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SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE PASSAGEIROS

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio de Delegação nº 001/2020, de 1º de dezembro de 2020. Processo nº
50500.410936/2019-09. Concedente: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT,
CNPJ nº 04.898.488/0001-77. Convenente: Distrito Federal - DF, CNPJ nº 00.394.601/0001-
26. Objeto: Delegação de competências relacionadas à gestão, regulação e fiscalização do
serviço de transporte rodoviário interestadual semiurbano coletivo de passageiros operado
no território da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno -
RIDE/DF. Data da assinatura: 1º/12/2020; Vigência: 15 (quinze) anos, a contar desta
publicação. Valor: sem ônus para as partes. Signatários: Marcelo Vinaud Prado, CPF nº
590.360.951-15, Diretor-Geral da ANTT (em exercício) e Ibaneis Rocha Barros Junior, CPF nº
539.425.901-15, Governador do Distrito Federal.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA
DE TRANSPORTES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - EXTRATO DE EDITAL
DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 001/2021 - Com base
nas competências elencadas no art. 21 e fulcro no 281 da Lei 9.503/97 - CTB, e ainda,
conforme art. 13 da Resolução CONTRAN 619/2016, NOTIFICA as pessoas físicas ou
jurídicas, proprietárias de veículos autuados ou responsáveis pelo cometimento da infração
de trânsito, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do primeiro dia útil
subsequente à publicação deste Edital, para, conforme o caso, apresentar
Condutor/Responsável pela infração ou Defesa da Autuação nos termos das Resoluções
CONTRAN Nº 299/2008, 547/2015 e 619/2016. A Defesa da Autuação deverá ser dirigida à
Autoridade de Trânsito do DNIT, contendo no mínimo: requerimento com as razões,
datado e assinado; cópia deste Edital, da Notificação, do Auto de Infração ou documento
contendo a placa do veículo e número do Auto de Infração; provas admitidas em direito;
cópia do CRLV e documento de identificação do requerente que comprove sua assinatura;
procuração, quando for o caso; sendo pessoa jurídica, ato constitutivo e documento que
comprove a representação. Para identificação de Condutor/Responsável o formulário
disponibilizado no Portal de Multas deverá ser devidamente preenchido, assinado e
acompanhado de cópia legível dos documentos exigidos, de acordo com a modalidade da
infração. Ao proprietário cabe a responsabilidade nas esferas penal, cível e administrativa,
pela veracidade das informações e dos documentos fornecidos. A Defesa da Autuação ou
Identificação de Condutor/Responsável deverá ser apresentada via internet no Portal de
Multas de Trânsito (http://servicos.dnit.gov.br/multas) ou enviada pelos Correios para SAN
QD. 03, Lote "A" Edifício Núcleo dos Transportes - Coordenação de Multas de Trânsito,
Brasília/DF, CEP 70.040-902. Não serão conhecidas Defesas da Autuação e/ou Indicações de
Condutor/Responsável apresentados fora do prazo, sem comprovação de legitimidade, sem
assinatura ou em inconformidade com a legislação. A lista completa das autuações e
demais informações da infração poderão ser obtidas no Portal de Multas ou canais de
comunicação do DNIT. Total de autuações publicadas neste Edital: 133.007 (cento e trinta
e três mil e sete).

JULIO CESAR DONELLI PELLIZZON
Autoridade de Trânsito do DNIT

DIRETORIA EXECUTIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 393003 - DNIT

Número do Contrato: 246/2018.
Nº Processo: 50600.006867/2018-15.

Pregão. Nº 237/2017. Contratante: DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA
TRANSPORTES.. Contratado: 25.898.180/0001-00 - SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. Objeto: Inclusão de novos serviços com reflexo financeiro positivo e
aumento de valor. Ao contrato tt 246/2018. foram acrescentados os itens 6.0, 7.0 e 8.0 na
planilha de demonstrativo adequação contratual (sei nº 7113892) para implementação da
operação por agente remoto nas 5 (cinco) balanças previstas no contrato e nas 2 (duas)
balanças do estado do mato grosso operem 24 horas por dia, num esquema de escala
24x72 e no acre será implementando um cco.

o valor do contrato a preços vigentes passará de r$ 27.334.180,56 para r$
30.793.362,51 , em função do acréscimo de r$ 3.459.181,95.. Vigência: 09/07/2018 a
12/08/2022. Valor Total: R$ 0,00. Data de Assinatura: 31/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 31/12/2020).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 393003 - DNIT

Número do Contrato: 246/2018.
Nº Processo: 50600.006867/2018-15.

Pregão. Nº 237/2017. Contratante: DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA
TRANSPORTES.. Contratado: 25.898.180/0001-00 - SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. Objeto: Inclusão de novos serviços com reflexo financeiro positivo e
aumento de valor. Ao contrato tt 246/2018. foram acrescentados os itens 6.0, 7.0 e 8.0 na
planilha de demonstrativo adequação contratual (sei nº 7113892) para implementação da
operação por agente remoto nas 5 (cinco) balanças previstas no contrato e nas 2 (duas)
balanças do estado do mato grosso operem 24 horas por dia, num esquema de escala
24x72 e no acre será implementando um cco.

o valor do contrato a preços vigentes passará de r$ 27.334.180,56 para r$
30.793.362,51 , em função do acréscimo de r$ 3.459.181,95.. Vigência: 09/07/2018 a
12/08/2022. Valor Total: R$ 0,00. Data de Assinatura: 31/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 31/12/2020).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 393003 - DNIT

Número do Contrato: 246/2018.
Nº Processo: 50600.006867/2018-15.

Pregão. Nº 237/2017. Contratante: DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA
TRANSPORTES.. Contratado: 25.898.180/0001-00 - SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. Objeto: Inclusão de novos serviços com reflexo financeiro positivo e
aumento de valor. Ao contrato tt 246/2018. foram acrescentados os itens 6.0, 7.0 e 8.0 na
planilha de demonstrativo adequação contratual (sei nº 7113892) para implementação da
operação por agente remoto nas 5 (cinco) balanças previstas no contrato e nas 2 (duas)
balanças do estado do mato grosso operem 24 horas por dia, num esquema de escala
24x72 e no acre será implementando um cco.

o valor do contrato a preços vigentes passará de r$ 27.334.180,56 para r$
30.793.362,51 , em função do acréscimo de r$ 3.459.181,95.. Vigência: 09/07/2018 a
12/08/2022. Valor Total: R$ 0,00. Data de Assinatura: 31/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 31/12/2020).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 393003 - DNIT

Número do Contrato: 77/2020.
Nº Processo: 50600.032014/2019-10.

Inexigibilidade. Nº 1/2020. Contratante: DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA
TRANSPORTES.. Contratado: 26.308.513/0001-58 - AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM
TECNOLOGIA LTDA.. Objeto: Prorrogação de prazo, com reflexo financeiro positivo,
concessão de reajuste e alteração dos representantes da contratada, referente ao contrato

nº 077/2020. Prorrogação por mais 12 meses. O valor anual do contrato passará a ser de
r$ 138.424,32, em função da nova etapa contratual e após a aplicação do reajuste..
Vigência: 19/02/2020 a 19/02/2022. Valor Total: R$ 133.667,28. Data de Assinatura:
06/01/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 06/01/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 393003 - DNIT

Número do Contrato: 246/2018.
Nº Processo: 50600.006867/2018-15.

Pregão. Nº 237/2017. Contratante: DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA
TRANSPORTES.. Contratado: 25.898.180/0001-00 - SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. Objeto: Inclusão de novos serviços com reflexo financeiro positivo e
aumento de valor. Ao contrato tt 246/2018. foram acrescentados os itens 6.0, 7.0 e 8.0 na
planilha de demonstrativo adequação contratual (sei nº 7113892) para implementação da
operação por agente remoto nas 5 (cinco) balanças previstas no contrato e nas 2 (duas)
balanças do estado do mato grosso operem 24 horas por dia, num esquema de escala
24x72 e no acre será implementando um cco.

o valor do contrato a preços vigentes passará de r$ 27.334.180,56 para r$
30.793.362,51 , em função do acréscimo de r$ 3.459.181,95.. Vigência: 09/07/2018 a
12/08/2022. Valor Total: R$ 0,00. Data de Assinatura: 31/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 31/12/2020).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 393003 - DNIT

Número do Contrato: 246/2018.
Nº Processo: 50600.006867/2018-15.

Pregão. Nº 237/2017. Contratante: DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA
TRANSPORTES.. Contratado: 25.898.180/0001-00 - SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. Objeto: Inclusão de novos serviços com reflexo financeiro positivo e
aumento de valor. Ao contrato tt 246/2018. foram acrescentados os itens 6.0, 7.0 e 8.0 na
planilha de demonstrativo adequação contratual (sei nº 7113892) para implementação da
operação por agente remoto nas 5 (cinco) balanças previstas no contrato e nas 2 (duas)
balanças do estado do mato grosso operem 24 horas por dia, num esquema de escala
24x72 e no acre será implementando um cco.

o valor do contrato a preços vigentes passará de r$ 27.334.180,56 para r$
30.793.362,51 , em função do acréscimo de r$ 3.459.181,95.. Vigência: 09/07/2018 a
12/08/2022. Valor Total: R$ 0,00. Data de Assinatura: 31/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 31/12/2020).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 393003 - DNIT

Número do Contrato: 246/2018.
Nº Processo: 50600.006867/2018-15.

Pregão. Nº 237/2017. Contratante: DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA
TRANSPORTES.. Contratado: 25.898.180/0001-00 - SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. Objeto: Inclusão de novos serviços com reflexo financeiro positivo e
aumento de valor. Ao contrato tt 246/2018. foram acrescentados os itens 6.0, 7.0 e 8.0 na
planilha de demonstrativo adequação contratual (sei nº 7113892) para implementação da
operação por agente remoto nas 5 (cinco) balanças previstas no contrato e nas 2 (duas)
balanças do estado do mato grosso operem 24 horas por dia, num esquema de escala
24x72 e no acre será implementando um cco.

o valor do contrato a preços vigentes passará de r$ 27.334.180,56 para r$
30.793.362,51 , em função do acréscimo de r$ 3.459.181,95.. Vigência: 09/07/2018 a
12/08/2022. Valor Total: R$ 0,00. Data de Assinatura: 31/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 31/12/2020).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 393003 - DNIT

Número do Contrato: 246/2018.
Nº Processo: 50600.006867/2018-15.

Pregão. Nº 237/2017. Contratante: DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA
TRANSPORTES.. Contratado: 25.898.180/0001-00 - SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. Objeto: Inclusão de novos serviços com reflexo financeiro positivo e
aumento de valor. Ao contrato tt 246/2018. foram acrescentados os itens 6.0, 7.0 e 8.0 na
planilha de demonstrativo adequação contratual (sei nº 7113892) para implementação da
operação por agente remoto nas 5 (cinco) balanças previstas no contrato e nas 2 (duas)
balanças do estado do mato grosso operem 24 horas por dia, num esquema de escala
24x72 e no acre será implementando um cco.

o valor do contrato a preços vigentes passará de r$ 27.334.180,56 para r$
30.793.362,51 , em função do acréscimo de r$ 3.459.181,95.. Vigência: 09/07/2018 a
12/08/2022. Valor Total: R$ 0,00. Data de Assinatura: 31/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 31/12/2020).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 393003 - DNIT

Número do Contrato: 246/2018.
Nº Processo: 50600.006867/2018-15.

Pregão. Nº 237/2017. Contratante: DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA
TRANSPORTES.. Contratado: 25.898.180/0001-00 - SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. Objeto: Inclusão de novos serviços com reflexo financeiro positivo e
aumento de valor. Ao contrato tt 246/2018. foram acrescentados os itens 6.0, 7.0 e 8.0 na
planilha de demonstrativo adequação contratual (sei nº 7113892) para implementação da
operação por agente remoto nas 5 (cinco) balanças previstas no contrato e nas 2 (duas)
balanças do estado do mato grosso operem 24 horas por dia, num esquema de escala
24x72 e no acre será implementando um cco.

o valor do contrato a preços vigentes passará de r$ 27.334.180,56 para r$
30.793.362,51 , em função do acréscimo de r$ 3.459.181,95.. Vigência: 09/07/2018 a
12/08/2022. Valor Total: R$ 0,00. Data de Assinatura: 31/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 31/12/2020).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2020 - UASG 393003 - DNIT

Número do Contrato: 246/2018.
Nº Processo: 50600.006867/2018-15.

Pregão. Nº 237/2017. Contratante: DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA
TRANSPORTES.. Contratado: 25.898.180/0001-00 - SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA. Objeto: Inclusão de novos serviços com reflexo financeiro positivo e
aumento de valor. Ao contrato tt 246/2018. foram acrescentados os itens 6.0, 7.0 e
8.0 na planilha de demonstrativo adequação contratual (sei nº 7113892) para
implementação da operação por agente remoto nas 5 (cinco) balanças previstas no
contrato e nas 2 (duas) balanças do estado do mato grosso operem 24 horas por dia,
num esquema de escala 24x72 e no acre será implementando um cco.

o valor do contrato a preços vigentes passará de r$ 27.334.180,56 para r$
30.793.362,51 , em função do acréscimo de r$ 3.459.181,95.. Vigência: 09/07/2018 a
12/08/2022. Valor Total: R$ 0,00. Data de Assinatura: 31/12/2020.

(COMPRASNET 4.0 - 31/12/2020).


