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SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Em 07 de agosto de 2008.

Processo: 060.011.002/2008. Ratificação: 30.07.2007. Justificativa: artigo 24, inciso IV, da Lei n°
8.666/93. Objeto: Aquisição do CONCENTRADO DE FATOR VIII(RECOMBINANTE) PÓ LI-
OFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 1000UI, 250UI E 500UI, objetivando o atendimento
a REDE HOSPITALAR, no valor de R$ 1.281.919,86 (hum milhão duzentos oitenta um mil novecen-
tos dezenove reais oitenta e seis centavos), a favor da(s) firma(s) BAXTER HEALTHCARE.

JOSÉ RUBENS IGLESIAS

SUBSECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 10, DE 06 AGOSTO DE 2008.
O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, DA SUBSECRETARIA DE
ATENÇÃO À SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 3º da Portaria nº 38, de 25 de julho de 2006, resolve:
Art. 1º - Prorrogar o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão Sindicante que apura os
fatos constantes no processo 288.000.080/06 por mais 30 (trinta) dias, a partir de 11/07/08,
tendo em vista o exposto no Memorando 28/08, da referida comissão.
Art. 2º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO DE ALBUQUERQUE LINS

SECRETARIA DE ESTADO DE
SEGURANÇA PÚBLICA

PORTARIA CONJUNTA Nº 10, DE 07 DE AGOSTO DE 2008.
Os titulares dos órgãos cedente e favorecido, no uso das atribuições regimentais, e ainda, de
acordo com o Decreto nº 17.698, de 23 de setembro de 1996, resolvem:
Art. 1º - Descentralizar o crédito orçamentário na forma que específica:
DA: Unidade Orçamentária: 44101 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS
HUMANOS E CIDADANIA
Unidade Gestora:      440101 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HU-
MANOS E CIDADANIA
PARA: Unidade Orçamentária: 24101 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Gestora:        220101 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Programa de Trabalho; 06.421.0196.2540.0003. Atividade/Projeto; Fornecimento de Alimenta-
ção aos Presidiários. Natureza; 33.90.39. Fonte; 100. Valor; 5.250.000,00.
Objeto: Descentralização de crédito orçamentário destinado a atender despesas com o forneci-
mento de alimentação aos presidiários.
Art. 2º  - Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO ROBERTO DE CASTRO
Secretário de Estado de Justiça Direitos Humanos e Cidadania

Respondendo
VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA

Secretário de Estado de Segurança Pública

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES

PORTARIA Nº 42, DE 07 DE AGOSTO DE 2008.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL, em exercício,
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 3º, inciso V, do Regimento aprovado pelo Decreto
nº 27.915, de 02 de maio de 2007 e no § 1º do artigo 2º da Lei nº 4056, de 13 de dezembro de 2007,
considerando a condição de Brasília, de cidade tombada como Patrimônio Cultural da Humanidade
e considerando a conveniência de os permissionários do Serviço de Transporte Individual de
Passageiros ou Bens (Táxis) do Distrito Federal virem á aproveitar o potencial de geração de
receita existente na exploração de propaganda paga nos veículos da frota desse serviço, como
forma de reduzir o impacto dos custos operacionais sobre a tarifa, e tendo em vista o preconizado
no artigo 26 da Lei Distrital nº 4.056, de 13 de dezembro de 2007, resolve:
Art. 1º - A exploração de propaganda externa e/ou interna nos veículos do Serviço de Transporte
Individual de Passageiros ou Bens (Táxis) - STx/DF será feita de acordo com esta Portaria.
Art. 2º - Aplicam-se à exploração de propaganda, no que couber, os dispositivos do Código de
Trânsito Brasileiro e suas normas complementares, em especial Resolução do Conselho Nacional
de Trânsito – CONTRAN, que trata da propaganda em táxis.
Art. 3º - A exploração de propaganda de que trata o artigo 1º desta Portaria será mediante
autorização da Diretoria de Transporte Público Individual - DITRIN/ST, pelo período de até
1(um) ano, podendo ser renovada.
Art. 4º - A divulgação de propaganda nos veículos do STx/DF, observada as normas vigentes,
poderá ser feita:
I-mediante a aposição de película, refletora ou não, no vidro de segurança traseiro;

II-mediante instalação de mídia digital interna (indoor), instalada de forma que somente os passa-
geiros ocupantes dos bancos traseiros possam visualizar as imagens.
III-dispositivo “porta-folhetos”
IV-engenho Luminoso fixado no teto “Prisma luminoso”;
V-os engenhos luminosos serão colocados sobre o teto dos veículos no sentido longitudinal, com
altura máxima de 40 cm (quarenta centímetros), comprimento máximo de 110 cm (cento e dez
centímetros), largura máxima de 40 cm (quarenta centímetros) e não poderão ultrapassar os
limites da largura e comprimento do teto e deverá ser obrigatoriamente fixado sobre suporte.
VI-o engenho luminoso deverá estar acompanhado de laudo técnico que comprove a resistência de
arrasto contra o vento e sua eficiência de fixação.
Art. 5º - Os dispositivos de veiculação de propaganda comercial de que trata esta Portaria serão
previamente homologados pela Diretoria de Transporte Público Individual - DITRIN/ST, medi-
ante a apresentação, de memorial descritivo do equipamento pretendido, com informações técni-
cas sobre o material a ser empregado na sua fabricação e o grau de durabilidade e de resistência à
corrosão, acompanhado de mídia, plantas, desenhos, fotografias e outros esclarecimentos neces-
sários a uma correta avaliação, inclusive no que respeita à parte elétrica;
I-a homologação de que trata este artigo será precedida de laudo de vistoria veicular.
Art. 6º - Poderão explorar propaganda comercial as firmas devidamente registradas na Diretoria
de Transporte Público Individual - DITRIN/ST, o que será feito mediante requerimento acompa-
nhado da seguinte documentação:
I-prova de registro na Junta Comercial ou em repartição correspondente;
II-prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
III-alvará de Licença para estabelecimento;
IV-apresentar certidão negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa de débito junto à
Fazenda do Distrito Federal;
Art. 7º - 7. Após o exame e a aprovação da documentação referido no artigo anterior será feito o
respectivo registro. Nesta ocasião, cada empresa exibidora receberá um número de identificação
definitivo que juntamente com sua razão social deverão ser chancelados nos adesivos em todas as
campanhas publicitárias realizadas.
Art. 8º - A firma de propaganda terá suspenso o registro fornecido quando da não observância de
qualquer dispositivo desta Portaria ou da legislação em vigor.
Art. 9º - É vedada a veiculação de propaganda que:
I-induza a atividade ilegal;
II-contenha mensagem contrária a ordem pública, a moral, os bons costumes e a ética publicitária;
III-contenha mensagem que prejudique a percepção e a orientação dos motoristas de outros
veículos, colocando em risco a segurança do trânsito;
IV-contenha mensagem referente à bebida alcoólica, fumo ou substâncias tóxicas, ressalvadas
aquelas utilizadas em campanhas de prevenção do consumo dessas substâncias;
V-contenha mensagem que induza ao uso de dispositivos de qualquer natureza que ameacem a
vida, a fauna e a flora;
VI-contenha mensagem de natureza político-eleitotal ou promoção pessoal.
Art. 10 - Será expedida autorização no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
recebimento da documentação.
Art. 11 - A autorização de que trata o item anterior é de porte obrigatório.
Art. 12 - A Diretoria de Transporte Público Individual - DITRIN/ST manterá cadastro atualizado
das autorizações concedidas.
Art. 13 - O não cumprimento do permissionário e/ou motorista auxiliar das normas estabelecidas
nesta Portaria será considerado como infração do grupo “C”, prevista no item 1.34 do Anexo I da
Lei Distrital nº 4.056, de 14 de dezembro de 2007.
Art. 14 - Os casos omissos nesta Portaria serão decididos pelo Diretor da Diretoria de Transporte
Público Individual - DITRIN/ST.
Art. 15. O requerente recolherá previamente ao Tesouro do Distrito Federal o preço público de
R$ 5,00 (cinco reais) por mês por propaganda por veículo.
Art. 16 - A presente Portaria não exime o requerente de outros tributos ou preços públicos
referentes à veiculação de propaganda.
Art. 17 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial as OS nos 01-DCP/ST de 27 de
julho de 1998, 01- DCP/ST de 05 de março de 1999, 01- DCP/ST de 15 de fevereiro de 2000 e a
Portaria nº 21 – ST, de 08 de junho de 2001.

JÚLIO LUIS URNAU

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO DO DIRETOR-GERAL
Em 05 de agosto de 2008.

Processo: 113.000049/2007. Interessado: Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal.
Assunto: Emissão de nota de empenho no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Objeto do
Contrato: Pagamento de fatura. O Diretor Geral do DER/DF à vista do que consta do processo
acima epigrafado, nos termos do “Caput” do artigo 25, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;
ratifica nos termos do artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade de licitação; Determina
de acordo com o artigo 79, Inciso X do Regimento aprovado pelo Decreto nº 25.735, de 06 de abril
de 2005, a emissão de nota de empenho conforme o valor acima discriminado.

LUIZ CARLOS TANEZINI


