DER
DF

GOVERND DO
DD DISTRI'fO
DISTRITO FEDERAL
GOVERNO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE - DF
SECRETARIA
DEPAR`l`AMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
DD DISI'RI1'O
DISTRITO FEDERAL - DER/DF
DERÍDF
DEPAR]AMENTO
SIJPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO
TRANSITO -- SU'TRAN
SUTRAN
STJPERINTENDÊNCIA

com/YÉNIO N'
NH 001
um /2018
mis
CONVÊNIO
Pa(›(faS.s¬0
ADMLw.§TaA T1W SEI
.azar N"
N” O]
af I3-020]
f 3-0201557/2017
:ff/.LW a
PRO(ESSO ADMINISTRATIVO
Cdiwëiiie de
de Cooperação
Cedperação Recíproca
Reeipreea que
que entre
entre si
si celebram
eelebram oe
Convênio
DO
DISTRITO
DE
RODAGEM
DE
ESTRADAS
DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO
- DER/DF
DERJDF e
e o
e DISTRITO fEDtsRAL
FEDERAL por
per intermédio
intermedia da
FEDERAL por
PMDR
tendo
FEDERAL
DO
DISTRITO
POLICIA
DO
DISTRITO
FEDERAL
PMDF,
tende per
MILITAR
POLÍCIA
ehjetu a
a execução
e:›»:eeuçãe de
de Fiscalização
Fiaealiaaçãe de
de Trânsito
'l"râ11site e
e apoio
apaie- policial
pelieial nas
naa
objeto
redevias que
que conrpõem
eaiiipñeni o
d Sistema
Sistema Rodoviário
Redmfia1*iu do
de Distrito
Distriïe Federal
Federal rodovias
SRDF11a
f-:arma abaixo.
abaixa.
SRDF
na forma

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, doTAVANtC
de1'a¬¬.›†ante
O DEPARTAMENTO
DER/DF. CNPJ
deneminade simplesmente
aimp1eameateI)ERƒDF,
CNP] rr'.
11'”. 00.070.532/0001-03.
Uü.U?U.532!UÚUI-U3. situado
situada no
im SAM.
SAM¬ Bloco
Bleed "C"
"(1"
denominado
ROMA
AUGUSTO
Brasilia-DF, neste
neate ato
ata rcpresentado
repreaeiitade por
par seu
aeu Diretor-Geral.
Diretur-Geral¬ o
0 Eng.o
Eng.” MARCIO
Ilrasília-DF,
domi407.412.813-68. brasileiro.
BU ZAR¬ portador
pm'tadei¬ do
de CREA-MA
CREA-MA no
11° 5713
5?13 D.
D¬ e CPF n"
11° 4Ú?.412.813-68¬
braaileire. residente e demiBLIZAR.
DO
DISMILITAR
POLÍCIA
por
da
eiiiade nesta
neata capital
eapital ee o
a DISTRITO FEDERAL
FEDERAL per intennédio
intermedia
POLÍCIA MILITAR
ciliado
TRITO FEDERAL.
FEDERAL doravante
dera¬»›'a11te denominada
dene-minada simplesmente
aimpleamente PMDF.
PMDF¬ CNPJ
CNPJ n".
nc". 08.942.610/0001-16
U3.942.61Uf'üUU1-16
TRITO
ato
neste
Brasília-DF.
04
eem sede
aede no
rm Setor
Seler de Áreas
Areas Isoladas
la-aladaa Sul
Sul - SAIS.
SAIS.. QD
OD U4 Brasilia-DF. neate ata representado
rep-1*eaentade p,elo
pela
com
FINANÇAS - DLF.
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTTCA
LOGÍSTICA E FINANCAS
DLF, o
e Cel. QOPrvl
QOPM SERCHEFE DO DEPARTAMENTO
GIO LUIZ FERREIRA
FERREIRA DE SOUZA. Matrícula
Mat1'ie1.11a no
11° 50.193-X - PMDF.
PMDF¬ ee CPF 480.284.601-00.
4S{ì.2S4.6ü1-UÍL braaileire. residente ee domiciliado
demieiliade nesta
neata capital.
eapital, resolvem
reaeivem celebrar
eelebrar o
e presente Convênio
Cenvënie sob
aeb aa regência
regëneia
sileiro.
da Lei 8.666/93.
3.666f93_¬ mediante as
aa Cláusulas e condições
eendiçüea seguintes:
aeguintea:

CLÁUSULA PRIMEIRA
PRIMEIRA -- DA
DA FUNDAMENTAÇÃO
FUNDRM ENTAQÄO
CLÁUSULA
inatriimente tem por
per fundamento
fundamenta legal
ìegal com
eem base no
ne Art. l16
116 da Lei 8.666/93
8.666J'93 ee nos
nea ArtiArtìO presente instrurnento
pelo
definidas
Degua 21,
21., 23
23 ee25
25 da Lei 95I]3;'97
Cúdige de Trânsito
Trâiiaite Brasileiro.
Braai1eire¬ e competências
edmpetëneiaa definidas pela
gos
9503197 - Código
eretu no
n° 37.949.f'2l}]T.
37.94912017 .
creto
CLAUSULA SEGUNDA _
- DO OBJETO
CLÁUSULA

presente Convênio
Cemfënie de
de Cooperação
Ceepe1'açãe Recíproca
Reeipraea tem
tem por
per objetivo
eb_ietiw;i a
a execução
e::-:eeuçãd pelo
pelo
prcsente
policial
nas
rodovias
integrane
apoio
DEPJDF ee PMDF
PMDF das
daa atividades
atividadea de
de Fiscalização
Fiaealizaçãe de Trânsito
Trãnaiie apeie pelieial nas red-:mias integranDBR/DF
de Sistema
Sistema Rodoviário
Redeviarie do
de Distrito
Dist.rite FederalFederal - SRDF, bem como
eeme atividades
atividadea de Educação
Edueaçãe de'Irânside Tránsites do
pelas
competentes.
autoridades
te, observando
ebservande o
e PI-ANO
PLANO DE TRABALHO a ser
aer aprovado
apienfade
auteridadea eampetentes. as
aa dispodiapoto,
aiçüea da
da Lei 9.503/97
9.51139? -- Código de Trânsito
Trânsite Brasileiro
Brasileira e demais
demaia normas
nermas per-tincntes.
pertinentes.
sições
O
O

CLÁUSULA
TERCEIRA _H Do
0BJF.TW0
DO OBJETIVO
CLÁUSULA TERCEIRA
fazendo
trânsito. eumprinde
cumprindo e
policiamento ostensivo
Eatabeleeer enr
em coqiunto
conjunta diretrizes
diretriaea para o
a pelieiamente
estensiva de
de trânaite.
e fazende
Estabelecer
em
operar
o
colaborando
atribuigões.
eumprir
a
legialaçãe
e
aa
nermas
ne
ámbito
suas
respectivas
atribuiçñea,
eelabaranda
eperar
e
de
suas
legislação
e
as
nonnas
no
âmbito
cumprir
promover
pedestres. de
ciclistas. de
transita
e aa circulação
eireulaçãe de
de veículos.
veieulea. de
de pedea1rea¬
de eieiiataa,
de animais;
animaia; preiiuevei* e
e desenvolver
deae1we1'»›'er_
trânsito e
Distrito Federal; garantir
dos usuários
atividadea para aa edueaçãe
eemseientiaaçãe des
usuarias das
daa rodovias
redevias do
de Diatrite
garantir aa
educação ee conscientização
atividades
vítimas
fatais.
principalmente
com
no trânsito.
aegurança viária:
via1'ia; reduzir o
e número
númere de acidentes
aeidentea ne
tränaite.
eem vitimaa fataia_ propresegurança
nmvende aapaze
paz e a cidadania
eidadania no
ne trânsito
trâiiaite do
de Distrito
Distrite Federal.
Federal.
`
movendo
FEDERAL
DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO
DE RODAGEM
RODA GEM DO
DO DISTRITO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
ESTRADAS DE
SAM
Biden "C"
"C" Selores
Sete-res Complementares
Ce-mpfemenfares -- Edifício
Edificio SEDE
SEDE DO
DD DER/DF
DERAJF
SAM Bloco
sutran@der.df,gov.br
0611 - 3111-5555-'äﬁïü
3111-5669/5670 - sutran@ci'e:'.
BRASÍLIA-DF
CEF* 70.62a-æ0
?'ü.E2ü-030 - TEL.
TEL. UE
df ge-ir. br
eaesltA-or cEP

DISTRITO FEDERAL
COVERNO
eevseue DO
ee eisrrure
FEDERAL
DER
DF
ssessraaia DE
es ESTADO
EsT.-me DE
eE MOBILIDADE
lvieslueaes -- er
SECRETARIA
DISTRITO
FEDERAL
DO
eE1v.R'|¬aMsN'|*e
DE
Esraaeas
eE
Re-eae
EM
ee
eisraire
FEEERAL -- DER/DF
esarer
DE
ESTRADAS
DE
RODAGEM
DEPAR]AMENTO
DF
SUTRAN
sLJPER1HTEHeEivee±. eE
'1“eANs|'1¬e _ EUTMN
DE TRÂNSITO
SUPERINTENDÊNCIA

CLAUSULA QUARTA
QUARTA _
- DAS ATIVIDADES
CLÁUSULA

lI - Serão
Serãe exercidas
esereidas pelos
peles Cenvenentes
as seguintes
seguintes atividades:
Convenentes as
l.l
Tršìnsite -- Fiscalização
Fisealisaçãe nas rodovias
redevias integrantes do
de Sistema Rodoviário
Redeviarie do
de DisFiscalização de Trânsito
l .l - Fisealiaaçãe
do trânsito
trite
SRDF visando
visande aumentar a segurança ee fluidez de
trânsite ee reduzir
reduair eo número
numere de aciaeitrito Federal -- SRDF.
Código
dentes de trânsito
tränsite no
ne Distrito
Distrite Federal.
Federal, observando
ebservaude as disposições
dispesiçües do
de Cedi
ge de Trânsito
Tränsite Brasileiro
Brasileire e
perlinentes;
nermas pertinentes;
demais normas
trânsito
programas educativos
I.2 - Educação
Edueaçãe de Trättsite
Eseeuçãti conjunta
eenj unta de atividades
atividades ee de pregrarnas
edueatives de trânsite
Trânsito -L2
- Execução
à
inf'orrnação
e
visando
Distrito
Federal.
do
nas rodovias"
redevias. escolas
eseeias ee eventes
diverses
ne
ãmbite
de
Distrite
visande
a
inferinaçãe
e a
diversos
no
âmbito
eventos
eeiiseieittiaaçãe dos
des condutores
eenduteres para uma
urna convivôncia
eenvivëneia e oe compartilhamento
eempartilliarnente de um trânsito
trânsite seguro:
segure;
conscientização

1.3 - Apoio
Apeie Operacional
Operaeienal - Apeie
eenjunte enr
ern operações
eperaçñes realizadas
reali;-:adas nas rodovias
redevias integrantes do
de SisApoio conjunto
1.3
entre
os
convenentes
coltt
podendo
cooperação
tema Rodoviário
Redeviarie de
Distrite Federal SRDF,
pedende
haver
eeeperaçãe
es
eenvenentes
eem
do Distrito
SRDF.
tema
produtos. serviços.
eo emprege
serviçes. materiais
materiais e/ou
efeu equipamentos;
equipamentes;
emprego de predutes.
planejarnento conjunto
Paragrafe
ebjete do
de prcsente
presente Convênio
Cenvënie obedecerão
ebedee-eršie ao
ae planejamente
eenjunte
[Jnico -- As Atividades objeto
Parágrafo Úniee
por conta
de
DERIDF e PMDF, Iieande
e controle
eentrele per
eenta da parte que exercerá
esereera a supervisupervificando aa eeerdeiiaçãe
coordenação e o
do DER/DF
prejuízo ao
Ações/ Operações.
sãe técnica
teeniea dentre
de sua
sua compctência
eempetëneia legal, sem prejuize
ae andanrento
andamente das AçüesI
Operaçües.
dentro de
são
I'

al-I

CLAUSULA QUINTA
OBRIGACOES
CLÁUSULA
QUINTA _~ DAS OBRIGAÇOES

l.1.
1.]
l.l

Censtituem ebrigaçües
de ambos
arnhes partícipes:
partieipes:
- Constituem
obrigações de

- Para oe item Fisealizaçåe
Trânsite:
Fiscalização de J'rânsito

.l

I1.1.]
.l

- Cumprir
Fazer curnpril
eumprir a Legislação
Legislaçale de Trânsito.
Trânsite, aplicando
aplieande as
as penalidades e medidas admiCumprir e fazer
nistrativas nela previstas ae
int`rater ee conforme
eenferrne os
es tennos
termes deste convênio.
eenvënie, dennistrativas
ao eenduterfpreprietarie
condutor/proprietário infrator
tre
das
respeetivas
eempetiåìneias;
tro das respectivas competências;
Rodoviário do
1.1.2 - Planejar e realizar operações
eperaç-ües nas rodovias
redevias integrantes do
de Sistema Redeviäuie
de Distrito
Distrite FeTrânsito devidamendevidamenAgente da Autoridade
SRDF, devende
eperaçãe ser
ser coordenada
eeerdenada por
per Agente
Auteridade de Trãnsite
devendo a operação
deral -- SRDF.
os autos
planejamento. Ne
No caso
designade e acordado
aeerdade conforme
eenferme o
e planejamente.
ease de
de autuações.
autuaçües. lavrar es
autes de
de infrate designado
respectivo
çües de
de tramsite
fermularies ou
eu equipamentos
equipamentes próprios
prepries de
de cada
eada órgão.
ergãe. elaborando
elaberande o
e respeetive
em formulários
trânsito em
ções
autoridade de
respectivas autuações
relaterie, confonne
eenferme legislaçãe
vigente, e encaminhando
eneaminliande as respeetivas
autuaçees para a auteridade
legislação vigente.
relatório.
fbrma do
trânsite competente.
eempetente, devendo
devende ainda a reeeita
auferida ser
ser rateada na ferina
de item 2.3;
receita aulerida
trânsito
procedimentos nas
1.1.3
Os Convenentes
Cenvenentes deverãe
prernever intercârnbios.
intereâmhies. de ferma
padreniaar os
es preeedimentes
lorma a padronizar
deverão promover
.1 .3 - Os
Distrito Federal
Rodoviário do
respeetivas
eperaçües realizadas nas rodovias
redevias integrantes do
de Sistema Redeviarie
de Distrite
respectivas operações
1

-_ SRDF;
1.2 - Para
Para oe item Edueaçãe
Trånsite:
Educação de Trânsito:
programas educativos
1.2.1 - Execução
Eseeuçãe eenjunta
edueatives de trânsito
trãnsite no
ne âm
âmbi.
conjunta de atividades e de pregrarnas
1.2.1
Federal.
Federal.

de Distrito
Distrite

1.3 - Para oe item Apeie
Operaeienal:
Apoio Operacional:
1.3

DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS
ESTRADAS DE
DE RODAGEM
RODA-GEM DO D/STR/TO
DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE
DO DER/DF
SAM
BIeee "C"
“D” Selores
SE.-Ieres Cempdementsres
E-:IIfIeIe SEDE DD
DERIDF
Complementares-- Ediflcio
SAM Bloco
BRASILIA-DF
I-E1520-030 -- TEL.
sutran@der.df.gov.br
TEL, GEI
061 - 3111-5-569.-'EEFÚ
3111-5669/5670 - sutran@::feiicIIÍgev.I:rr
aneslun-op CEP
cEP 70.620-030

.-

ER

F

eevEr-me
FEDERAL
DISTRIl"O FEDERAL
COVERNO De
DO Disrsrre

EECRETARIA DE
EETADD DE
DE 1v1ee1L1D.›tDE
MOBILIDADE - DF
DF
SECRETARIA
DE ES'IADO
DEPAETAMENTD DE
EETEADAS DE
De DISTRITO
D1sT1uTe FEDFLRAL
DERIDF
FEDIIRAL -- DER/DF
DE Reeaesivi
RODAGEM DO
DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS
suPERt1-1TE1vDÉNE1A
DE TaIe4s1Te
surrem
TRÂNSITO.- SUTRAN
SUPERINTENDÊNCIA DE

para realização
1.3.1 -- Disponibilizal'apoio
Dispenibilizar apeie de
equipe de
agentes, de
de um
um para
para o
e outro.
eutre, para
realiaaçãe de
de operaeperade equipc
de agentes.
1.3.1
çöes nas
redevias integrantes do
de Sisterna
Sistema Rodoviário
Redeviarie do
de Distrito
Distrite F-ederal
Federal -~ SRDF"
SRDF. podcndo
pedende haver
nas rodovias
ções
produtos"
e/ou
eqr.ripamentos
materiais
serviços.
eeeperaeãe
es
eenvenentes
eem
e
emprege
predutes.
serviçes.
ntateriais
eIeu
etpiiparnentes
entre
os
coltvenentes
coll
o
emprego
de
cooperação

2
2

Censtitui Obrigaçôes
Obrigaçües do
de DER/DF
DERIDF:
-- Constitui

2.1 -- Planejar.
Planejar, coordenar
eeerdenar e
e organizar
erganizar juntanrentc
juntamente com
eem a PMDF.
PMDF, através
atraves do
de CPTran.
C'FTran, as
as atividades
2.1
ehjete do
de presente convênio
eenvënie de cooperação
eeeperaçãe recíproca.
reeipreea. objetivando
ehjetivande eo bom
bem desempenho
desernpenhe nas
nas ações
açüe-s de
objeto
policiarnento
pelieiamente rodoviário:
1'edeviarie;
1.2 -- Designar.
Designar, mediante publicação.
pub-lieaçãe. conro
eeme Agentes de Autoridade
Auteridade de Trânsito
Tränsite os
es Policiais
Pelieiais Militares
Militares
2.2
letades no
ne Batalhão
Batalltãe dc
de Policiamcnto
Pelieiarnente Rodoviário
Redeviárie -- BPRv ee no
ne Comando
Cemande de Policiamento
Pelieiamente de TrânsiTránsilotados
te -- CPTran.
CPTran. bcm
bem conlo
eeme os
es irrdicacl<ls
indieades das
das lJnidades
Unidades Operacionais
Operaeienais quc
que possuam
pessuam dentro
dentre de
de sua
sua área/
areaI
to
para
na
fiscaliatuarem
redevia na competência
eernpetëneia de
DER, previamente treinados
treinades por
per cssc
esse Comando
Cemande
ﬁsealido DER.
rodovia
.7-:açãe e
e no
ne policiameltto
pelieiarnente rodoviário
redeviarie de
de trânsito
trrãnsite das
das rodovias
redevias integrantes do
de Sistcma
Sistema Rodoviário
Redeviarie do
de
z,ação
de
Lei
9.503/97Código
Distrite
Federal
SRDF,
nes
termes
eenfere
e
Art.
ineìse
9.S{l3I97Cedige
que
280
inciso
IV
da
Distrito Federal - SRDF. nos termos
confere o
Trânsite Brasileiro
Brasileire ee legislações
legislaçües peftinentes;
pertinentes;
Trânsito
bimestralmente, 50% (cinqucrìta
teinquenta por
per cento)
eente) dos
des valores
valeres amecadados
arreeadades corn
eem as autuações
autuaç-Des
2.3 -~ Repassar bimestralrnente.
lavradas
PMDF,
sera
ealeulade
ferma:
pela
que
forma:
PMDF.
será
calculado
da
seguinte
lavradas
Tetal Arrecadado
Arreeadade com
eein infrações.
infraçües, subtraído
subtraide dos
des deseentes
eenferme tabela
tahela abaixo.
al:-aii-te, sendo
sende oe
- Valer
descontos couforme
Valor Total
resultade dividido
dividide por
per dois
deis (VTA-D)
('v*”l`A-D) /2.
I2.
resultado

TABELA DE
DE DESCONTOS
Descewres
TABELA
1)EsceNTes
DESCONTOS
,

~

SISTEMA DE GESTÃO DE INSISTEMIÍ*
DE GESTAÉO DE IN'
FRAÇOES DE TRANSITO

FMCOES DE TRANSITO

¬ ¬ ¬
A -.
¬.
PROLESSAMENI
0 DH
D1†.1N1-RAINF'RAPROCESSAMENI'O
CQES
T
ÇoES
FUNSET
PASEP
,
..I.åR“¡AS BANCÄRIÄS
.I'ARIT.'AS
BANCÁRIAS

vawa UNITÁRIO
UNIT.--Isle
CÁLCULO
CÁLCULO
VALOR
PELA QUANCDNFDRME CONTRACONTRA- MULTIPLICADO
1v1L11.T1PL1cI~.De PELA
QUANcoNFoRME
TIDADE
Te
TIDADE DE
DE AUTOS
Aures PROCESPaecesTO

Dsafssarae - 036/2016
03012010

DER/SERPRO -

sstees

SADOS

.o*u;îl? Y'tsäf fJi3'ï1'å-3ïti.

.. _
MULTIPLICADO PELA QUANcewrearvis eDNvEN1D
TIDXÃDE DE AUTOS ¡,ROCES_
coNFoRME
'
DE RIDETRAN
¬
- UU”-.I2UIS__
SADOS
DER/DETRAN-002/2015
SADOS
VAI-OR
5%
VALOR ARRECADADO
ARREC-ADADO
l%
ARRECADADO
VALOR ARRECADADO
*CONFORME
*It (_ ONëgIšÉIE1\]gäBELA
_
`
"
TABELA SOBRE
SOBRE O VALOR
VALISJÉIÄI ARRECADAARRECADA _
DO
DO

5%
I%

BANCO

SERVIÇOS DE POSTAGENS

SERVIGOS DE POSTAGENS
(LOCAL)
(LOCAL)

' coNFoRME
CDNFDRME CONTRA]'O
Cei~r1¬Ra'1*e ' MTJLTIPLICADO
MULTIPLICADO PELA QUANQUANDEIVECT
006/2016
_
DERIEC T UUAIEUI 6
DE AUT'OS
AUTOS POSTADOS
POSTADOS
TIDADE DE

SERVIÇOS DE POSTAGENS

_ CONFORME
CDNFDRME CONI'RA]'O
ceN1¬R.a'1*e

SERVICOS DE POSTMÉNS
(INTERESTADUAI,)
(INTERESTADUAL)

TALONÁRIO ELETRÔI'¡ICO

TALONARIO ELETRONICU

EVENTUAIS DESPESAS
DESPESAS COM
EVENTT]AIS
MATERIAIS. SERVIÇOS
SERVICOS
E
MATERIAIS.
INVESTIMENTOS.
INVI]S'|IMENTOS.

DER/ECT
DERIECT 006/2016
üüﬁfìülﬁ

MULTIPLICADO PELA QUANQUANDE. AUTOS POSTADOS
POSTADOS
TIDADE DE

' CONFORME
CONFORME CONTRA- MUI-TIPLICADO
MULTIPLICADO PELA QTDE
T0
v1eENTE
0
g DE
APARELIIDS
DE APARELHOS
TO VIGENI'E
ICONFORP:/I
TOTAL DAS NOTAS
VALOR TOI'AL
CONFORME COMgPROVA(,.`-AO
C-OMPROVANTE
FISCAIS OU COMPROVANTE
PROVAÇÀO DA DES- FISCAIS
ÉPESA
DAS
DESPESAS
__
DAS DESPESAS
PESA

FEDERAL
DEPARTAMENTO
DE RODAGEM
RDDAGEM DO
DD DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
ESTRADAS DE
s.-ev:
seen "C"
“e” Sefores
ser-mes Complemenlares
eampemanrarss -- Edifício
assess SEOE
sEDE DO
De DER/DF
DEA-«DF
SAM Bloco
EAAEILIA-DF
DEP 70.620-030
7-esse-ese - TEL.
TEL. es-I
P San-sn@asr.af.g0v.ar
sutran@der.df.gov.br
061 - ser-ssssfssre
3111-5669/5670 eaeslue-or cEP

ER

ll3

F

GDVERND DO DISTRITO FEDERAL
COVERNO
SECRETARIA DE ES'I-ADO
ESTADO DE MOBILIDADE.
MOBILIDADE - DF
SECRETARIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
FEDERAL - DER/DF
DERIDF
DEPARTAMENTO
SUPERINTENDENCIA pe
DE rRÂnslro
TRANSITO -- surRAN
SUTRAN
supERINTENnÊncrR

Pereentual variável
variavel regulado
regulade pelo
pele BANCO CENTRAL ee executado
ezeeutade pelo
pele banco
banee contratado;
eentratade;
- ** Percentual

Quande da solicitação
selieitaçäe de eventr¡ais
eventuais despesas
despesas Conentes
Cerrentes e/ou
eIeu Investimentos.
lnvestimentes. deverá
devera haver saldo
salde orer- Quando
para
çamentarie
a
atendimente.
viabilidade
de
atendimento.
a
çamentário
eenstruir, inrplantar,
implantar, manter e reparar as instalações
instalaçtìes destinadas
destinadas às Unidades da PolíPeli2.4 -- Ferneeer.
Fomecer. construir,
orçamentárias
eia Militar
Militar e suas
suas frações.
fraçües, destacadas
destaeadas para oe policiamento"
pelieiamente, dentro
dentre das disponibilidades
dispenihilidades erça1nenta1*ias
cia
e efetivo
efetive exercício
ezereieie de Policiamento/Fiscaliz.ação
Pelieian1enteIFisealizaçtìe de Trânsito
Traåìnsite nas
nas rodovias
redevias integrantes do
de Sistepara o
áreas
sujeitas
à
administraquais
serão
consideradas
ma Rodoviário
Redeviárie do
de Distrito
Distrite Federal -- SRDI'-.
SRDF. as
serãe eensideradas areas
a.
rna
(CPM)
e
do
de
1969
no100l
de
2l
de
outubro
para
Decreto
Lei
çãe
es
efeites
de
Deerete
n°1{Il]1
21
eutu
bre
de Decreto
Deerete
Militar
os
efeitos
do
ção
(CPPM);
Lei nol002
n°1l]{I2 de
21
de
eutubre
de
1969
de2l outubro
2.5 -- Conceder
Ceneeder acesso
aeesse ao
ae executor
ezeeuter do
de convênio
eenvënie por
per parte da PMDF
PMDF ao
ae Sistema de Gestâo
Gestãti de
de Infraçñes de
de Trânsito
Tråmsite (RADAR) ee Sistema
Sistema de Processamento
Preeessamente de Infrações
Infraçties (GETRAN);
(OE"l`RAN'],
ções
22.6 -- Fornecer
Ferneeer materiais de
de consumo
eensume ee de distribuição
distrihttiçãe gratuita
gratuita necessária
neeessaria às atividades desenvolvidas
desenvelvidas
2.6
Unidade Policial
Pelieial Militar especializada
espeeializada no
ne Policiamento
Pelieiamente de Trânsito
Träitsite Rodoviário;
Redeviarie:
pela Urridade
2.? -- lmplantar
fisealizaçãe de controle
eentrele de excesso
ezeesse de peso
pese nas rodovias
redevias integrantes do
de Sistema RoReImplantar fiscalização
2.7
devidrie do
de Distrito
Distrite F'ederalFederal - SRDF;
SRDF;
doviário
Premever apoio
apeie às
as atividades administrativas operacionais
eperaeienais desenvolvidas
desenvelvidas pela Unidade
Unidade Policial
Pelieial
2.8 ~
- Promover
transporte de
espeeializada no
ne Policiamento
Pelieiarnente de
de Trânsito
Tränsite Rodoviário.
Redeviarie, tais
tais con'lo:
eeme: transperte
de materiais
materiais
Militar especializada
rodovias integrantes do
veículos e
eriuudes das eperaçñes
rerneçües de veieules
e animais nas redevias
de Sistema RoReoriundos
operações de remoções
deviarie do
de Distrito
Distrite Federal -- SRDF',
SRDF:
doviário
retidos nes
nos pátios
- Fornecer
Ferneeer serviçe
guinehe, visando
visande remoção
1'enteçãe de veículos
veieules retides
paties dos
des postos
pestes rodoredeserviço de guinclro,
2.9 rodovias:
nas
trânsito
viaries,
e
leeais
ende
eeerram
e
pelieiamente
e
fisealizaçãe
träitsite
redevias:
policiamento
fiscalização
de
viários, e locais onde ocorram o

2.10
2.10

trânsito. para que, mediante
servider (es) especializado
espeeializade (s)
(sf) em tráfego
trafege ee operações
eperaçües de tränsite,
-- Designar servidor

fiscalização de
planejamento e
selieitaçãe da
da conveniada,
eenveniada. participe
partieipe do
de planejamente
e execução
ezeeuçãe das atividades
atividades de
de tìsealizaçãe
solicitação
trånsite;
trânsito;
conjunto
pararealização
2.1 l -- Dispenibilizar
apeie teeniee
1'ealizaçt`m de campanhas
eampanhas educativas
edueativas em eenjunte
técnico para
2.ll
Disponibilizar materiais e apoio

eem oe ClPTran
CPTran ee suas
suas subunidades;
subunidades;
com

Trânsito Redeviarie
Rodoviário de
2.12 -- Informar
Infermar aà Unidade Pelieial
Militar especializada no
ne Policiamento
Pelieiamente de Trånsite
Policial Militar
realizaçües
de transporte
transpmte de
de cargas/dimensões
eargasfdimensües excedentes
ezeedentes ou
eu de produtos
predutes perigosos;
perigeses;
realizações de

Realizar em eenjunte
eem eo Comando
Cemande de Policiamento
Pelieiamente de Trânsito
Trânsite C-PTran. oe planejamento
planejamente
2.13 -- Realizar
conjunto com
- CPTran,
Rodoviário
Distrito
de
eventes a
a serem
serem realizades
nas rodovias
redevias integrantes do
de Sistema Redeviarie do
de Distrite
realizados nas
de açües
ações ee eventos
Federal - SRDF;
Federalno Sistema
Gestão de Infrações
2.I4
Preeessar e manter arquivados
arquivades ne
Sistema de Gestãe
lnfraçñes de Trânsito
Trãttsite e
e ne
Sistema de
no Sistema
2.14 -- Processar
pela
Preeessarnente
de
lnfraçües
es
autes
lavrades
PMDF.
Processanento
Infrações os autos lavrados
manuais de
talões rnanuais
2.15 -- Dispenibilizar
.E conveniada
eenveniada equipamentos
equipamentes eletrônicos
eletrdniees e/ou
eIeu talñes
de registros
registres de
2.15
Disponibilizar à
autes de infrações
infraçües que serão
serãe utilizados
utilizades pelos
peles Agentes de Autoridade
Auteridade de
de Trânsito
Trånsite designados
designades para a
autos
ﬁsealizaçãe
e policiamento
pelieiamente rodoviário
redeviårie de trânsito:
tråìnsite;
I
fiscalização ee o
FEDERAL
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TRADAS DE
DE RODAGEM
RODA GEM DO
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DF
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DE
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DF
_
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DE TRÂNSITO
TsANsi'i"e- SUTRAN
sursaiv
SUPERINTENDÊNCIA
efeito suspensivo,
2.16 -- Realizar
Realizar baisa
des pagamentos
pagameiues e
e alterações
alteraçües de
de cancelamento.
eaneelameiite. efeite
suspensive, "suh“siIIi2.16
baixa dos

Projúdice
¡`ii¿IIi'.fe " e i¬eativaçãe
de multas no
ne Sistema de Gestão
Gestãe de Infrações
Infraçees de Trânsito
Trifmsite ee no
ne Sistema de
de Prereativação de
eessainente de Iiifraçüesi
Infrações:
cessamento
nos veícuOfereeer instalações
instalaçües em condições
eendiçñes teenieas
realizaçãe de vistoria
visteria nes
veieutécnicas adequadas para a realização
2.17 -- Oferecer
les autuades
peles Policiais
Pelieiais Militares nas
nas redevias
de Sistema Rodoviário
Redeviarie do
de Distrito
Distrite
rodovias integrantes do
los
autuados pelos
Federal
SRDF.. que são
sãe passíveis
passiveis de regularização
regularizaçãe em decon€ncia
dee-eriiëiieia de conretimento
eemetiine-nte de
Federal-- SRDF.

iiifraç'ees
eutras situações
situaçües que neeessitein
inspeçãe;
necessitern da referida irrspeção;
infrações ee outras
- Fomecer
Ferneeer àa conveniada
eenveniada as
as informações
iiifei'iiiaçDes estatísticas
estatistieas de acidentes
aeidentes e volume
veluine de tráfego
trafege de veícuveieu2.18 les.
eielistas nas
nas rodovias
redevias integrantes do
de Sistema
Sistema Rodoviário
Redeviarie do
de Distrito
Distrite Federal - SRDF,
SRDF.
los. pedestres ee ciclistas
quande assim solicitadas;
selicitadasj,
quando
2.19 -- Promover
Premever ee realizar cursos.
eurses. palestras
palestras ee seminários
seminaries sobre
sei:-re legislação.
legislaçãe, operação
eperaçãe e segurança de
2)9

trärisite em conjunto
eenjunte coln
eein aa conveniada.
eenveniada. custeando
eusteande todas
tedas as despesas que se
se fizetem
fizerem necessárias"
neeessarias. bem
trânsito
palestrantes
collt
o
instrutores,
e
eeme as
as de
de especialistas.
espeeialistas, autoridades
auteridades convidadas.
eenvidadas. palestrantes e instruteres, eein e objetivo
ebjetive de
de que
como
CPTran e
pelieiais do
de Comando
Ceniande de
de Policiamento
Pelieiainente de
de Trânsito
Trãnsite --CPTran
e suas
suas subunidades e,
e. bem
bein como
eeiiie os
es
policiais
fiscalização
de
de
para
à
atividade
clemais
pelieiais
militares
estivereiii
eredeneiades
esereerein
a
de
fisealizaçãe
policiais
que
credenciados
exercerem
estiverem
demais
trânsite nas
nas demais
deinais unidades da PMDF que possuam
pessuain competência
eempetëneia recíproca
reeipreea no
ne apoio
apeie da fiscalização
fisealizaçãe
trânsito
de trânsito
tränsite rodoviário
redeviarie participem
partieipein de cursos.
eurses, estágios,
estagies, seminários,
seniinaries, congrcssos
eengresses ee outras
eutras atividades
atividades juljulde
gadas de interesses inerentes
iiierentes ao
ae policiamento
pelieiamente e fiscalização
fisealizaçãe de trânsito
tiiâitsite rodoviário;
redeviarie;
Preeeder aa caracterização
earaeterizaçäe das viaturas utilizadas no
ne policiarnento
pelieiainente rodoviário
redeviarie de trânsito.
tr-åiiisite, acresaeres2.20 -- Proceder
eentande os
es dizeres "CONVENIO
“CONVENIO DER-DF/PMDF".
DER-DF/PMDF”.
centando
3
3

-

Censtitui obrigações
ebrigaçees da PMDF:
PM DF:
Constitui
I'-'

3.] -- Utilizar
Utilizar os
es recursos
reeurses financeiros.
finaneeires, bem
bem como
eeme rnateriais.
inateriais. bens
bens e
e equipanrentos
equipamentes repassados
repassades pe3.1
policiamento
trânsito
de
e
le DER/DF.
DERIDF, exclusivamente
eitelusivamente nas
rias atividades
ativida.des de
de fiscalização
fisealizaçãe e pelieiainente de tränsite rodoviário.
redeviárie,
lo
eenfïerine objeto
ebjete do
de presente Convênio;
Ceiivëiiiei,
conlbnne
3.2 -- Elaborar
Elaberar e
e apresentar ao
ae DER/DF
DERIDF prestação
prestaçãe de
de contas
eentas anual.
anual, constando
eenstande o
e demonstrativo
demenstrative da
3.2
da conta
extratos
pagamentos
efetuados,
ezeetiçãe
da
reeeita
e
despe-sa,
relaçãe
nemiiiativa
de
pagainentes
efetuades,
ezti'at.es
eenta coreerrelação
nominativa
de
receita despesa.
execução
espeeifiea do
de convênio,
eenvënie, devidamente conciliados
eeneiliades com
eem as
as despesas
despesas efetuadas,
efetuadas, relação
relaçãe de
de bens
Iiiens
rente específica
relatório
circunstanciado
e
aprovando
o
Despesas
adquirides
e
dee-laraçãti
eitpressa
de
Ordenader
aprevande
e
relaterie
eireunstaneiade
e
expressa
do
Ordenador
de
adquiridos declaração
atestande que
que os
es recursos
reeurses frnanceiros
finarieeires recebidos
reeebides tiveram
tiverain boa
bea e
e regular aplicação,
aplieaçãe. de
de acordo
aeerde com
eein oe
atestando
9.503197
pelo
da
Lei
no
Código
320
presente
Artigo
na
forma
determinada
estabeleeide
ne
e
ferina
pele
Artige
32Ú
n”
9.5U3I_97
Cedige
no
ajuste
e
estabelecido
de Trânsito
Tizãnsite Brasileiro;
Brasileire;
de
3.3 - Manter oe efetivo
efetive do
de policiamento
pelieiamente para atender as demandas
demandas de fiscalização
fisealizaçãe de trânsito
tnìitsite rodoviáredeviá3.3
rie. proporcionando
prepereienande treinamento
treinainente específico,
espeeifiee, sendo
sende de sua responsabilidade
respensabilidade o
e pagamento
pagamente dos
des respecrespeerio.
tives encargos
enearges trabalhistas, fìscais.
fiseais, previdenciários
piievideiieiiíries e securitários;
seeuritaries;
tivos
Fisealizar. autuar ee aplicar
apliear as
as medidas administrativas
adininistrativas cabíveis
eabiveis relativas
relativas às infrações
iiitiraçües de trânsito.
trânsite,
3.4 - Fiscalizar"
inelusive por
per excesso
eiteesse de peso.
pese. dimensões
diinen.s-ïies e de lotação
letaçiìe em veículos
veieules automotores;
autemeteres;
inclusive
3.5 -- Fornecer
Ferneeer e manter
iiianter em
ein boas
beas condições
eeiidiçües os
es equipamentos
equipamentes de
de uso
use obrigatórios
ebrigateries abaixo
abaize relacionarelaeiena3,5
lde
de
fìscalização
para
des,
hem
eeme
eutres
neeessaries
ae
ei-tereieie
ﬁsealizaçãe
trâTis`
' eviao
exercício
das
atividades
necessários
dos, bem como outros
ãirie. providenciando
prevideneiande as
as suas
suas aferições
afìeriçees ee atualizações:
attializaçües:
ário.
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3.5.1 Equipamentos
Equipainentes de uso
use policial
pelieial militar;
3.5.1
Equipamentes de
de proteção
preteçãe individual;
individuaìi
3.5.2 Equipamentos

Armainentes, nrunições
iiniiiiçties ee outros
eutres materiais
materiais bélicos.
beliees. além
alein de algemas;
algemas:
3.5.3 Armamentos.
Equipainentes ee serviços
serviçes de
de radiofonia;
radiefenia;
3.5.4 Equipamentos
Equipainentes de
de fiscalização
ﬁsealizaçãti de velocidade.
veleeidade, enrbriaguez
embriaguez etílica.
etiliea. transmitância
transmitäneia luminosa
luminesa
3.5.5 Equipamentos
de vidros
vidres ee películas
pelieulas ee análise
analise da
da emissão
einissãe de gases expelidos
ezpelides pelos
peles escapamentos
eseapainentes de veículos;
veieules;
de
Outres necessários
iieeessaries àa operacionalização
eperaeienalizaçãe da Fiscalização
Fisealizaçãe de Trânsito
Trånsite ee do
de Policiamento
Pelieiamente RodoRede3.5.6 - Outros
viarie;
viário:
viaturas em
em quantidade
quaiitidade compatível
eempativel com
eein o
e efetivo
efetive ee com
eein a
a necessidade
neeessidade do
de policiapelieia3.6 - Empregar viaturas
inente de
de trânsito
tiiãitsite rodoviário.
redeviarie. dentro
dentre de
de sua
sua capacidade
eapaeidade operacional.
eperaeieiial, devidamente
devidainente caracterizadas
earaeterizadas ee
mento
identifieadas de acordo
aeerde com
eem as normas
riermas da PMDF,
PMDF. acrescentando
aereseentande oe logotipo
legetipe do
de
identifìcadas
DERIDF ee os
es dizeres"CONVÊNIO
dizeres “CONI/É`NID DER-DF/PMDF,'..
DER-DF/PMDF"_:.
DEWDF
3.? - Eneaininliar
de efetivo
efetive de
de policiais
pelieiais militares a
a serem
serein cadastrados
eadastrades junto
junte ao
ae DER/DF
DERIDF para
para
Encaminhar lista do
3.7
fins administrativos
administratives ee de
designaçãti como
eeme agentes
ageiites da autoridade
auteridade de trânsito
tränsite ee comunicar
eeinuniear tempestide designação
fìns
vainente as
as alterações
alteraçües ocorridas;
eeerridas;
vamente
- Quando
Quande promover
premever ee realizar
reaiizar cursos.
eurses. palestras
palestras e seminários
semin:-.åries sobre
sebre legislação,
legislaçãe, operação
eperaç-ãe e segu3.8 que
se ftzerem
trånsite em conjunto
eenjunte com
eein oe DER/DF.
DERIDF, custeando
eusteande todas
tedas as
as despesas
despesas
ﬁzerem necessáneeessa.rança de trânsito
eeiiie as
as de especialistas.
espeeialistas. autoridades
auteridades convidadas.
eenvidadas, palestrantes
palestrantes e instrutores.
instruteres, com
eem oe objetivo
ebjetive
rias, bem como
policiamento
rodoviáno
e
de que os
es agentes da autoridade
auteridade de trânsito
tränsite especializados
espeeializades na fiscalização
ﬁsealizaçãe e ne pelieiamente redeviade
rie de trânsito
träiisite parlicipem
partieipem de cursos,
eurses, estágios,
estágies. seminários,
seininái'ies. congressos
eengresses e outras
eutras atividades inerentes
iiierentes ao
ae
rio
ebjete deste
deste convênio;
eenvënie;
objeto
3.9 -- Quando
Quande solicitado
selieitade antecipadamente
anteeipadainente pelo
pele DER/DF.
DERIDF, disponibilizar
dispenibilizar apoio
apeie para garantir a
a segue a
a fluidez
fluidez viária
viaria em
ein eventos.
eveiites, manifestações
manifestaçües e
e outras
eutras ocorrências
eeerrëiieias de
de interesse
interesse público,
públiee, benr
bem
rança e
rodoinstalados
nas
eletrônica
de
fiscalização
eeme
as
tipei'açDes
aferiçñes
equipameiites
ﬁsealizaçãii
eleti'-Diiiea
instalades
redepara
operações
de
aferições
de
equipamentos
como
de Distrito
Distrite Federal:
Federal;
vias do
Celaberar com
eein os
es estudos
estudes e projetos
prejetes de
de sinalização
sinalizaçãe de trânsito
trânsite destinados
destinades àa obras.
ebras. eventos
eventes e à
3.10 - Colaborar
rodovias
nas
do
viária
segurança
para
melhor
fluidez
e
eutras
intervençdes
neeessárias
se
ebter
melher
viaria
nas
redevias
de sisobter
intervenções
necessárias
se
outras
tema rodoviário
redeviarie do
de Distrito
Distrite Federal, conforme
eenfìerme necessidade
neeessidade do
de DER/DF;
DERIDF;
tema
Preeeder escolta
eseelta de transporte
transperte de cargas
eargas especiais
espeeiais quando
quande necessário,
neeessárìe, além
alem de outros
eutres apoios
apeies
I - Proceder

3.11
3.1

situaçües solicitadas
selieitadas pelo
pele DER/DF;
DERIDF;
em situações
3.12 - Comunicar
C`.einuniear ao
ae DER/DFquando
DERIDF quande detectadas
deteetadas ocorrências
eeerrëneias de
de invasões
invasües de
de faixas
flaii-ias de
de domínio,
deminie, de
3.12
bem
como
disponibilizar
viária,
aeesses irregulares e
e outras
eutras intervenções
iiitervençees que
que afetem
afetem a
a segurança
segurança viaria. liiein eeme dispenibilizar
acessos
apeie ee proteção
prtiteçäe em
ein operações
eperaçües de remoção.
reineçãe, fechamentos
feeliamentes de
de acessos
aeesses ee recolhimento
reeelliimente de animais
aniinais em
apoio
redevias
distritais;
rodovias
3.13 -- Cumprir
Cumprìr e
e fazer
fazer cumprir
eumprir a
a legislação
legislaçãe de
de trânsito,
trânsite, bem
hem como
eeine normas
iieri¬iia's"`e"`¬i
3.13
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do
DEPARTAMENTO
ESTRADAS DE RODAGEM
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE ESTRADÁS
SAM
Seteres Complementares
Dem,eIementares -- Edificic¡
Edtƒíeƒti SEDE DO
DD DENDF
DERIDF
Bloco "C" Setores
SAM Dƒeee
DRASILIA-DF
CEP 70.620-030
Ftítdãtì-DSG -- TEL.
TEL. DEI
- 3111-SEEEIEETD
- sut.-“sn@i:Ier.df
gener
sutran@der.df.gov.br
3111-5669/5670 061 aneslun-or cEP

rtiçdes

eevsane De
FEDERAL
COVERNO
DO DISTFJTD
DISTRI'fO FEDERAL
DER
DF
sEEF.ET.›-tata DE
DE ESTADO
EsTa De DE
DE MOBILIDADE
IFIDEILIDADE - DF
SECRETARIA
FEDERAL.- DER/DF
DIS'IRITO
DO
DE
RODAGEM
DEFA
n'inF.«iE.ivTe
DE
EETEADAS
DE
Retmesivi
De
DisTniTe
FEDERAL
DEEIDF
DE ESTRADAS
DF DEPAR'|-AMENTOSUPERINTENDÊNCIA
SUTRAN
EUFERINTENDÉNCIF. DE
DE TRÂNSITO
TRANSITO -_ su't“a;-nv
emitidos pelos
ao DER/DF
Centrelar, cadastrar
eadastrar ee encaminhar
eneaminliar ae
DERIDF os
es aulos
autes de
de infração
iiifraçãe einitides
peles policiais
pelieiais
3.14 - Controlar.
forma do
policiamento de tränsite
trânsito rodoviário
designades para a fisealizaç-ãe
redeviárie na ferina
de presente
fiscalização e e
o pelieiamente
militares designados
infratores:
eenvenie. com
eein vista à:Ei apiieaçãe
penalidades cabíveis
eahiveis aos
aes infrateres;
aplicação das penalidades
convêrrio.

3.15 - Realizar
Realizar aa ittaitiiteitçãti
preventiva e corretiva
eerretiva na liota
freta de veículos
veieules empregados
empregades rro
ne policiamento
pelieiamente
Ínanutenção preventiva
de trånsite
rodoviário:
de
trânsito redeviárie;
ernpregados no
frota de veíct¡los
eeinhustiveis e lubrifìcantes
lubrifìeantes para o
e uso
use na freta
veieules eiiipregades
ne policiapelieia3.16 - Ferneeer
Fomecer combustíveis
mente
de
tränsite
redtiviárie;
rodoviário:
mento
trânsito
comdeficiências eucontradas
3.17 - Comunicar
Cenniniear ao
ae DERIDF
eu deﬁeiëiieias
eneentradas nas rodovias
redevias que possam
pessain eeinDER/DF as avarias ou
protepromover rriedidas
medidas que proporcionem
premeter
as cclndições
eendiçees de segurança viária,
viaria, bem como
eeine prernever
prepereieiiein a pretepronìeter as
distritais:
rodovias
çãe
e
segurança
des
usuaries
das
redevias
dos
usuários
segurança
ção

em locais
policiais militares treinados
3.18 - Designar 03
U3 (três)
(tres) pelieiais
treinades para que.
que, ein
leeais aa serem definidos
defmides entre os
es
3.18
de
infiações
lavLaeenvenentes. auxiliem
aui-tiliem no
ne encanrinl'ìarnento.
eneaminliamente, despacho
despaehe ee processamento
preeessainente dos
des autos
autes
infraçees lavraconvenentes.
administrades ern
ein decorrência
deeerrëneia da execução
ei-Ieeuçãe do
de objeto
ebjete do
de presente convênio
eenvënie e que geraram medidas
inedidas administrados
recolhie
CRLV's
para
de
CNH's
a entrega de CNH*s e CRL'v“s reeelliicomo tambóm
en defesas/recursos
defesasIre-eurses das autuações.
autuaçees, eeme
tambem
tivas ou
policiais militares:
militares;
rodoviário realizadas pclos
trânsito i¬edeviarie
des nas operações
eperaçees de fiscalização
fisealizaeãe de trãnsite
peles pelieiais
dos
nas operapoliciais militares
treinados para realizar vistoria
inilitares treinades
visteria em
ein veículos
veieules autuados
autuades nas
epera3.19 - Designar pelieiais
apontadas;
irregularidades
sanadas
as
de
çees de fiscalização
fisealizaçãe de trânsito
tränsite rodoviário.
redeviarie. depois
depeis
irregularidades apentadas;
ções
materiais. dos
3.20 - Gerir a aplicação
aplieaçãe des
reeurses financeiros.
finaneeires, dos
des iiiateriais.
des equipantentos
equipamentes e dos
des investimeninvestiineiidos recursos
prcsente convênio.
tes provenientes
prevenientes da execução
ezeeuçãe do
de presente
eenvë-nie.
tos

prestação de
anual, constando
3.21 -- Elaberar
e apresentar
apresent.ar ae
DERIDF prestaç-ãe
de contas
eentas anual,
eenstande o
e demonstrativo
demenstrative da
ao DER/DF
Elaborar e
3.21
da conta
extratos
pagamentos
efetuados,
de
nominativa
exeetiçãe
da
reeeita
e
despesa,
relaçãe
neminativa
pagamentes
efetuades,
ei-:trates
eenta coreerreceita
e
despesa.
relação
da
execução
conciliados com
rente
espeeifiea de
eenvenie, devidamente eeneiliades
eein as
as despesas efetuadas.
efetuadas. relação
i'elaçåe de bens
do convênio,
rente específica
relatório cil'cunstanciado
do Ordenador
adquirides e declaração
deelaiiaçãe expressa
espressa de
Ordenader de Despesas aprovando
aprevande o
e relaterie
eireunstaneiade ee
adquiridos
financeiros reeehides
recebidos tiveram
atestande que
que os
es recursos
reeurses ﬁnaneeires
tiverain boa
bea e
e regular aplicação,
aplieaçãe, de
de acordo
aeerde com
eem oe
atestando
parágrafos 5°
5o e 6o
estabeleeide ne
eenferine estabelece
estabeleee oe art.
art. lI 16, paragrafes
6°' da Lei Federal n"
nc*
no presente ajuste, confonne
estabelecido
Trânsito
Brasileide
Código
no 9.503197
pelo Artigo
8.666I93. e na ferina
Artige 320 da Lei nf*
9.5U3I97 - Cedige
Trânsite
forma determinada pele
8.666/93,
no Plane
Plano de
período de execução
prazo em
re, estabelecendo
estabeleeende eo praze
ein conformidade
eenfermidade com
eein oe periede
ezeeuçãe previsto
previste ne
de Trabaro.
llie.
lho.

CLÁUSULA SBXTA
SEXTA _- Da
VIGÊNCIA
DA VIGENCIA
CLÁUSULA
14/05/2018. vigoO presente Convênio
Cenvënie entra
vi ger aa eeiitar
assiiiatura, ou
eu se.ia,
seja, de
de l4Iü5I2UI8,
vigecontar da data de sua assinatura.
eÍìtra ein
em vigor
(sessenta) ineses.
13105/2023. podendo
até l3IU5I2U23,
rande pelo
pele praze
de 60
60 {sessenta)
iste ei, até
pedende à expensas dos
des conveeenveprazo de
meses. isto
rando
neiites ser reseindide
a qualquer tempe
mediante acordo
aeerde entre
entre os
es partícipes
partieipes e
e assinatura de
de Termo
Terme
tempo mediante
rsscindido a
nentes
por escrito
Aditive., bastando
bastande para tante
e interessado
interessade se manifeste per
eserite com
eein anteeedëi1eIa_ininima de
tanto que o
Aditivo,
{trinta) dias.
¿I
30 (trinta)

é.
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DEPARTAMENTO
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SEDE DD
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- Edifício
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gener
TEL. DEI
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061 aaeslun-or cEP
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DER
DF

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
COVERNO
SECRETARIA DE ESTADO
ESTADO DE MOBILIDADE - DF
SECRETARIA
FEDERAL - DER/DF
DEPARTAMEN'I`O
DE
ESTRADAS
DE
RODAG
EM DO DISTRITO FEDERAL
DERIDF
ESTRADAS
RODAGEM
DEPARTAMENI'O
_ SUTRAN
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO
TRANSITO SUTRAN
SUPERINTENDÊNCIA

CLAUSULA SÉTIMA
SÉTIMA _
- DO VALOR
CLÁUSULA
Plano de Trabalho
consta no
valer tetal
estimade do
de presente Cenvenie
eenferme- eensta
ne Plane
Traeallte ali especificados
espeeifieades
Convênio conf'orme
total estimado
O valor
34.451.400.00 (trinta
rie Cronograma
C renegraina de
Previsãe de
de Desenrbolso
Desembelse Financeiro
Finaiieeire eé de
de R$
RS 34.451.-400,00
ttrinta ee quatro
quatre miinide Previsão
no
quatrocentos
reais).
Iliees quatrocentos
quatreeeiites ee cinquenta
einquenta ee um
uin mil ee quatree-entes
lhões

CLAUSULA OITAVA
OITAVA _
- DOS REPASSES DE RECURSOS
RECURSOS
CLÁUSULA

CLÁUSULA
Os valores
vaieres apurados
apurades das
das autuações
autuaçees lavradas pela PMDF serão
serãe repassados
repassades conforme
eenfeiTr1e~CLAUSULA
Os
QUINTA. item
itern 2.3.
2.3, através
atraves do
de domicílio
deiniei lie bancário
hanearie n'070.00100.040488ó,
if' Ú?(I.U[llU0.04{I4SS6. U.G. GESTÃO:
GESTAO: l30l0l
130101 QUINTA,
Secretaria
de
Estade
da
Fazenda
de
DF.
l"azenda do
Secretaria
Estado

CLAUSULA NONA
NONA _- DOS
nos EXECUTORES
EXEACUTDRES
CLÁUSULA
Fieain designados
designades executores
ezeeuteres do
de presente convênio.
eeiiveiiie. pelo
pele DER/DF.
DERIDF, um
uin titular ce um
uin substituto
sulestitute tromeneineFicam
ades pelo
pele Diretor
Direter Geral
Geral ou
eu pela autoridade
auteridade competentc
eernpetente delegada.
delegada, e pela
peìa PMDF"
PM DF. um
uiii Oficial
Ofieial titular e
ados
uin Oficial
Ofieial substituto.
suestitute, efetivos
efetives do
de CPTran
CPTran e/ou
efeu do
de Batalhão
Batalltãe de
de Policianrento
Feìieiamente Rodoviário
Redeviárie -BPRv. e
um
iieineades pelo
pele Chefe
Chefe do
de Departamento
Departamente de
de Logística
Legistiea e
e Finanças - DLF.
DLF, com
eem vistas
vistas às
às atribuições
atribuiçees
nomeados
0.
eenstantes do
de Deueto
Deerete n'
ii” 32.598/201
32.598I2.UlU.
constantes

CLAUSULA DÉCIMA
DÉCIMA _--DA
RESFDNSABILIDADE BE DESTINAÇÃO
DESTINACAD DOS
Des BENS
BENS PATRIDA RBSPONSABILIDADE
CLÁUSULA
1vIeNIAIs
MONIAIS
adquirides con't
eein recursos
reeurses financeiros
finaneeires oriundos
eriundes do
de presente Convênio
Cenvenie integrarão
iiitegrarãti ao
ae acervo
aeerve
II - Os bens adquiridos
patrimenial da
da parte responsável
respensavel pelo
pele seu
seu pagalnento.
pagainente. a parlir
partir do
de recebimento
iieeeeiiiiente ce tombamento.
tembamente, ee serão
serãe
patrimonial
policiamento
trânsito
rodoviário
e.
pelo
de
dispenibilizades
a
Unidade
Espeeializada
respensável
pele
pelieiainente
de
trditsite
redeviarie
Especializada responsável
disponibilizados à
eem como
eeme as
as Unidades que tiverern
tiverem conflito
eenflite dc
de competência
eempeteneia de apoio
apeie a fiscalização
fisealizaçãe das
das rodovias
redevias de
bem
participam
que
deste
tambénr
PMDF
Unidades
da
respensabilidade
de
be-in
eeme
às
eutras
que
taineem
partieipain
DER.
bem
como
às
outras
responsabilidade do
pelieiamente, observando
eeservande oe disposto
dispeste rro
ne Artigo
Artige 320 da Lei 9.503/97
9.5U3I9T - Código
Cedige de
de Trânsito
"I`i'ânsitii Brasileiro.
Brasileire.
policiamento.
Os bens
eens que estejam
estejain em
ein cessão
eessãe de uso
use poderão
pederãe permanecer
permaneeer desta
desta forma
ferina ou
eu serão
serãe restituídos
restituides ao
ae ceeeOs
dente aa qualquer
qualquer tempo
teinpe em comum
eemum acordo
aeerde entre os
es partícipes.
partieipes.
dente
2
2

Os danos
daiies porventura
perventura causados
eausades ao
ae patrimônio
patrimdnie dos
des convenentes
eenvenentes serão
serãe apurados
aptirades por
per meio
meie de procepreee-- Os

dinientes legais adotados
adetades pelo
pele DER/DF
DERIDF e PMDF. conforme
eenferine cada
eada caso,
ease, no
ne âmbito
âmbite de
de suas
suas respectirespeetidimentos
vas responsabilidades,
respensabilidades. com
eem vistas às
as providências
prevideneias necessárias.
neeesstårias.
vas
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
PRI MEIRA _
- DO EFBTIVO
EFETIVO
CLÁUSULA

efetive empregado
empregade no
ne policiamento
pelieiamente ee fìscalização
fisealizaçãe das rodovias
redevias do
de CPTran ee suas subunidades
subunidades será
O efetivo
eeerdenade pelo
pele CPTran. Os efetivos
etetives utilizados
utilizades pelas unidades que possuem
pessuem rodovias
redevias dentro
dentre de suas
coordenado
com
apoio
pelo
Departamento
Operacional
áreas de
de responsabilidade
respensabilidade serão
serãe coordenadas
eeerdenadas pele Departainente Operaeienal eein apeie técnico
teeniee do
de
áreas
CPtran, com
eem oe objetivo
ebjetive de aperfeiçoar
aperfeiçear aa eficiência
efieieneia operacional
eperaeienal e administrativa entre os
es órgãos
ergães coneenCPtran.
venentes, obedecendo
ebedeeende os
es critérios
eriteries ee as
as prioridades
prieridades definidas
definidas em conjunto.
eenjuiite.
venentes,
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA
SEGUNDA --- DA DBNÚNCIA
DENÚNCIA B
E RESCISÃO
RESCISAO
CLÁuSULA

O presente
presente Convênio
Cenveitie poderá
pederäi ser
ser denunciado
deiiuneiade ou
ett rescindido
reseindide a
a qualquer ntomento.
inemente, por
per iniciativa
inieiativa de
O
uin dos
des partícipes.
partieipes, mediante notificação
itetiﬁeaçãe por
per escrito
eserite ao
ae outro.
eutre, imputando-lhes
imputande-lhes as responsabirespensabiqualquer um
eerigaçees deconentes
deeeiTentes do
de prazo
praze em
ein que tenham vigido
vigide ee creditando-lhes.
ereditande-ihes, igualinente,
lidades pelas obrigações
es beneficios
benefíeies adquiridos
adquirides nesse
nesse período.
periede.
H H
os
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DE ESTRADAS DE
DE RODAGEM
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CLAUSULA DÉCIMA
DÉCIMA TERCEIRA
TERCEIRA _- DA
DA ALTERAÇÃO
ALTERACAO
CLÁUSULA

no presente ajuste de cooperação
Teda ee qualquer alteitaçãe
eeeperaçãe recíproca
reeipreea deverá ser processada
preeessada mediante
Toda
alteração ne
tenne
aditive,
vedada
medifieaçãe
de
ebjete.
a
modificação
do
objeto.
tenno aditivo.

CLAUSULA DÉCIMA
DÉCIIMA QUARTA
QUARTA __ DA
DA PUBLICAÇÃO
IALIBLICACAO EF: DO
DO REGISTRO
CLÁUSULA
terme de ajuste de cooperação
eeeperaçãe recíproca
reeipreea após
ap-es assinado
assinade deverá ter oe seu extrato
ei-:trate publicado
publieade
O presente termo
para
que
o
assinatura. para que e ocoffa
subsequente após
ne D.O.D.F. em até
ate 05
U5 (cinco)
(einee) dias úteis do
de mês
mes sul:-sequente
apes sua assinatura.
eeerra aa
no
sua eficácia.
eﬁeáeia. necessitando
neeessitande ainda o
e seu registro
registre de instrumento
instruinente no
ne ente público
públiee interessado.
interessade, conforme
eenferme
sua
art. 60.
60, caput,
i;'ripiII, art. 6l
61 ee parágrafo
parágrafe único
tmiee da Lei Federal no
nf” 8.666/93.
8.666I93.

CLAUSULA DÉCIMA
DECIMA QUINTA
QUINTA -- ANTICORRUPçÃO
ANTICORRLIPCAO
CLÁUSULA
de cooperação
I-lavende irregularidades
irregularidades neste
neste instrumento
iiistruinente de
eeepei*açãe recíproca.
reeipreea. entre
entre em
ein contato
eentate com
eem a
a SEHavendo
CRETARIA
D~E ESTADO DE ]'RANSPARENCIA
TRANSPARENCIA E CONTROLE, OUVIDORIA DE COMBATE
COMBATE
CRETARIA DE
A COnnuPÇÃo.
CORRUPCAO, ne
Úåﬂtì-6449060.
no telefene
telefone 0800-6449060.
À
CLAUSULA DÉCIMA SBXTA
SEXTA -- DO FORO
CLÁUSULA

Fiea eleite
e foro
fere de
de Brasília.
Brasilia, Distrito
Distrite Federal,
Federal. para dirimir quaisquer
quaisqtier dúvidas
düvidas relativas ao
ae cumprieuinprieleito o
Fica
ltrmeza e
assinr justos
mente do
de presente instrumente.
estande assim
justes ee de acordo.
aeerde. para
para ﬁrmeza
e validade do
de que
que
instrumento. E, estando
mento
e
assiconforme.
presente.
que
lido
e
aclrado
o
lavrou-se
fieeu
estipulade
em
tedas
as
suas
eláusulas,
lavreu-se
e
presente.
lide
aeliade
eenferine,
e
suas
cláusulas.
as
ficou estipulado
todas
nade peles
partieipes já meneieiiades
testemunhas abaixo.
abaixe.
pelos parlícipes
mencionados ee testemunhas
rrado
Brasilia-DF,
14 de inaie
rnaio de 2018.
Brasília-DF, l4
2)

Ii

)

Pela. DER/DF
IJEIUDF;
Pelo

MARCIO
Eng* MARCIO
Eng"

GUSTO RO A BUZAR
FGUSTO
BUEAR

I;

¦

Il

1

1

_/

if-EIA PMDF:
Pivipr;
Pela

SOUZA - Cel. QOPM
SERGIO
Luiz I -A ISOIIFEA-Cf±1.QOinvi.
IO LUIZ
o
Cltefe do
de Deptü.
e
Chefe
_.-

lnanças - PMDF
gïs ea ee Finanças

_;

.--""- --

Testemtmhas:
Testemunhas:

Name; tr¡Ánclo
MARCIO coRREA
CORREA SOAR
Nome:
CFFIMF; 3313.535.151-04
..
CPF/MF:
3.535.25 -04
iviATRíCULA;
mars-2
MATRÍCUL
A:223278-2
1

1

Nam; sIi~IOivIAR
RIREIRO DO
OO ESPIRITO
EsP1RiTO
Nome:
SINOMAR RIBEIRO
CFI-'rivirF± 7'i10.A03.I5i-00
CPF/MF:
10.403.1 5 I -00
MATRICIILA;
224100-0
A:224109-9
MATRÍCUL

_/tj
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OOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
GOVERNO
SECRETARIA
MOEIILIDADE - DF
D1.SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRII'O
DISTRITO FEDERAL
DERIDF
FF,DERAL.- DER/DF
DEPARTAMENTO
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO
TRANSITO -- SUTRAN
SUTRAN
SUPERINTENDÊNCIA

CONvÉN1O N'
N@ 001/2018
001f201s
CONVÊNIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO
/IDMIAIISTRA rn/0 SEI
ser N"
Iv” OI
of 13-O2OI57/2017
Is-02015 17/201?
PROCESSO

DE TRABALHO
TRABALHO
PLANO DB
C-em vistas àa consecução
censeeuçãe do
de disposto
dispeste no
ne artigo
artige 25
25 do
de Código
C-edige de
de Trânsito
Tränsite
Com
Brasileire, combinado
cembinade com
eem o
e artigo
artige l16
116 da Lei n"
nf* 8.666193,
3.666I93, oDepartamento
e Departamente de EstraBrasileiro,
das de
de Rodagem
Redagem do
de Distrito
Distrite Federal
Federal -- DER/DF,
DERIDF, entidade
entidade executiva
e:-tecutiva rodoviária
redeviária ee
das
e Distrito
Distrite Federal,
Federal, por
per intermédio
intermedie da Polícia
Pelíeia Militar do
de Distrito
Distrite Federal
Federal-- PMDF, órero
gãe de segurança pública, ambos
ainbes pertencentes ao
ae Sistema Nacional
Nacienal de Trânsito,
Trãnsite, por
per força
ferça
gão
de artigo
artige 7oo
7”, incisos
incises IV e
e VIo
VI, da Lei no
n" 9.503197,
9.503I9'.-"', respectivamente, tem como
ceine Plano
Plane de
do
Traealhe, para a fiel execução
execuçãe do
de convênio
cenvënie que ora
era se
se celebra, as diretrizes abaixo.
abaixe.
Trabalho,
DO OBJETO

presente
presente Convênio
Cenvënie de
de Cooperação
Ceeperaçãe Recíproca
Recipreca tem
tem por
per objeto
ebjete a
a execução
el-tecuçäe pele DER/DF e
e pela PMDF/DF,
PMDFIDF, através
atraves do
de Comando
Cemande de
de Policiamento
Pelieiamente de
de Trânsito
Tränsite lo
e Batalhão
Batalhãe de Policiamento
Pelieiamente Rodoviário
Redeviárie - BPRv das atividades de Fiscalização
Fiscalizaçãe
CPTran e o
Trârisite e
e apoio
apeie policial
pelieial nas
nas rodovias
redevias integrantes do
de Sistema
Sistema Rodoviário
Redeviárie do
de Distrito
Distrit.e
de Trânsito
O
O

- SRDF, bem como
ceine atividades de educação
educaçãe de trânsito,
ti*-ânsite, observando-se
elïiservande-se as disposidispesiFederal çdes da Lei 9.503197
9.5Ú3I97 -- Código
Cedige de Trânsito
Trãnsite Brasileiro
Brasileire e demais
deinais normas
nermas pertinentes, espeções
cificamente oe que estabelece
estatbelece os
es Art. 21, ittciso
Irrcfse V
Vee Art. 23, ìncìso
Incise III.
HI.
cificamente

DO OBJETIVO

a segurança viária,
viária, reduzir o
e número
nümere de
de acidentes,
aeidentes, principalmente com
eem vítimas
vitimas
Garantir a
redevias integrantes do
de Sistema Rodoviário
Redeviárie do
de Distrito
Distrite Federal
Federal -- SRDF,
SRDF, estafatais nas rodovias
em conjunto
cenjunte diretrizes
diretrizes para o
e policiamento
pelieiamente ostensivo
estensive cumprindo
cumprinde ee fazendo
fazende cumbelecer em
legislaçãe e as normas
nermas ee legislações
legislaçees perlinentes
pertinentes no
ne âmbito
Ambite de suas respectivas atriprir aa legislação
buiçees, colaborando
celabeiande em operar
eperar oe trânsito
tränsite de veículos,
veieules, de pedestres, de animais e promopremebuições,
e desenvolvimento
desenvelvimente da circulação
circulaçãe e segurança dos
des ciclistas, bem como
eeme promover
premever e dever o
senvelver atividades para a educação
educaçãe e conscientização
censcientizaçãe dos
des usuários
usuáries nas rodovias
redevias do
de Dissenvolver
trite
Federal.
'
_
'
trito

DEPARTAMENTO
ESTRADAS DE
DE RODAGEM
RODA-GEM DO
DO DISTRITO
DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
SAM
Diece “D” Selores
Se-Ieres Dem,eIementares
Edƒﬁcíe SEDE
DD DER/DF
DERIDF
SAM Bloco'C"
Complementares-- Edificio
SEDE DO
DRASILIA-DF
SED-DSG' -- TEL.
- 3111-SEEEIISEFD
gener
aaeslun-or DEP
cEP FD.
70.620-030
TEL. DEI
061 3111-5669/5670 sutran@cter.df.gov.br
- siiIrar~@der.e'f.

1-

A

DE R
DER

DF

Ä

OevERi~IO
FEDERAL
GOVERNO De
DO DIsTRiTO
DISTRITO FEDERAL

sE-CRETARIA DE
DE ESTADO
EsTADO DE
DE MOBILIDADE.
MOEILIDADE - DF
DF
SECRETARIA
DEPARTAMENTO DE
DE ESTRADAS
EsTRADAs DE
DE RODAGEM
RODAeEivi DO
DO DISTRII'O
DisTRiTO FEDERAL
FEDERAL -- DETVDF
DERIDF
DEPARTAMENTO
EUFERIFITEIIDEFICIA DE
DE TRÂNSITO
TRAi~IsiTO -- SUI'RAN
sUTRAi~»I
SUPERINTENDÊNCIA
METAS

Melheria na segurança do
de trânsito
trânsite nas
nas rodovias
redevias integrantes do
de Sisterna
Sistema Rodoviário
Redeviárie do
de
Il - Melhoria
Distrite Federal
Fecleral -- SRDF, por
per intermédio
intermédie de campanhas
eampanhas educativas
educativas abordando
aberdande temas sobre
sebre
Distrito
a educação
educaçãe ee aa prevenção
prevençãe de acidentes
aeidentes de trânsito;
trânsite;
a
2 - Melhoria
Melheria da fluidez do
de trânsito,
t1'ãnsite, com
eem intervenções
intervençües de engenharia de trânsito
trânsite e disponidispeniguinches para remoção
remeçãe de veículos
veieules que obstruam
ebstruam a livre circulação;
circulaçãe;
bilidade de guinchos
3 - Melhoria
Mellieria nas condições
cendiçees de fiscalização
fiscalizaçãe nas vias e rodovias
redevias do
de DF, com
eem equipamentes
equipamentos
3
meveis
estátiees de controle
centrele de velocidade;
velecidade',
móveis ee estáticos
e atualizaçãe
bance de dados
dades com
eem o
O cadastramento
eadastramente de Estatísticas
Estatísticas de
4 - Manutençãe
Manutenção e
atualização de banco
aeidentes de trânsito:
trânsite;
acidentes
Reduçãe do
de número
númere de acidentes
aeidentes de trânsito
trânsite com
eem e sem vítimas;
vitirnas;
5 - Redução
Desenvelvimente de programas
pregramas de Educação
Educaçäe de Trânsito.
Trânsite.
6 - Desenvolvimento

T -- As metas
metas serão
serãe mensuradas bimestralmente através de
de dados
dades estatísticos
estatistices fornecidos
fernecides
7
pele DER/DF,
DERIDF, coletados
eeletades nos
nes órgãos
ergães de Segurança Pública e de Trânsito
Trânsite do
de Distrito
Distrite Fedepelo
ral.

FASES DE CUMPRIMENTO DAS MBTAS
METAS
FASBS
Pele DBR/DF:
DERIDF:
Il -- Pelo
U2 (dois)
(deis) anos,
anes, implantar Pontos
Pentes de Controle
Centrele de Excesso
Exeesse de Peso
Pese nas
nas rodorede.l -- Em até 02

Il.l

integrantes do
de Sistema Rodoviário
Redeviárie do
de Distrito
Distrite FederalFederal - SRDF;
vias integrantes

l .2 -- Em
Ein até 0l
U1 (um) ano,
ane, ampliar serviço
serviçe de guincho
guinche com
eem vistas à desobstrução
desebstruçãe de rodoredequande ocasionado
ecasienade por
per acidentes,
aeidentes, avarias
avaria.s ee outras
eutras situações
situaçees adversas;
adversas;
vias, quando
1

1.3 - Em até 0l
U1 (um) ano,
ane, fornecer
fernecer materiais
inateriais como:
eeme: Folders,
Felders, Panfletos,
Pa.nfletes, adesivos
adesives e materiinateri1.3
alusives para realizaçãe
eampanhas educativas;
educativas;
realização de campanhas
ais alusivos
I1.4
.4

(deis) anos,
anes, implantar Pátios
Páties de Apreensão
Apreensãe de veículos
veieules centralizados
centralizades nas
-- Em até 02 (dois)

redevias, de forma
ferina aa facilitar aa remoção
remeçãe de veículos
veieules apreendidos;
apreendides;
rodovias,

1.5 -- Manter imediatamente após
apes a assinatura do
de presente Convênioo
Cenvénie, na sede da Unidade
1.5
policiamento rodoviário
adas,
de
Pelieia Militar
Militar Especializado
Especializade no
ne pelieiamente
iiedeviárie e
e suas fr "
taeadas,
de Policia
serviçe de Internet e sistema que interligam
interligain as
as unidades ee eo DER/DF;
DERIDF;
serviço

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
ESTRADAS DE
DE RODAGEM DO
DO DISTRITO
DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO
SAM
Dƒece
Seteres Complementares
DempIemeiiIares -- Edifício
Edifteíe SEDE
SEDE DO
DD DE
DERIDF
R/DF
SAM Bloco'C"
Selores
ERASILIA-DF
Ft?. SED-DSG ¬TEL.
DEI
3111-SEEEIISEFD
suIrari@i:Ier.i:If.
gener
aaeslun-or CEP
cEP 70.620-030
TEL.
061
3111-5669/5670
sutran@der.df.gov.br
-

DE
H
ER

F

Goveawo DO
no DISl'RITO
1;n5'ra1're FEDERAL
EEDERAL
GOVERNO
aEcnE*¡¬ARlAnEEs1'An0
UF
DE MOBILIDADE -- DF
SECRETARIA
DE ESTADO nE.Mna¡L1DanE
nEEAR*|*AMEN*1¬0111«:E$'I*1ef~.l:›,=±~.sDE
RODAGEM DO
nn DISTRITO
UIETRITU FEDERAL
FEDERAL.-l1ERf1111'
- DtsR/DI.'
DEPARIAMEN]'O
DE ESI'RADAS DE RODAGEM
5uEEn|N'1*EN|1ÉnC|a DE
TRÄHSITU -__ SUTRAN
SUTRAH
DE TRÂNSITO
SUPERINI'ENDÊNCIA

2 -- Pela PMDF:
PMDF :

2.1
Elaberar e remeter
remeter ao
ae DERJDF
prestaçãe de contas
eentas anual;
2.1 -- Elaborar
DER/DF a prestaçâo
eampanhas educativas
edueativas em todos
tedas os
es postos
pe-stes redEn›'ia1¬ies
Policial
rodoviários da Unidade Pe-lieial
2.2 - Realizar campanhas
Militar
em
entendimente
e
pareeria
de
DERIDF;
parceria
Militar
entendimento e
do DER/DF;

2.3 - Adquirir materiais, equipamentos
equipamentes e viaturas conforme
eenfernle necessidade
neeessidade ee solicitação
selieitaçãe das
2.3
de Policiamento
Pelieiamente Militar especializada
especializada no
ne Policiamento
Pelieiamente Rodoviário;
Redeviárie;
Unidades de
- Fornecer
Ferneeer para
para os
es policiais
pelieiais das
das Unidades de
de Policiamento
Pelieiamente Militar especializada no
ne
2.4 Pelieiamente Rodoviário
Redeviárin e manter
manter ern
em condições
enndiçöes de uso
use os
es seguintes materiais:
Policiamento
2.4.1 -- Equipamentos
Equìpamentes de uso
use pessoal;
pessealg
Equipalnentns de proteção
preteçãe individual;
individual;
2.4.2- Equiparnentos
Armamentes, munições,
lnuniçöes, algemas e outros
eutres equipamentos
equipamentes bélicos
beliees que serão
serãe
2.4.3- Armamentos,

utilizades
utilizados

nperaçñes;
em operações;

Equipamentea de telecomunicação
teleeelnuiiieaçãe e radiocomunicação;
radieeemunieaçãe;
l.1. -~ Equipamentos
Equipamentee de fìscalizações
fiaealizaçües de: Velocidade,
Veleeidade, Embriaguez
Emhriaguez Etílica
Etiliea e Toxicológica,
Texieeldgiea,
2.4.5- Equipamentos
Transmitâneia Luminosa
Lumineea e Emissão
Emieeãe de Gases e outros
eutres que se
se fizerem
ﬁzerem necessários
neeeesaries à fiscaﬁseaTransmitância
lizaçãe de trânsito
trânsite e operações
eperaçiìies de policiamento
pelieiamente rodoviário;
1'edeviá1'ie;
lização
2.5 - Fornecer
Ferneeer e
e empregar viaturas
viaturas eln
em qualidade compatível
ee1'npat.ive-I com
eem o
U efetivo
efetive e
e demanda
2.5
Pelieiamente especializado
eepeeializade no
ne- Policiamento
Pelieiamente Rodoviário
Rede-wfiarie e nas
nas Unidades
Unidades
das Unidades de Policiamento
pessuam competência
eempetëne-ia recíproca
reeipree-a de competência
eempetëneia de área
area no
ne apoio
apeie na fiscalização
ﬁsealizaçãe das
que possuam
redevias de reponsabilidade
repensabilidade de fiscalização
ﬁsealizaçãe pelo
pele DER;
rodovias

Ce-laberar e apoiar
apeiar a irnplantação
ilnplantaçãe de projetos
prejetes de sinalização
sinalizaçãe de obras
abras ou
eu de eventos
eventes
2.6 -- Colaborar
eenferme solicitação
selieitadçãe do
de DBR/DF;
DERIDF;
conforme
2.
2.

Apeiar por
per intermédio
intermedia de escoltas
eseeltas o
e transporte
t1'anspe1'te de Cargas
Cargas Especial, quando ne-- Apoiar

eessaries;
cessários;

2.3 -- Fomecer
Femee-el' combustível,
e-e1nbustível¬ lubrificantes
lubriﬁeantes e derivados
derivadas para uso
use da frota
freta de viaturas empre2.8
ne policiamento
pelieiamente ee fìscalização
ﬁsealizaçãe de trânsito
tränsite rodoviário;
redeviárie;
gadas no
servider da Unidade de Policiamento
Pelieiamente Militar especializada no
ne Pelieiamente
Policiamento
2.9 - Manter servidor
Redeviarie em
em local
leeal aa ser
definido, para entrega de CNH's
Cl\lH“s ee CRLV's
CRLV`s iieeel-hi 5 pelas
las
Rodoviário
ser definido,
eperaçöes realizadas pelos
peles Policiais
Pelieiais Militares.
operações

-

DEPARTAMENTO DE
DE ESTRADAS
ESTRADAS DE
DE RODAGEM
RO.-'SAGEM DO
DO DISTRITO
FEDERAL
DEPARTAMENTO
DISTRITO FEDERAL
SAM
Bleed "C"
"C" Sefores
Seteree Cempƒemenfares
Ed:`ﬁeíe› SEDE DO
DU DER/DF
DERHDF
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Complemenlares -- Edificio
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GEF' 70.620-030
?'ü.{i2ü-030 -- TEL.
TEL. GET
- 3111-äﬁﬁålfšﬁïü
- sufran-@der.dlÉ
gemfnr
sutran@der,df.gov,br
aanslun-or cEP
061 3111-5669/5670 -
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DER
DF

GDVERHO
FEDERAL
DIS'I'RITO FEDERAL
GOVERNO DO DISTRITO
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE - DF
SECREIARIA
DEl1'ARTAMEN'l`O DE
DH FISTRA
DAS DE RODACEM
RDDAGEM DO
DU DISTRITO
DISTRITD FEDERAL - DER/DF
DERHDF
DHPARIAMËN1'O
h]STRADAS
SUl“ERIN'l`ENDENClA DE 'I`RAl*~lSlTC'
SUTRAN
TRÂNSITO -- SUTRAN
SUPI1RINI'ENDÊNCIA

DA DESCRICAO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Pelieia Militar do
de Distrito
Distrite Federal
PM DF, por
per interrnedie
intermédio da Unidade de PelieiaPoliciaIl - A Polícia
Federal - PMDF,
mente
especializada no
ne Policiamento
Pelieiamente Rodoviário
Redeviárie realizarâ
realizará atividades
eperaçöes
atividades de operações
nrento Militar especializada
ee fiscalizações
ﬁsealizaçües de
en*~.fida1'á esforços
esferçes ne
sentide de
de atingir as
as metas
de trânsite
rodoviário ee envidará
no sentido
trânsito redewfit-irie
estabeleeìdas no
ne presente Plane
Trabalhe, no
ne que lhe couber.
eeuber.
Plano de Trabalho,
estabelecidas

2 -- O
O Departantente
de Estradas de
de Rodagens
Redagens do
de Distrito
Distrite Federal -~ DER/DF,
DERIDF, envidará
erwidalná
Departamento de
2

esferç-es no
ne sentido
sentide de
de atingir as
as metas
metas estabelecidas no
ne presente Plano
Plane de
de Trabalho,
Traball1e¬ ne
no
esforços
teeante às
às suas
suas responsabi
respensabilìdades.
lidades.
tocante
APLICACÃO DOS RECURSOS
RECURSOS FTNANCEIROS
FINANC EIROS
PLANO DE APLICAÇÃO

Pelieia Militar do
de Distrite
Federal - PMDF, por
per intermedie
intermédio da Unidade
A Polícia
Distrito Federal
de Pelieiamente
especializada ne
aplicará os
es reeurses
recursos
de
Policiamento Militar
Militar especializada
no Pelieiamente
Policiamento Redeviárìe
Rodoviário aplicará
provenientes
prevenientes do
de presente Convênio
Cemfënie com
eem vistas
a garantir que
que esteja
bem equipada com
eem
esteja bem
vistas a
viaturas, materiais, equiparnentos
equipamentes de
de sinalização
sinalizaçãe viaria,
eemunieaçãe e
e que atenda a deviaturas,
viária, comunicação
previsão de
planejamento de
manda das
das unidades,
eem planejamente
de previsãe
de gastos
gastes eenferme
conforme eo repasse
manda
unidades, conr
de
DERÍDF
e
planilha
abaixe:
do DER/DF
abaixo:

mx PRBVISAO
Pnavlsão DB
DE APLICAQÄO
APLICAÇAO nos
DOS RECURSOS
RBCURSOS
DA
TAEELA
TABELA

1I

ITEM

AN0rQTeE
ANO/QTDB

ITEM

1

BQUIPAMENTO/MATBRIAL 20131019 zezu 2e21 2e22¡
ïEQU1PAMENT0iMATERIAL
20r8 20t9 2020 202t 2022
Úl
0l
U2
02

es
03
U4
04
05
U6
06
U7
07

'
-QONES
SINALIZAQÍAO VICONES DE SINALIZAÇAO
ARJA
Árue
f
BARREIRAS
BARREIRAS PLASTICAS
PLÁSTICAS
LANTERNAS
SINALIZALANTERNAS DE STNALIZA-

SCÄO
ÇÃo

U9
09

ÉLUVAS
LUVAS DE MOTOCICLISTAS 2
PARAPOLICIAMENTOI
BOTAS PARA
POLICIAMENTO
'COLETES
REFLETIVOS
COLETES REFLETIVOS
Cl-IUVA
CAPAS DE CHUVA
SISTEMA
SISTEMA DE MONITORAMENMONITORAMEN.
TO PARA AS UNIDADES DE
POLICÃAM
POLICIAM
ETILDMETROS
ETILOMETROS

10
l0

RADAREsMÓvE1s
RADARES MÓVEIS

U3
08

2023
2023

i
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31100 ¿
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2
- ÉISU
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I 00
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U8
-
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r00

1
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-

-

-

-
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-
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-

-
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
RDDAGEM DO
DO DISTFE.-'TD
FEDERAL
DEPARTAMENTO
ESTRADAS DE RODAGEM
DISTRITO FEDERAL
SAM
Bleee "C"
"G" Setores
Seteree Complementares
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DERKDF
Edifício SEDE
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TEL. 061
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061 3111-5669/5670
cEP 70.620-030
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l6
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t7
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18
19
t9
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GDVERNO
GOVERNO DO DISTRITO
DISTR¡]'O FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE.
MOBILIDADE - DF
SECRETARIA
DERHDF
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODACEM
RODAO EM DO DISTR¡TO
DISTRITO FEDERAIFEDERAL-- DER/DF
DEPARTAMENTO
_ SUTRAN
SUPERINTENDENCIA DETRÂNSIl'O
DE TRAIHISITO SUPERINTENDÊNCIA
SUTRAN

VIATURAS TIPO PICK-UP CABINE DUPLA CARACTERIZA.
CARACTERIZA- ¿
BTNE
DA
VIATU RAS TIPO SEDAN CA.
CAVIATURAS
.RACTERIZADA
RACTERIZADA

))
22
23

24

IU
t0

15
l5

VEÍCULO TIPO
ÍVEICULO
TIPO FURGAO
FURGAO CACAiRacrgRlzADo
RACTERIZADO

_

MICRO
ÓNIEUS (POSTO
(E-Osro MOMOMrcRo ONTBUS

_

VEL) CARACTERIZADO
CARACTERIZADO
VEL)

U2
02
UI
0l

VIATURAS TIPO PICK-UP
PICK.UP CABINE SIMPLES CARACTERIZADA
ZADA

-

10
l0

MOTOCICLETA POLICIAL CA.
CAMOTOCICLETA
l584ee
RACTERIZADA ATE
nrÉ l584cc

_

IU
l0

1

-

03

1'

15
l5

1

50

-ï

REEOQUE PARA
RARA MOTOS
MOTOS
REBOQUE
CAMA DE
DE FAQUIR
EAQUIR
CAMA
BASTAO
ensrÃo RETRATIL
nprnÀrrl
Alp

"l.

-

SERVICOS cnÁncos
GRAFICOS PARA
sERVrÇos
CAMPANHAS EDUCATIVAS
EDUCATIVAS
CAMPANHAS
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i
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0l

U1
01
0r
0t
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0l

U1
0l

UI
0l

0]
0l

OI
0l

01
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U1
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U1
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0l
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SERVÉICOS DIVERSOS
DWERSOS OFICINA
OFICINA
SERV^IÇOS
(VIATURAS)
MECANICA
(VIATURAS)
V 0t
MECANICA
U1

U1
0l

01
0l

UI

0l

OI
0l

ìül
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U1
0l

U1
r0lUI Éet
0l
0l

[ll
0l

01
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-
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SERVICOS
GRAFICOS ralÕEs
TALOES
sERVrÇos cnÁncos
DE MULTAS
MULTAS
`

SERVICOS DE relÕss
TALOES ELEsERVrÇos

(TERCETROS)
TRONICOS (TERCEIROS)
rnomcos

SERVICOS DE
DE PROCESSAPROCESSASERVIÇOS
MENTO ELETRONICO
DE
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MULTAS
MULTAS

i
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0l

l

I 0l
et

U1
0

UI
0l

¿U1
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
RODA GEM DO D'STR/TO
DISTRITO FEDERAL
FEDERAL
ESTRADAS DE ROD,AGEM
DEPARTAMENTO
SAM
"C" Setores
Seteres Complementares
Cempƒementares Edíffeíe SEDE
SEDE DO
DD DER-f'DF
DENDF
SAM Bteee
Bloco "C"
- EdifÍcio
ERASILIA-DF
DEP 70.620-030
?t1E2ü-ü3üsutran@der.df.gov.br
TEL. E11313111-5669/5670 - sutran@efeEe'fgeE.er
aRASltA-Or CEP
061 - 3H1-55EQf55?ü- TEL.

ODVERHD De DIsTRIrO FEDERAL

EECRETARIA DE EsrADD DE MDEILIDADE - DE
ï¿å,uä'HËi[igItDERAL.DERDF
DF
IJIEE-AR'|*AI~.f1EE1Te
DE EsrRADAs DE RODACEI-.«1
De DIETRITO FEDERAL - DERIDF
llSF*,,,,**,o^,''.,åBîTii#åî3i:ff
EDPERINTEHDENCIA ng
DE rnÂNslro
TRANsITe - surRAN
sLITRAr~¬I
sUpERINTENoÊNcln
CRONOGRAMA DE pREVlsÃo
PREVISÃO DE DESEMBoLSo
DESEMBOLSO FINANcEIRo
FINANCEIRO
cRoNocRAMA
TABELA 2

ITEM ìEQuIPAMENTOrMATER|AL
EQUIPAMENTO/MATERIAL
|TEM
.

Il
0t
[2
02
03
03
[14
o4

IIS
05
ee06
0?
07
IIS
08
00
09
I0
t0

ilII
I2
t?
I3
t3
I4
l4
I5
r5
lñ
l6
IT
l7
IS
t8
If]
l9
20

21
2l
22

H'

åNÚ,,MLUR
ANO/VALOR

2020
2020

2022

2018
20r8

2019

2021
2021

:Df-I.ene,ee

-

226.000.00

_

225.00IÍ¦-.00
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POLICIAL CAIMOTOCICLETA
ÉRACTERIZADA
I5S4ee
RACTERIZADA ATE l584cc
IR
EBOQUE PARA MOTOS
MOTOS
REBOQUE
¿CAMA DE
DE FAQUIR
EAOLIIR
ICAMA

MULTAS

0.000,00
5 150,000.00

_

I.-=tee.eee,ee
t.400.000,00

-EIATD
RAS TIPO
TIPO SEDAN
sEDAN CACAVIAI'URAS
=RACrER1;›'.AI:›A
RACI'ERIZADA
AIEICLI
LO TIPO t'uRcao
EUROAD caCAvsiculo'nPo
;RACTER1z.ADO
RACTERIZADO
-MICRO
ómaus cnnRcrÈntCARACTERIMrcRo oNrsus

FSERMICOS
TALOES
sERVrÇos cGRAFICOS
nÁr'rcos rnr.oEs
.DE
DE MULTAS
SERVLICOS DTVERSOS
DIVERSOS OFICTNA
OFICINA
SERVtÇOS
MECANICA
n¿ecÂÑtcn IVEICIJLOSI
SERVICOS
SERVrÇOS DE TALOES ELE-

I 150.000.00
150.000,00

rI

-

CAMPANI-IAS EDUCATIVAS
EDUCATIVAS

3.000.00
J .000.00 A IIa.eee,ee
1Is.eIIn,ee

_.

'SISTEMA
MOI*-IITORAM|%lNTO
SISTEMA DE MON
ITORAM ENI'O
PARA
PO|_.IPARA AS UNIDADES
TJNIDADES DE POT,ICIAM
'CIAM
1.000.000,00 800.000,00
S00.000,00
t.000.000,00
200.000,00
-ETILDMETRDE
300.000.00
ErlôvrsrRos
240.000,00
-RADAREE
MDEEIE
240.000,00
RADARES vóvnrs
ÍVIATURAS
PICK-UP 4X4
4)-(4
VIATURAS TIPO PICK-UP
CABINE DUPLA
ÃCADINE
DLIPLA CARACTERICARACTERIZA
DA
ZADA

-

50.000,00
50.000,00

40.000,00
40.000,00

j
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001
/2018 - 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 POLÍCIA
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF, TENDO COMO
OBJETO A EXECUÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E
APOIO POLICIAL NAS RODOVIAS QUE COMPÕEM O
SISTEMA RODOVIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - SRDF
PROCESSO SEI nº 0113-020157/2017
SIGGO: 039823
Cláusula Primeira - Das Partes
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominado simplesmente
DER/DF, CNPJ nº. 00.070.532/0001-03, situado no SAM, Bloco “C” Brasília-DF, neste ato representado por seu
Diretor-Geral, Engº FAUZI NACFUR JÚNIOR, Carteira CREA nº 8173/D-DF, Registro Nacional nº 0702027642,
residente e domiciliado nesta capital e a POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, doravante denominado
simplesmente - PMDF, CNPJ nº. 08.942.610/0001-16, com sede no SAIS – Setor de Áreas Isoladas Sul, QD 04 BrasíliaDF, neste ato representado pelo Chefe do Departamento de Logís ca e Finanças, CEL QOPM STEFANO ENES LOBÃO CEL QOPM, Portador do CPF 120.686.438-98 e RG 1.532.397 SSP/DF, brasileiro, residente e domiciliado nesta
capital, resolvem ADITAR o presente Convênio sob a regência da Lei 8.666/93, mediante as Cláusulas e condições
seguintes:
Cláusula Segunda - Do Objeto
Incluir na CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES - 2- Cons tui Obrigações do DER/DF, do Convênio n.º 001/2018 o
item 2.21 para viger com a seguinte redação:
2.21 - Fornecer à conveniada serviços de locação de equipamentos de sinalização para u lização no Policiamento de
Trânsito Rodoviário e ações educa vas.
Cláusula Terceira - Da ra ﬁcação
Ficam inalteradas as demais cláusulas e condições do Convênio nº 001/2018.
Por estarem assim justas e de acordo, para a ﬁrmeza e validade do que ﬁcou es pulado em suas cláusulas, lavrou-se
o presente, que lido e achado conforme, é assinado pelas partes.

Brasília, 27 de janeiro de 2020.

Pelo DER/DF:
Pela PMDF:
Documento assinado eletronicamente por FAUZI NACFUR JÚNIOR - Matr. 0242354-5, Diretor(a)
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em 27/01/2020, às 22:52,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por STEFANO ENES LOBÃO - CEL QOPM, Matr.00502995, Chefe do Departamento de Logís ca e Finanças, em 06/02/2020, às 20:09, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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