
certificados, e demais situações previstas em Resoluções do Contran, tudo de acordo com
os termos da Instrução nº 230/2021- Detran/DF e seus respectivos anexos, inclusive o
Projeto Básico, bem como em consonância com a legislação de regência. Data da
assinatura: 13/09/2021. Vigência: 60 (sessenta) meses contados da publicação, devendo
ser renovado a cada 12 meses, mediante requerimento do interessado. Região
Administrativa: AGUAS CLARAS (RA XX). Das partes: ZÉLIO MAIA DA ROCHA,
Diretor Geral/DETRAN e VICTOR FILIPE FERNANDES SILVA, Representante Legal.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO DE VISTORIA VEICULAR Nº 11/2021

Partes: DETRAN-DF e a EMPRESA TRADICIONAL VISTORIAS LTDA. Processo

00055-00038116/2021-37. Objeto: Credenciamento de empresas especializadas no ramo

de Vistoria Veicular, para prestação dos serviços de vistoria de identificação veicular no

âmbito do Distrito Federal por ocasião da transferência de propriedade, mudança de

unidade da federação, mudança de cor, mudança de categoria, emissão e/ou geração de

certificados, e demais situações previstas em Resoluções do Contran, tudo de acordo com

os termos da Instrução nº 230/2021- Detran/DF e seus respectivos anexos, inclusive o

Projeto Básico, bem como em consonância com a legislação de regência. Data da

assinatura: 13/09/2021. Vigência: 60 (sessenta) meses contados da publicação, devendo

ser renovado a cada 12 meses, mediante requerimento do interessado. Região

Administrativa: PLANALTINA (RA VI). Das partes: ZÉLIO MAIA DA ROCHA, Diretor

Geral/DETRAN e ILTON CESAR GONÇALVES BISPO, Representante Legal.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO DE VISTORIA VEICULAR Nº 12/2021
Partes: DETRAN-DF e a EMPRESA CEILANDIA VISTORIAS LTDA. Processo 00055-
00038120/2021-03. Objeto: Credenciamento de empresas especializadas no ramo de
Vistoria Veicular, para prestação dos serviços de vistoria de identificação veicular no
âmbito do Distrito Federal por ocasião da transferência de propriedade, mudança de
unidade da federação, mudança de cor, mudança de categoria, emissão e/ou geração de
certificados, e demais situações previstas em Resoluções do Contran, tudo de acordo com
os termos da Instrução nº 230/2021- Detran/DF e seus respectivos anexos, inclusive o
Projeto Básico, bem como em consonância com a legislação de regência. Data da
assinatura: 13/09/2021. Vigência: 60 (sessenta) meses contados da publicação, devendo
ser renovado a cada 12 meses, mediante requerimento do interessado. Região
Administrativa: CEILANDIA (RA IX). Das partes: ZÉLIO MAIA DA ROCHA, Diretor
Geral/DETRAN e MAX DEYNNER DE ALMEIDA SOUSA, Representante Legal.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO DE VISTORIA VEICULAR Nº 13/2021

Partes: DETRAN-DF e a EMPRESA SAMAMBAIA VISTORIAS LTDA. Processo

00055-00038126/2021-72. Objeto: Credenciamento de empresas especializadas no ramo

de Vistoria Veicular, para prestação dos serviços de vistoria de identificação veicular no

âmbito do Distrito Federal por ocasião da transferência de propriedade, mudança de

unidade da federação, mudança de cor, mudança de categoria, emissão e/ou geração de

certificados, e demais situações previstas em Resoluções do Contran, tudo de acordo com

os termos da Instrução nº 230/2021- Detran/DF e seus respectivos anexos, inclusive o

Projeto Básico, bem como em consonância com a legislação de regência. Data da

assinatura: 13/09/2021. Vigência: 60 (sessenta) meses contados da publicação, devendo

ser renovado a cada 12 meses, mediante requerimento do interessado. Região

Administrativa: SAMAMBAIA (RA XII). Das partes: ZÉLIO MAIA DA ROCHA,

Diretor Geral/DETRAN e WANDERSON JUNIO VIEIRA LIMA, Representante Legal.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO DE VISTORIA VEICULAR Nº 14/2021

Partes: DETRAN-DF e a EMPRESA SANTA MARIA VISTORIAS LTDA. Processo

00055-00038142/2021-65. Objeto: Credenciamento de empresas especializadas no ramo

de Vistoria Veicular, para prestação dos serviços de vistoria de identificação veicular no

âmbito do Distrito Federal por ocasião da transferência de propriedade, mudança de

unidade da federação, mudança de cor, mudança de categoria, emissão e/ou geração de

certificados, e demais situações previstas em Resoluções do Contran, tudo de acordo com

os termos da Instrução nº 230/2021- Detran/DF e seus respectivos anexos, inclusive o

Projeto Básico, bem como em consonância com a legislação de regência. Data da

assinatura: 13/09/2021. Vigência: 60 (sessenta) meses contados da publicação, devendo

ser renovado a cada 12 meses, mediante requerimento do interessado. Região

Administrativa: GAMA (RA II). Das partes: ZÉLIO MAIA DA ROCHA, Diretor

Geral/DETRAN e LUCIANA SILVA DE OLIVEIRA, Representante Legal.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO DE VISTORIA VEICULAR Nº 15/2021

Partes: DETRAN-DF e a EMPRESA GAMA VISTORIAS LTDA. Processo 00055-

00038146/2021-43. Objeto: Credenciamento de empresas especializadas no ramo de

Vistoria Veicular, para prestação dos serviços de vistoria de identificação veicular no

âmbito do Distrito Federal por ocasião da transferência de propriedade, mudança de

unidade da federação, mudança de cor, mudança de categoria, emissão e/ou geração de

certificados, e demais situações previstas em Resoluções do Contran, tudo de acordo com

os termos da Instrução nº 230/2021- Detran/DF e seus respectivos anexos, inclusive o

Projeto Básico, bem como em consonância com a legislação de regência. Data da

assinatura: 13/09/2021. Vigência: 60 (sessenta) meses contados da publicação, devendo

ser renovado a cada 12 meses, mediante requerimento do interessado. Região

Administrativa: GAMA (RA II). Das partes: ZÉLIO MAIA DA ROCHA, Diretor

Geral/DETRAN e MAX CLEBER ALVES FEITOZA, Representante Legal.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO DE VISTORIA VEICULAR Nº 16/2021

Partes: DETRAN-DF e a EMPRESA D SUL VISTORIAS LTDA. Processo 00055-

00038156/2021-89. Objeto: Credenciamento de empresas especializadas no ramo de

Vistoria Veicular, para prestação dos serviços de vistoria de identificação veicular no

âmbito do Distrito Federal por ocasião da transferência de propriedade, mudança de

unidade da federação, mudança de cor, mudança de categoria, emissão e/ou geração

de certificados, e demais situações previstas em Resoluções do Contran, tudo de

acordo com os termos da Instrução nº 230/2021- Detran/DF e seus respectivos

anexos, inclusive o Projeto Básico, bem como em consonância com a legislação de

regência. Data da assinatura: 13/09/2021. Vigência: 60 (sessenta) meses contados da

publicação, devendo ser renovado a cada 12 meses, mediante requerimento do

interessado. Região Administrativa: TAGUATINGA (RA III). Das partes: ZÉLIO

MAIA DA ROCHA, Diretor Geral/DETRAN e LEONARDO GONÇALVES

NOGUEIRA, Representante Legal.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO DE VISTORIA VEICULAR Nº 17/2021
Partes: DETRAN-DF e a NIVE NÚCLEO DE INSPEÇÃO E VISTORIA
VEICULAR LTDA. - FILIAL 22. Processo 00055-00038224/2021-18. Objeto:
Credenciamento de empresas especializadas no ramo de Vistoria Veicular, para
prestação dos serviços de vistoria de identificação veicular no âmbito do Distrito
Federal por ocasião da transferência de propriedade, mudança de unidade da
federação, mudança de cor, mudança de categoria, emissão e/ou geração de
certificados, e demais situações previstas em Resoluções do Contran, tudo de
acordo com os termos da Instrução nº 230/2021- Detran/DF e seus respectivos
anexos, inclusive o Projeto Básico, bem como em consonância com a legislação de
regência. Data da assinatura: 13/09/2021. Vigência: 60 (sessenta) meses contados
da publicação, devendo ser renovado a cada 12 meses, mediante requerimento do
interessado. Região Administrativa: SIA/SAAN (RA XXIX). Das partes: ZÉLIO
MAIA DA ROCHA, Diretor Geral/DETRAN e DARY FERREIRA DA SILVA,
Representante Legal.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO DE VISTORIA VEICULAR Nº 18/2021

Partes: DETRAN-DF e a NIVE NÚCLEO DE INSPEÇÃO E VISTORIA VEICULAR

LTDA. - FILIAL 25. Processo 00055-00037732/2021-71. Objeto: Credenciamento de

empresas especializadas no ramo de Vistoria Veicular, para prestação dos serviços de

vistoria de identificação veicular no âmbito do Distrito Federal por ocasião da

transferência de propriedade, mudança de unidade da federação, mudança de cor,

mudança de categoria, emissão e/ou geração de certificados, e demais situações previstas

em Resoluções do Contran, tudo de acordo com os termos da Instrução nº 230/2021-

Detran/DF e seus respectivos anexos, inclusive o Projeto Básico, bem como em

consonância com a legislação de regência. Data da assinatura: 13/09/2021. Vigência: 60

(sessenta) meses contados da publicação, devendo ser renovado a cada 12 meses,

mediante requerimento do interessado. Região Administrativa: TAGUATINGA (RA III).

Das partes: ZÉLIO MAIA DA ROCHA, Diretor Geral/DETRAN e DARY FERREIRA

DA SILVA, Representante Legal.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO DE VISTORIA VEICULAR Nº 19/2021
Partes: DETRAN-DF e a NIVE NÚCLEO DE INSPEÇÃO E VISTORIA VEICULAR
LTDA. - FILIAL 24. Processo 00055-00037738/2021-48. Objeto: Credenciamento de
empresas especializadas no ramo de Vistoria Veicular, para prestação dos serviços de
vistoria de identificação veicular no âmbito do Distrito Federal por ocasião da
transferência de propriedade, mudança de unidade da federação, mudança de cor,
mudança de categoria, emissão e/ou geração de certificados, e demais situações previstas
em Resoluções do Contran, tudo de acordo com os termos da Instrução nº 230/2021-
Detran/DF e seus respectivos anexos, inclusive o Projeto Básico, bem como em
consonância com a legislação de regência. Data da assinatura: 13/09/2021. Vigência: 60
(sessenta) meses contados da publicação, devendo ser renovado a cada 12 meses,
mediante requerimento do interessado. Região Administrativa: SOBRADINHO (RA V).
Das partes: ZÉLIO MAIA DA ROCHA, Diretor Geral/DETRAN e DARY FERREIRA
DA SILVA, Representante Legal.

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 20/2021

Partes: DETRAN-DF e a FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO

DISTRITO FEDERAL/FUNAP. Processo 00055-00026808/2021-32. Objeto: Prestação de

serviços de fornecimento de mão de obra, de até 40 (quarenta) reeducandos, a serem executados

de forma contínua, relacionados às atividades previstas no Decreto nº 24.193/2003. Valor

contratado: R$ 1.064.952,00 (um milhão, sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois

reais) anuais. Dotação Orçamentária: Nota de Empenho nº 2021NE01508, de 27/08/2021,

Programa de Trabalho 06421621724268435, Fonte de Recurso 220, Evento 400091, Natureza

da despesa: 339139, Modalidade: Estimativo, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Vigência: 12 (doze) meses, prorrogáveis. Data da assinatura: 02/09/2021. Das partes:

GUSTAVO CARVALHO AMARAL, Diretor Geral em exercício/DETRAN e DEUSELITA

PEREIRA MARTINS, Diretora-Executiva/FUNAP.
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