis.

l)li ltti('tJRso
('oNcoRRLN(
^vls()
l^ N'(1.ì l0l6.
cnìprc$ l-.1.() (oNsTRUÇÀo Loc^ç^o S¡\NEAMENTO

E

Lll)^.

¡fìrescnlo!. no dh 19.10.2016, RECURSO contra o r€tultado
final dc julganrcnlo, rlivulgado ¡ror esta Con¡i¡sìo. no Site do l)ER-Dtr, al¡¡ado no r¡uadro de
rvistrs do DliR.l)l, publicrdo no Diirirr Olìci¡l n" 195, do dia l4'10.2016. página - 38'
rcferente å Concomintia supracitada.
llnlllial)l'. 19 de outubro dc :016.

P^VllrlhliT^Ç.\(ì

DE

r

+

colllEs D^ sll.v^ ljlLllo
^NlONlo
f'nsidente da f omi¡sào

SECRETARIA DE ESTADO DE

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAçÃO GERAL

Ào
uso de suas
de setenrbro

or lin¡n¡esas

Rldnlcrn"
dc Prq-os
no s^tN -

Nonc - lJloco

n. l72l7olí¡.

Processo n. 060.007.064r:016

M^RUCr^ un.r"r1â,11#.Íls^ Drj

r\r

r

R^

N

- ClLNfifl('^

r)^

cotxuu¡rnc'Ào t)h ( ot\tPR^s
l)lRLlORIA l)li

(.ÈNTRAL DE ^QLJlSlÇÕES
COMPRAS

RI:SUl.1^lX) l)l: JtJl.CÂMhN IO
pREc^o Dt.EtRONtco t'oR sRp N't70/20t6 -

Â

u^sc 92óile

CONÎR^ÌO N' 80/:014.
uxTR^TO DO 2'TIRMO
PICK-UP CL'NTER TLCNOLOCI^ F:M
Sl':Hl)F X ^O
I'RO('[jSSO: 080.008{'4-112012; PÀrles: ^DltlVO
PICK-IJI,'S È. C^l\llNl lÒ[S t.l'l)^ - NlË: Obieto: prorcgâr t vig¿Nia do (bntmto Por mais
l? (dozc) n¡csci. cuja linalidade é a prcstaçàtr rlc scrviços de n[Iutençào prc!ent¡\'a'
comliv¡ c ¡ssistênci¡ lNili!'a pôra or vciculos pclencentes à liot¡ da Sccr€tadô dc Ertado
dc lldr¡c¡çåo rlo Distrikì lederal, comprccndc¡rdo: ¡ne'¿lnic¡, elétrica, lantemagem cnr gcml'
lïnilaria. [rormchari¡, r'idraçrria, (lprìtària. l¡pÒçtria e P¡rrrura, con¡ fomæimcnto dc pcças
genuirìas ou originais c dc mìtcfi¡is ncccs:ririos ao perfeito funcion¡mcnto dos veiculos.
¡sri¡n como ¡s¡istônci¡r dc strctrro nEcin¡co (ßuincho): Linidnde Orçanentáriû: l8l0l: Progranns de Tr¡b¡lho: l2.l?1.6f)o2.1t.517.0016: N¡turcz¡ da Dcspt'sa: 3.3.90.39 e 1.1.90'301
l'ortes dc R(ußos: 100; Vigóncia: 09,09/201ö ¡té 0810q/2017; Vâlor do ('ontmlo: RS
229.6s4.6tt (ilu¿crt(ìs e viNe e nove m¡l scisccntos c t¡ilenla t quilro reais, sessenta e oilo
P/Sltlil)F: J(Jl.lO CllF.CÓRIO FtLllO. 08109/20ló;
ccnr{r'os}:
pipt('K-tJp:^ssirErÙra:
^sr¡nantes
FR^Nctv^LDo
¡rrRN^NDlis.

^R^Úro

Precæira da Central de ComDrasrsu^c d¡ Secrct¡ria dc Est¡do rlc S¡Í¡rlc do l)istrito
Feden'l comunica ouc- no Prcpài¡ Elctrônrco oor SRP n" 170 201ô. scruu-s rencedora ¡

emDresa: ËQUtPo Þnôouros ¡losl'ttt¡,¡hus LTDÁ- trlt, ('NPJ:o.le5.le6,0o0l-:0.
itcds 0l (RS 4.00). 02 (RS 2,83), 0¡ (RS 1,50). Perlà¿¡nrlo o !àlor trìtal licirado dc RS

ló.85J,20.

SECRETARIA DE ESTAÍ'O DE ECONOIIIA E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL

JULIANA ARAUJO U SOI.JZA

FUNDAçÃO DE ENSINO E PESQUISA

EIYI

EDUCAçÄO I

COI|IPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLN

CIÊNCNS DA SAÚDE

UNIDADE DE ADMINISÎR^CA0 GLRAI.

col\ilss^o

RAilFTC^çÀO DE lNriXrCll]r

DE

Llclr Ç^o
sl:Rvtcos

P^R^ (oNlPR^ DL llliNs.

t

oBR^s

o N" le 20lô
Prcrirlcntc da (ìtrÌisc¡lo dc licitaqio rum ComÞnt dc Bcns. Sco¡çt,s d Obms '
('Pl.l(. I l-.|ìR^C^t no uso tlas atrihuiirl$ itre lhe coi¡fcre ¡ Ponana n" 455i2015-PRÈS|,
conrunic¡ a realizaçio do segurntc ccnJmc:
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Du ilor{oLoc^ÇÀo r. coNv(}c^çÀo DE ADQUIRENTES
('olegiada da Companhir lmt¡biliária de llrasili¡ - thlRRAC^P, em suð 3l0l'
^vtso
Â Þicto¡ia
scsrào. nulizrtla en 14/l(12(116, decidiu, com fund¡mcnlo m Lci Complcnìent{r n'806, d€
12 de junho dc 2009. c surs rlleraçires porteriores: Dtr-reto D¡str¡tôl n" 35.71E, dc 18 dc
agosto de 201.1: Portar¡a SEDII^II n" é9. d€ I de oulubnr de 2014i Reroluçào n' 2.18.
8":
C0N^D. de l(t d€ n¡io de 201ó; Lc¡ l'cdcrrl n" l2.s)6, de l8 deiunho de 2014,
ao qul
e Parwcr Jurldico n. :14 201ó-^C:J[JR, con:r¡ntc do Procc¡ro n" .190.000.38ó/2015.^ni8o
a l)ec¡rio-D¡rct n" 3ll/201ó. -107¡t'Sess¡o, aribuiu-lhe efeito nomativo, IIOMOLOC¡\R s

en alé 240 mcses, confqmt inrrnçõo pro.
cessü¡l incrcntc. drìs se8uil¡e! imóveis urb¡nos: l) QNo 19 Conjunto ll Lolc 04 Ccilôndio/DF (Âncro I - trcm ¡O tla l-tl 806:!009) - i\dquirr'nte: IGREJA C^S^ Df OMÇ^O
DOS Úl-l|MOS TEMPOS. CNPJ; O2.l0t).236ir0001-68 - l'rocess n',lll.00l.057/2011 Valor: RS 1115.082.?6 - l)ecisão-Diret n" 639,201ór l) EQNP l2i2ó Árca Especial Â CeiICREJA [V NGEL¡CA
lándia'Dli (Àncxo l - ltcm 5l da.l.('80¡n20oq) - C'Nf'J: 04.192.401/0001.41 - Pro'
l)E DELJS FIL^DELFIA D[ TLSUS^dqu¡rcnlc:
Volor:
Decisão-Diret
n" 640/201ó; l) EQNP
RS 249.352,49
ccsso
n' lll.00l.068120ll
^SS[Mllllil^
26130 Ârc¡ Espcdal C (eilindiol)l'(Ânexo l - ltcm 5ô da LC 80ó/2009) ^dquicnte;
do
IGRFJ^ I]V^NCELIC^ ASSL¡\IlJLLl^ Dt': l)¡:US P.SUI. - t3'. Rcgiào do Ministêrio
alien¡çårr. conr possibilidade dc puNcl¡mcnlo

OEPARTAMENTO OE ESTRADAS DE RODAGEM OO DISIRÍTO FEDERAL
( Or.-\'tNlO N'0l l0ll
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lL^
R'l^M¡.NlO DE L.STRAD^S DE RODISTRITO
DAGEM DO
FEDER^L e DISTRIT() I'EDER^L. POR lNl[R,Vl:l)lO D^
POLfCt^ MILIT^R. - OItJL.TO: Fiscaliaçio Policial Nas Rodovias Do S¡stcm¡ Rodoviário
Do Distrito l'cdenl; Resolver
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PROCURADORIA JURÍDICA
PROCESSO No I 13.001.179

l20ll
PRIMEIRO TER]VIO ADITIVO

AO CONVENIO

NO

CELEBRADO ENTRE O DISTRITO FEDERAL,
INTERMEDIO DA POLÍCIA MILITAR DO

OOII2OI2,

POR

E O

DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL .
DER/DF, CUJO OBJETO E A FISCALIZAÇAO

DISTRITO FEDERAL

POLICIAL NAS RODOVIAS DO
RODOVIÁRIO

SISTEMA

DO DISTRITO FEDERAL,

SOB

CTRCUNSCRTçÃO DO DER/DF.

O DISTRITO FEDERAL, Por intermédio da POLÍC|A
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, com sede no SAIS Quadra 04 BRASÍLIA-Dtr', inscrita
no CNPJ sob o n'08.942.610/0001-ló, neste åto representada pelo Chefe do Departamento de

Logística e Finanças, Cel QOPM ROBMILSON ARAÚJO DE LIMA, conforme delegaçilo de
competência constante da Portaria PMDF no 725,, de 07Set2010, e o DEPARTAMENTO DE

ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL . DER/DF, sediAdO NO SAM BIOCO
,.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, Eng' FAUZI NACFUR JUNIOR, assistido pelo Chefe da Procuradoria
Jurídica, ¡Ú¡,lO CÉSnn MOTA, conforme poderes apresentados e arquivados, resolvem
resolvem ADITAR o presente convênio sob a regência da Lei n. 8.666 de 2l de junho de 1993'
mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Inclui na Cláusula Quinta

- Do Repasse, o item 5.1' com a

seguinte redaçäo:

ça

+

a

\'
\

Nû
{:'

2

-

O valor líquido a ser repassado a PMDF será calculado da
seguinte form¡: Valor total arrecadado subtraldo dos Descontos da tabela abaixo dividido por
"5.1

dois (VTA

DT¡ + 2."

-

FORMA DE CALCULO

VALOR UNITARIO

DESCONTOS

Multiplicado pela quantidade de

R$ 11,00

Processamento de multas

multas
FUNSET
PASEP
Tarifas bancárias
Correios

Postagens:

autuações

Multiplic¡do nelo valor arrecadado
Multiplicado pelo valor arrecadado
Multiplicado pelo valor arrecadado
Multiplicado pela quantidade de
mult¡s para o DF
Multiplicado pela quantidade de

5o/o

lYo
0,9901"^
R$ 10,92 *
e

R$ 13,42 *

multas para outras UF
nenalidades
Valores corrigidos quando houver reajuste contratual entre DER e ECT

o

CLÁUSULA SEGUNDA

Ficam inalteradas as demais cláusulas

e

condições do

convenio n" 001/2012.

Por estarem assim justas e de acordo, para a firmeza
validade do que ficou estipulado em suas cláusulas, lavrou-se o presente,
conforme,

é

QüG

e

lido e achado

assinado pelas partes.
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DEPARTAMENÎO DE ESTRADAS DE RODAGEM
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SEGUNÐO TERMO AD.ITIVO AO CONVÊN]O NE OO1/2012
QUE
ENTRE 5I CELEBRAM O DISTRITO FEDERAI, POR INTERMÉDTO

no

Procæsc

r...ri.1r..,,

n:rû3Øuilqlfu DA POLÍCN MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, E
L

lJak,,9o1555

Rubri0a:

o DlsTRlrO

ÐEPAftTAMEf,fr"o ÐË ËsrfrAÐAs gË ftoÐA€Ë{r{
FEDERAI - DER:SF, trA FORltfA ABAfXO:

O

gg gfsrfiffo

jurídica de Direito Público lnterno, por intermédio
da potfcn
ñmfff,ñ ñt ftfJTaffit FEltfnAf' poir força do'gêæeüô n.e f 7.296, de ¡zloalrgw,
Resre âûo
representada pelo chefe do Departamento de Logístiea e Finanças,
qopM
coronel
FRANc]gEo
FEDERAT' pessoa

ERONTIDO FETTOSA RODRIGTTES, C O DEPARf,AMENTO
DE ESTRADAs DE RoÞAGEITTI Do
FEDERAI
DER/DF, autarquia criada pela lei

DnTRTo
4545 de 10 de dezembro de L.g64, com sede na
SAfl\f Sfoco oCI - SrasÍffa - DF, ínscríto no ClrfFfMF
sob o número @.û70.5g#O0OI-Og, neste aþ
representado por seu Dire¡or-Geral, HEltRlQuE tuDuvtcE,
RESOIVEM ADITAR o presente
cof*vÊHro, sob a regêndø d¡ tei'n. 8.666'¡9ft,mediante as
cÍáusul.as e condições seguintes:

-

ct áusum PflfvtËtnA
Fica incTufdo na cláusuta sercta

-

Do Repasse, do convênio

redação:

ns oot/zoL2, o item 6.1 com

a seguinte

"6.1O valor líquido a ser rqpassado a pMDF será èalculads da
segulnte foffna: valor Total Arreeadado subtrafdo
dos Ðescontos da Tabela abaixo dgdtdo por
üols {VTA - DTI + 2.
DESCONTOS

Processa¡nento de multas

VATOR UNITÁRIO

Conforrne Convênio

oo2l2aß

i¡ .ll
IL

FORÍV|A DÊ CALCUTO

Multlpl¡cado pela quantidade de multas

FUNSET

5%

Mult¡pl¡cedo pelo valor arrecadado

PASEP

t%

Mul$pllcado pelo valor arretudado

Tarlfas bancárlas

aß90t%

Multlplicado pelo valor arrecadado

Postatens Locais (NA e Conforme Contrato
MultfBlícado pela quantldade
oa6l20.L6
para o DF
Conforme

de

rnultas

Contrato

T

./

A3

GOVERNO DO DTSTRITO FEDERAT

ER
F

SECßETABIA DE ESTADO DE MOBITIDADI
DEPARTAMENTO DE ËSTRADAS DE RODAGËM
DODISTRITO FEDERAL

tNA e NPI

affil2ot6

Talonárlo Eletrônico

Conforme Contrato Multlpt¡cado pela quantldade de licenças
ot4lzot4
disponibilizadas

Eventuais

Conforme

Despesas

Côrrentes e

pare outras uF

das

de aquisição de
e/ou serviços

lnvestimentos solicitadas
e necessárias à execugão

Evén:tuals DesBesas
cadá Somatório
bens Correntes e de lnvestimentos solicltadas e
execuçã-ô do qbjeto do
necesqárias
pfesente Convênio

à

do objeto do

presente
Convênio
Valores corrigidos quando houver reajuste contratual.
Quandoda ocorrêneia & Eventua.ie Despesas Correntea ede laUe.stknentgsr sOlleitadas e
nÈcersáfiâr å execqç/åo do obleto do pRpSeRt€ conv€nlp, deverã fraver äporle de rccsrâot
orçamentários, eorrespondentes, para viåbiliração da6 meEmas".

o
o

CLÁUSULA SEGUNDA

'Ficam inatteradas asdemaiscláusulase condições do Convênio n.'OO'l,lzOLâ

Por estarem asslm Justas e {e aeordo, para a firmeza ç vafld¡de dp gue ffcou ç.süpuladp em suas
cfóusufas, favrou-se o pesente, que lïdo e auhado cÞnforme, é assinado pelas partes.

r::"

0ù
' Prcci..ì: . lll 3ØrLrulþtt

I i- Cl'ìô iì''"

,,r,,-^4b

Srasffia-ÐF, em 23 de setembro deZO16.
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REQUER|MIiNTO DE PROV^ ESPECI^L E(OU) TR^T MÈNTO ESPECI^L

DO DISTRITO

(lc¡lü)

pûm

com
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doorr

dc

um

ec.

c ló)
oú pN¡al d. ¡u-

Litrgu Bnsilcin dc Sinåi¡ (LIBRÂS)
¡fEslho suditivo - nüxli¡ltû jwrificôlit¡ mé(c¡odid¡l¡ qw

su

p¡ñ lciù6 (lcdor)

litq

ne6sid&tc

i6iñc¡tivs médi(¡
Fe'dml nó 10-8!ó/2001ì

mêdiônæ

¡lo

Domc

fiioli

Ncas¿ oc¡sião, apæsento laudo médico com a ffipñtivs Classificaçeo b'statislica lntfr'
nscionsl dc Domçar e Prcblemas Rcl¡cionados å S¡úde (ClD). no qual conltam os scgüinls
dadæ:

)

T¡po

quc

deficiênci¡

dc

(clD);

d¡

corcspondcntc

Código

Pæsuo:

Nome do médico rcspons{vcl pelo l¡ûdo:
Ní¡mem de registro no Conælho Rcgional dc Medicim (CRM) do mèdico responsável

pclo lrudo:

(-),-de--

de 2016.

EXTR^TO DE CONrR/\TO N'll/2016
Pmccrso: 0098.000.045/2016 - D^S PARTES: TR^NSPORTE URBANO DO DISTRITO
}-EDERAL - DIITRANS X DSS SERVIÇOS DE TECNOLOC]A DA INI()RMAçAO LT'
D^. D MOD^L|DADI': Preg¡o Elernönico no 02/20tó. DO OBTETO: Contñltç¡o dc
scniços têtnicos espæialiados na órca dc Tecnologia da lnfomsção psn atividadæ con'
tinu¡das dc âttrdimento e supone lsn¡co dc 2" n¡lcl (prcsenc¡sl), 3'nlvcl (supoñ€ û
in&E$lrulun de rcdcs), e suportc â infmestrutum dc AcoPmccas¡mcnto e ¡dmin¡stnçâo dc
büco de dÊdos). visndo atendq ås ncccssidsdos do D[TR^NS. DO v LOR: O valor ¡nual
do con¡ralo é d€ RS 910.263.24 (noveccntoß G dez mil, dumlos e scssenta € t¡fu rca¡s Ê vinlc
c qutro cÊflr¡vG). D^ DOT çÅo OnçirltrNrr{ntl: Unidadc Orç¿m€núr¡8: 2ó.2(X,
Pmgnma dc T¡abalho: 26.126.ô001.2557.2óll, NûturÈ¿¡ da Detfrs: 33.90.37' Fontc dc
Rcruno: 100, Nota de Empcnho 201óN801778 no v¿lo¡ dc RS 227.565.81 (dwnrß e vinte
c ste mil, quinhcntos e sessenl¡r e cinm ruis c oilcnt¡ € um ccnlavog), cmi¡id¡ cm
27l}gt2Dl6. D^ VIGÈNCI^: O conlnto ter6 vigéncia dc 30 (lrinþ) met*, conrsd$ s Part¡¡
d¡ dara da æsinatun, podendo scr ptpmgado. frÀlh DÂ ÂSSINÂTURÂ: 03/1(}/201ó. DOS
SION^TÁRIOS: Pcls Conrmþnre: LÊO C^RLOS CRUZ, n¡ qualidade de Dircaor Gñl, c
ÌIELLEZZIÀ, na quolidadc dc D¡æltr dÊ Out'
pê10 Contntadå: FERNANDO
^NTONIO
murcing.

DEPARTAÍIENTO DE ESTRAOAS DE RODAGEÍII OO DISTRITO FEDERAL
CONVÊNIO N'01/2012
EXIR^TO DO SEGUNDO
DEP ^O
RT MfiNTO DE ESTR DAS DE ROPROCESSO: lt3-001.179/2011 - PARTES:
^DlTlvO
DAGEM DO DTSTRITO FEDER L È Dlsl'RlTo FEDER L, por intcrmédio da PoLlcl^
MILITAR DO D¡STR¡1O ¡-EDER^L, - OBJETO: ¡'¡ca inclu¡do na Cláusul¡ SÊxtå - Do
Rcpasse, do Convônio n"0l/2012. o item 6.1. - D^T DA ASSIN^TUR^: 2J109n016. '

Pelo DER/Dr: Eng' l¡DNRIQUE LUDUVICIi¡ Pclc

DIRE'tORl/r DE ORçAMENTû. FIN^NÇ^S E CONT BILID^DË
NtJcLEo DE pRoGR^M^ç^o oRç^MENTÁRIA ti l,lN^NcEtR

Â¡sinatum do(a) cand¡d¡to(a)

ANEXO - llt
ED¡TAL NORMATIVO N' I - RP/SES.D}120I7, DIì I7 DIi OUTUBRO DE 2016.
MOD¡'LO Dlr DriCL^R çÀO P^R^ SOl.tCmAçÃO DE ISENÇÃO DA TAX^ DE

fNscRrç^o

CPf

Eu

no
CadÚnico

lnlriçõo

,_,

no
Númem de ldentiftcaçåo
, candidato(a) no pm-

Soc¡ôl (NlS) atributdo pelo
ce¡so sclctivo pfiblico para ingesso nos p¡ogramas de Ræidênci¡ cm Âre Pmlission¡l dc
Sarldc d¡ Sccrçu¡i¿ de Est¿do de Saúde do Distrito l¡cdcEl (SES-DF), DECLARO. para line
dc irenSo dc pûtamenao dG lüa de inwiçåo no prcscntc proßs $lctivo. ser mcmbrc dc
f¡milia de boixa nnda, nos rmæ do Dærco l'cdenl no ó.135. dc 2ó de junho dc 2007, e
quc, cm funçðo dc minha condiç¡o lina¡ccim, nto poss pigar a laxa de inscriçôo cm
prcccsso sclaivo.

Dccl0ro e9t¡r cirnte dc quc, dc ¡co¡do com o inciso I do an¡go 40 do rcferido Dc]crclo.
fsmlli¡ ê ¡ unid¿dc nucle¡r compost¡ por um ou m¡s individuos, evmtualmcnc rmpliada
por outmg indivlduos quc æntribu¡m para o md¡mento ou t€nham sus dccpcs¡s sleîdid¡s
por aquels unidadc familiu, todos mondorcs em um mssmo domicllio, definido como o
lml quc mc dc mondi¡ å f¡milia.
Dælam, ¡inda, sabcr quc, dc ¿cordo com o inciso ll do oíigo 40 do Þ€crcto Fedenl no
6.135¿007, fsmllis dê bûirâ rcndû. scm pÉjülzo do disposto no incim l, é aquela com mda
famili¡r mcnc¡l per capir¡ de rté 0,5 (meio) mlá¡io minimo: ou ¿ que possu rcnda familiar
nro¡al dc ¡té 3 (t¡Ês) salÁrios mlnims.

c o total dc indivlduos n¡ fsmlli¡,
Dccloro, por fim, qu€. cm funçlo dc minha condiçåo finanein, não posso pågâr s taxa dG
ißcriç¡o cm preccrso schivo e esta¡ cicnte das penalidade por cmitir dæl0rtç¡o frls¡
previstrc no porågnfo único do anigo l0 do Dwem Fedcnl no E3.936, dc 6 de sctembrc de

fmo

?

DESPESAS COM PUBÍ.ICIDADE E PROPAGANDA

3" ]'RIMIiSTRE/201ó

o NÚcLEo Dlt PRocR^M^Ç^o oRç/\MENT^RI^ È FIN^NCEIRA D DIREToRI^
DE ORç MENrO, F¡N/\NçAS E CONT BILID DIt DO DEP R'I^MIìNTO DE ESTR DAS DE ROD^CEM DO DISTRITO rEDtjR^L. cm mmprimento ao disp$to no arl.

4'd¡

Lei n'3.1E4/2003. TORN^ PÜBLIC^ a rcltçÀo de scryiçG æm publicidadc c
prep¡g¡nrl¿ efctuados nos meses dc julho. âgosto c sccmbro/2016.

lrÃlì. rrororffûot

lPubliÉcðcs no

I

ó21ó.t505.O006 . Iìrbhcrdldc
!- - Publ¡rid¡dc h¡¡tirucionol '

[X)Dlj

l5l.BU.UU
I

c PF

ìU

lrrvrrv

lrv./))!w

c

Declam, ramb{m. t¿r conhecimto dc que a rcnda fam¡liù mmsl ó å somâ dos ßndimenlos
bruto3 aufaidæ por todos or mcmbms da fmlli¿, nåo ¡cndo incluldos no cálculo aquelc
pcmb¡dæ do3 pmgnmas dccrito: no inci¡o Vl do rrtigo 4o do DeÉe¡o l'gdenl no ó.135,
dê 2ó de junho dG 2007.
D€ch¡o s¡ber quc rcntla familiar per capiu ê obtido pelo razåo entre ¡ renda familia¡ mmsl

1979.
Por sçr vcd¿dc,

Conlrat¿d¡:

l¡R NCISCþ ITRONll-Do l-ElTos^ RoDR¡6UES.
clìL.QoPM
^SSIN^NTBS:

t00

l3rm3e

lrr.r¿

t4.4tu.uu
t.ô

c

¡u.u

o pmcntc pûE que surtc *us cfcitos lcgais.

(-J,-dc
Âssimtun do(r) cûndidolo(o)

de 201ó.

,-17

dc

I

rreore

'r^Nt^ c^ET

NO D/\ SILV

7.7r0,(tr

Ia
Nr0

ER

COVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE - DF

F

DI.]PAII'IAMI]NTO DE ESTRAI)AS I)F] II.ODAGI]M DO DISTRITO FDDF,RAL - DDR/DF

CONVÊNIO

N"

PROCESSO N"

OT

OOI/2012
.i

I 3,OO T I 79/20 I T

lo\h'
\

îo
fto

?Ioges¡o

e

AO CONVENIO
ll20l2,
ENTRE
POR
SI
CELEBRAM
INTERMEDIO
DO
QUE
DEI'AKIAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
DISTzuTO FEDERAL _ DER/DF C A POLÍCIA MILITAR DO
TERCEIRO TERMO ADITIVO

DISTRITO FEDERAL. PMDF. NA FORMAABAIXO.

O DEPATTTAMENTO DE

ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL,
doravante denominado sirnplesrnente DER/DF" CNPJ n'. 00.070.532/0001-03, situado no
SAM, Bloco "C" Brasília-DF, neste ato representado por seu Diretor-Geral, Engo
HENRIQUE LUDUVICE" brasileiro, portador da RG no 4.385 CREA/DF e CPF
183.976.541-00, residente e domiciliado nesta capital e a POLÍCIA MILITAR DO
DISTzuTO FEDERAL, doravante denominado simplesmente - PMDF, CNPJ no.
08.942.610/0001-16, com sede no SAIS - Setor de Áreas Isoladas Sul, QD 04 Brasília-DF.
neste ato representado pelo Comandante do Departamento de Logística e Finanças, o Sr.
FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES - Cel. QOPM, Portador da RG 819.327

-

SSP/DÌ'- e CPF 691.408.201-49, brasileiro, residente e dorniciliado nesta capital, resolvem
ADITAR o presente Convênio sob a regência da Lei 8.666193, mediante as Cláusulas e
condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
O itern 4.1.2 da CLÁUSULA QUAKIA passa a vigorar com a seguinte redação

*4.1.2

-

Designar Policiais Militares, mediante publicação de instrução de serviço, como
Agentes de Autoridade de Trânsito indicados pelo Comando de Policiamento de Trânsito
CPTran e pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário - BPRv, para atuarem nas rodovias
integrantes do Sistema Rodoviário do Distrito Federal SRDF, nos termos que confere o
Art. 280, inciso IV da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro-

-

-

crB".

CLAUSULA SEGUNDA
O itern 12.1 da CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA passa a vigorar com a seguinte redação:

*12.1

-

Os bens adquiridos durante a execução do presente Convênio integrarão ao
DEPARTAMENTO DE ESÏRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
SAM Bloco "C" Sefores Complementares
eneslue-or cEP 70.620-030 TEL. 061

-

- 33422101

a

Edificio SEDE DO DER/DF
- www.der.df.gov.br

lu\

r)

,TBF'

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE - DF

DEI'ARTAMENTO I)E ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRI1O I-'EDERAI, - DER/DF

CLÁUSULA SEGUNDA
Ficarn inalteradas as demais cláusulas e condições do
Convênio n" 0112012.

Por estarem assim justas e de acordo, para a frnl]teza e
validade do que ficou estipulado em suas cláusulas, lavrou-se o presente, que lido e achado
confonne, é assinado pelas partes.
Brasília. 18 demaio de 2017.

Pelo DER/DF:

. HENRIQUE LUDUVICE
Diretor-Geral

Pela PMDFDF:

sco

RODRIGUES

-

Cel. QOPM.

Logística e Finanças da PMDF

Chefe do Dept"

-l

Testemunhas:

Nome:
CPF/MF:

Nome: MAe(.,ô c-¡p.r?Â4 soAnql
CPF/MF:
.a¡J{ìË-¿

Mfi,
RG: 1ftJ13I ss

RG:
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A
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DO DISTRITO FEDERAL
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.
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-
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Ar8 n'229¿0t6. Pmc$m n" 060.010.898/20t5- BIOL|NE FIOS CntÚnClCOS
ùlEDCOMliRClt COMERCI/\L DE MED¡CAMENTOS E PRODUTOS HOSPITAL^RES

-

PAGINA

I

749nDt4

COM. DE EQUIP.

LA.

31

R3t3.

LTDA. METROPOLTi COMI'RCIO DI' PRODUTC'S IIOSPITALARES II'DA ÈPP. PMII
pRoDUTos MÉDlcOs nosptr^L^RËs LrDA- potNT suruRE Do BR^slL tNDUsTRIA DE F|OS C¡RqRC¡COS LIDA - SIIALON t'tOS CTRURCICOS LTDA - VllT
¡NDUSTRIA t': COMERCIO DE PRODUÎOS IIOSPIT^L^RES..

n'042/20t?, Prmcrso on 060.001.2óór'201ó: BMD - COMÊRCIO DE PRODUToS
MEDICOS LTDA.: CIEN'|'|F|CA MliDlC^ llOSPlT^L^Ri COLOPLAST DO BR^SIL
^lû

Bm 02 de nuio dc 201?,

LTDÂ.; DMI M^TER¡AL MEDICO ÍIOSPITALÂR; KL DISTRIBUIDOR{ DE PRODU-

TOS rtosPtTALAREg: KOR

L

PROD.MEDICOS

¡oÃo

cOnnr¡l.U OrSCnntÄVrrS Lrn¡.;

METH^BIO Þ\RM^CEUTIC^ DO BRÂSIL: FOL^R rlx ¡NDUSTRI^ E COMERCIO
DE PRODUTOS; VITA MEDIC^L LTDA
n'0592017.Pfoc€sso n'0ó0.009.913/2016 - 5 liLliMEN'lOS COMÉRCIO DÊ PRO.
DUTOS
TERAPEUTICOS LTDA ME
^ra
n'064/2017. Pmcesro nn 060,007.404/20t6 - cniNf ir-tc/\ MÉDlc^ llosPlr^t.^R

LTDA
^rr

u".tTfrlî#n1s^

M^RUcrA

c¡nios

ur: ÀcÚ¡Án N,rócrrnrsr.rro
Dirc¡or Executivo

FUNDAçÃO HEÍIOCENIRO DE ERASILN
no uto

DE MrR/rND^

sutS
a

prG

€m
no lcanle ¡s

COORDENACÂO DE COMPR^S
DrRE',rORr^ DE
CÈNTML DE ^QUISIçÒES
COMPR^S

^GCtON

AVISO DE ABERTURA

prutoÀo ElltrRÔNtco poR sRp N'll7/20t7 - u^sc 926119
Objcto: Âquisiçôo pclo S¡st€ma dc Rcgistro dc Preçrs, válida ¡ælo pmzo d€ ðtê 12 meß,
prra evmhml åquisiçào dc mcdic¡mcntos dc grupos fûmcológ¡co3 v0riados, confome
cspccificações e qunlit¡tivos constsntes no
I do Ëdiaal. Total de itens, pam
psnicipoçào c¡clusiva dc Mti/EPP, rmpla coocotrtnci¡
^nexo c ¡lm3 sm cotss rcsnsd¡s. vrlor
Èstim¡do: RS 5.037.389.40. Edfsl c c¡dÂetm d¿s Propost¡s: û pañir dc 0¡/05/2017.
das Preportas: lSlOSnOll, à¡ 09 hora¡, horá¡io de Bmsilia, no sitc rtw.mmprarnct,gov.br
^tEnum
O Ediùal Êrrmntr¡-sc disponibiliado
ônus. no sitc ou mm õnus no endreço: SÂlN lmladas Norte - Parque Rural Vn' Scl,or d€
Nonc - Eloco '^", I o andar, sla 81,
Ctrtnl dc
Compms d! SUi\G/SÈS, CEP ?0?7G200.
^Éß
^m Bnsilia/DF.
CERIZE IIELENA SOUZA SALF:S

ll

pmpo3tæ:
s€ss¡o

m

-

/\vlSO DE

PRECÃO ELETRÔN¡CO POR ^LTER^ç/IO
SRP N'44/2OI? - UASC S2óI19
Objeto: ÀquisiçIo dc ma¡eri¡l dc consumo (Þrctcrores ocülarcs, m&çcaræ de pmte$ào resp¡mtóriü, smprcsss de gæ, sringas, a¡¡duru, cuntivos æpæiais) cm sistcma dc rcgistru
dc prcços Þtm ¡tcnds ôs ncccs3idadca da Smtsrir dc Saúdc - DR cmfomc cspsifictções
e quütit¡tivo3 mnslant€s no
I do Ed¡irl. Proæss n': 0ó0.0o5.707/2015. Total de 30

co$

ffi¡d¡

¿n-

ou
03,

RtsSULTADO DIi.,ULGAMbN O
PRÈOÃO EI.ËTRÔNICO N.93/2017. U^SC 92óil9
Preßocim dr Cmtfll dc CompmdSUAO, d¡ Sccrc¡¡ri¡ dc Eclado dc Sâúdc do Distrilo
Fcdcml, comuniÉ quc, no Pægáo Eldrônico n" 9312017, mgrou.se vmcedom a €mp6a:

^

CONSTRUTORA CONCRETO EIR-ELI.ME, CNPJ: 14.149.591/0001-ll. Grupo
1.0?0.000,0000); perfazendo o vrlor totsl licil¡do dc RS 1,070.0000000.
L^RISSA ALVIM DE OLTVEIRA

FUNOO DE SAÚDE

fÐ

0l

(RS

DISTRITO FEOERAL

VALOR

---

--Ttßõ:r1li¡
-

-Tttr7'¡?<

KTzUI,JU

---- -xr¡¡00¡ó

)ôu.oro.rw2orr

l!-k¡èrÂA,AEç4NIoDEoRJENTAç^opst.

tû,ot4.451tzott

ICLIMCA RECAN¡O DE ORIENTACAO PSI.

)u.w¿jc¿uvt4

lP' MAïSK|AL

-

vcilicado rm arderoço €lcûônico
EsE &tmmto pod€
pclo oódigo 5001 201 70503003 I

*r

Lr-

SOCIEDAOE OE TRANSPORTES COLETIVO9 DE BRASILIA LI¡IIÎADA

t)

EXTR TO DO TERCETRO I'ÈRMO
CoNTRATO N.. 3O/20t4

-

TCB/BARYON SttRVtçOS^DlnVO
Dlt ¡NFORMÁTIC^ LTDA;

r:

095,o00,72?/2014i 3) Dst¡ dc publicaçåo do
CNPJ: 08.4?ó.33?/0001-52; 2) Pmso
Conrato original: DODF N" 51. de 13 de março de 2015. págin¡ 46;4) Data dc
pan$ scord¿n que a pre-steçao
25 dc abril dc 20t7; 5) Substituiç¡o do contmudo:
do
^ssinatuB:
scruiço scrá mliarla pcla cmprcsa AUTUMN TECNOLOGI^
DA INIORM ç^O LTD^
^s
EPP. CNPJ: n."42.177.21910üll-41 (fabricanlc rla mluçåo lstrológie); 6) pcmanæ

inaltemd¡ as demais clâusulas do contnto;

7) UO: 26201; Pmgram dc tnb¡lho:

26.122.ó001.8517.0079i Naturea da Desper: 13.90.19.08: l'onte: 220- 8) Âssinanres:
II^USCHILD; Diraor
P/TCll D¡rttor Prcsidcülê C^RLOS
e
fimnccirc - ROBERTO MEDEIROS S^NTOS:
^dminisl¡at¡vo
MOT c P/
^ßIUR P/B^RYON - LUIGI SlLv
FERN^NDES JUNIOR - Rcpßscntantc Lcgal.

-

^U-[UMN

^LONSO

TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE NOTA DE EMPEN]IO

09E.0o0,06U2o17, Das Part$: 1'R^NSI{IRTE URB^NO DO DISTRITO fliX CATÉ FINO SABOR INDUSTRIA E COMIìRCIO. UI'Þ^, CNPJ N'
00.154.138/0001-99- Da Modalidadc: Aia dc Rcgiitrû dc Pnços n" 015/201ó do Prrgào

Pmcðs:

DERAL - DIITRANS

tìletrônico n" 0|?/20|6.SCG/SEPL^G- Objcto: Áquisição dc Csfè Tomdo c Moldo pora
ulili¿¡ção na DITTR NS. Da Dotaç¡o Orçsm€ntária: Unidade Orçamntiria: 26.204, FT:
2ó.122.6001.8517.007ó. ND: 31,90.10, l'onte de Ræußo: 100, Modslid¡de:01- O¡dinário,
Nora dc Empcnho n'20l7NE0O4lE, no valor de RS 11.330.00 (on?¡ mil, lrczcntos c lrints
¡eais), enritida em 26t0412017.l-EO C^RLOS CRUZ, Dircto¡ Gml.

OEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEi/| DO DISTRITO FEDERAL
AO COI.¡VÈN¡O N. 0u20t2
I'XTR^TO DO TIìRCE|RO TERMO
- P RTIiS: ^DtTtVO
DEPART MENTO DE ESTR\D^S DE RODAGEM DO DISTRITO I;IDERAL . DÈVDF e POLICIA MILITAR DO DISÎRITO
I'EDER^L - PMDr, OBJETO:.Ficam ¡lrcndG os itens 4.1.2 dâ CLÁUSULA QUr\RTA c
o item l2.l d¡ cLÁUsUL^ DÉclM^ SEGUNDA. ficando inalrcnd¿s os dem¡ii cláusul¡s
PROCESSO: 0113.001.179/2011

laôçsfftÂt I Tfì^

HO5Pn-ALAR C¡RURG|CA

PORTO

-

RIiCONIIECTMENTO DE DÍVIDA
Considcmndo a existênci¡ dc dircito adquirido pelos cædoæsl Considerando que o crêdiro
orçamenúrio Joi desccntnlizdo pan iagammto dæ d$pes de e¡scícioi ¿nterio¡e;
Considcnndo ær r súdc dws do Estadoi Considcnndo, por lim, quc o valor consl¡n¡e nos
autos sc trrts de dcap€sa de cxerclcio ântsior, n¡o Dmcessåd¿ nr época pópria, €nqua.
dBndo-s€, Þonrnto. no ari. .]?, ds Lei 4.320/19ó4 e no sd. 22. do Decrcto 93.872/19E6.
RECONHEçO, com fulcm no ù1. Eó, do Dcccto no 32.59E, dc 15 dc dcæmbro de 2010,
que csmbclccc nom¿s dc Planejemcnto, Orç¡mcûto, l'in¡nçe9, P¿trimôflio e Cqlþbilidade
do D¡str¡to Fedml e o Dcælo no 3?.594. publicado no DODIj no lóó. dc 0l dc stcmbm
de 201ó. ¡ divid¡ dos prccessos e cmprcs¡'rclacion¿dos aboixo. tcndo m visn tmmr-sc de
d6pßß rcfftnl$ ¡os cr€ric¡æ dc 2010 Ê 2014, oa Unidâdc Orç¡mentáriå 23.901.

-

do

None

portic¡p8çio
c^n€xo

cxclusiva dc ME/EPP Volor Eí¡msdo: RS
10.710.547,84. Edit¡l c Cnrl¡s¡¡o das Proposus: a ptnir dc $n5n0l7. Abcrtura dæ Pmposr¿s: 15/()5/2017, às 09 horo, horário dc Bnsilia, no site wv.omprunet.govbr. O Edital
e¡contm-se diÐon¡bil¡ädo sm ónw, oo sitc ou com ônß no mdcEço: SAIN - S€tor de
Àreas lsolad¡s Noflc - Pârquc Ruml lno Noft€ - Bloco "4", lô and¡r, sla 83/124,
Cmtßl dc CompEs ds SUAC/SES, CEP 707?0-200,
Bnsili¡/Dl'.
^s¿
,ULIANA ARAUJO E SOUZA
Prcgoein
itcn3. com

09t20l7

PREGÃO

Pægæin

- -Tf6F;¡õE¡6
R5¡

92-6X,t5

http://m:in.grry.hrfciù&1nil,

e condiçõ$ do Convênio N' 001/2012 - Datô ds /\ss¡mtuÉ:2On412017,
CcI.QOPM
CONVENI^DOS: Pelo DER/DF: Eng'IIENRIQUE LUDUVICE, pela PMDF:
^SSIN^NTES
I'R NCISCO ERONTLDO I.ËITOSA RODRICUtsS.
Dæummlo assimdo digimlmcntc confomc MP n 2.200-2 de 241082001, que institui
lnfr¿$trutum de Ch¡res Públiqs Bnrilcin - ICP-Bng¡1.

r

l[ïF^

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE - DF
DEPARTAMENTO DE ESI'RADAS DE RODAGEM DO DISI'RI'IO FEDERAL. DER/DF

OùNVÊNIO

N"

R þllcado no Dlárlo Oficlal do DF

001/2012

PROCESSO NO O I I 3,OO I T 79/201

ûgL, ¿, !9t d5-ætll, påej&
âa rs

I

QUARTO TERMO ADITIVO

Fdha

AO

CONVENIO 00u2012, QUE ENTRE SI
CELEBRAM POR INTERMÉDIO DO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
DER/DF C A POLICIA MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL - PMDF. NA FORMA

no

Procgsso

ABAIXO.
S5rr

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL,
doravante denominado simplesmente DER/DF, CNPJ no. 00.070.53210001-03, situado no

SAM, Bloco

por seu Diretor-Geral, Engo
HENRIQUE LUDUVICE, brasileiro, portador da RG no 4.385 CREA/DF e CPF
183.976.541-00, residente e domiciliado nesta capital e a POLÍCIA MILITAR DO
DISTRITO FEDERAL, doravante denominado simplesmente - PMDF, CNPJ no.
'3CÐ Brasília-DF, neste

08.942.610/0001-16, com sede no SAIS

ato

representado

- SetordeÁreas

Isoladas Sul, QD 04 Brasília-DF,

neste ato representado pelo Chefe do Departamento de Logística

FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES
819.327

- SSP/DF e CPF 691.408.201-49,

resolvenr ADITAR

o

-

e

Finanças,

o

Sr,

Cel. QOPM, Portador da RG

brasileiro, residente e domiciliado nesta capital,

presente Convênio sob

a regência da Lei 8.666/93, mediante as

Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
Fica prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias o prazo de vigência

do Convênio no 001/2012, confonne solicitação do Chefe do Departantento de Logística e
Finanças - DLF da Polícia Militar do Distrito Federal, à fl. 343, e do Executor do Convênio,
à fl.344, concordância do Superitendente de Tiânsito do DER/DR à fl. 345, e autorização do

Diretor Geral do DER-DE à fl. 346.

DE

,TBF'

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE - DF

DEI'ARTAMENTO I)E ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRI1O I-'EDERAI, - DER/DF

CLÁUSULA SEGUNDA
Ficarn inalteradas as demais cláusulas e condições do
Convênio n" 0112012.

Por estarem assim justas e de acordo, para a frnl]teza e
validade do que ficou estipulado em suas cláusulas, lavrou-se o presente, que lido e achado
confonne, é assinado pelas partes.
Brasília. 18 demaio de 2017.

Pelo DER/DF:

. HENRIQUE LUDUVICE
Diretor-Geral

Pela PMDFDF:

sco

RODRIGUES

-

Cel. QOPM.

Logística e Finanças da PMDF

Chefe do Dept"

-l

Testemunhas:

Nome:
CPF/MF:

Nome: MAe(.,ô c-¡p.r?Â4 soAnql
CPF/MF:
.a¡J{ìË-¿

Mfi,
RG: 1ftJ13I ss

RG:
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Diário Oficial do Distrito Federal

No

95, sexta-felra, 19 ds maio de 2017

dc Micmmpæu. Crdsstro das PrcDoslas: I ostir dc 19105/2017. Âbcnum dss preoort4s:
3l/05/2017 às 09:00 hons, horário- dc tìnsllia. no sirc w.comDrasnet.aov.br O'[dilsl
çnsntE-sc disponibiliädo æm 6nus. no sitc ou com ônus no mde¡eco: S^lN - Sctor dc
Âææ lsoladas None - larquc Ruml ynn Noíc - Bloco "À", l, and¡r. ssla 8.1/124,
Cenrml de Comprss da SUÀG/SI]S. CEP 70770-200,
Bnsil¡a./D¡'.
^s
DIECO }'ERN/\NDËZ GOMES

contratado: acord¡m

Pßgoc¡rc

FUNDO DE sAÚoE Do oISTRITo FEDERAL
Considenndo å cxiÊt¿ncio dc diEiro

oçamenúrio

foi

Considemndo scr

dcsccntnliado

r $údc dcrr.

^n€¡o

do

Em 18 d€ m¡io de 2017

setcñbrc
tñt¡r-se de
23.901

KARLA RECINA DA SILVA ROCIIA
Pregoeim

COMPANHIA OO MÊTROPOLITANO OO DISTRITO FEOERAL

ßo-õitjnttõiìr[dõm5¡øõi¡-{cvrcÄ¿¿!_¿!{Lu!l_

mñîtituo¡¡_--r¡

--.-Fa

KIUS
b. BMUN YA
.OMERCIO
REPRES.

ru.o1o.4iv20t4

coMtssÀo ÈsPbcrAL
IMPORÎ É ËX.

K}¿,¡JÜ.¡J

or l¡ctrnÇÂo

RESULTADO

TECNICA
not¡:

nolÂ:

Em 18 de maio de 2017.
,OÃO CARLOS DE AOUIAR NASCIMI'NTO
D¡Êtor Erccut¡vo

FUNDAçÃO DE Er{StNO E pESQUtgA Ef{ CÊNCnS DA SAúDE
ÈSCOLA SUPTIRTOR DE CIENCI^S D^ S^UDE

DEPARTAiIENTO OE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

t*t*to Do eu^Rlo rERMo ADlnvo
coNvÈNro N" 0l/2012
I
I PRoCF.SSO N"ll3-001.f79l2011 - P RTES: DEPART^oMENTO DE ESTR^DAS DË ROI D^GDM D() DISTRITO TEDEML-DÈR/DF c POLICIÂ MILITAR DO DISTRITO l'EI DER^L.PMDF. OBJETO: ljic¡ nrompado oor lS0lcento e oitcnt¡l di¡s o onæ dc vipênci¡
I do cmvênio n'0U2012. D^T^ D/\-ASSINÂTURA: 18v05/20f7.
LUDWICE: Pel¡ connaud¡: FR^NClsco
ItRoNlLDo FEI^SSIN^NTESIPclo
| ?ðfl^o[.otitiätüttRlQuE

DE I7
PESQUISA

Considmndo o
TORNA

dÈ 20

supunt¡¡t-unoÈ¡lct^ DE oBR s
confomc

,

dc

dc Junho de

situ¿d¡ no SMIIN Q. 03,
¿s llh-10 c d¿¡ 14h30 às

Pmccsso¡

Edilicio

G¡arito.

3.
4,
2r

e

Docuncntos
Ët¡Ds: Provo
5- Acruludo Fin¡l

¡ cmpres

stlv^ FtLllo

sl'

03
na

d€

l.

€

ó- O Edit¡l

na integn no

endeæço eletrônico: h(p://www.fc-

¡ empres
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