
Governo do Estado do Rio de Janeiro 
Vice-Governadoria do Estado 

Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO E A MARINHA DO 

BRASIL, POR INTERMÉDIO DO SERVIÇO DE 

IDENTIFICAÇÃO DA MARINHA, NA FORMA ABAIXO: 

O DEP ART AMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

entidade dotada de personalidade jurídica de direito público interno, instituída sob a forma 

de autarquia estadual pelo Decreto-lei n? 46/75, vinculado à Vice-Governadoria do Estado 

por força do Decreto n" 46.544/2019, inscrito no CNPJ sob o n? 30.295.513/0001-38. com 

sede nesta cidade na Av. Presidente Vargas, n" 817, Centro, Rio de Janeiro/RJ, doravante 

designado DETRAN.RJ, neste ato representado pelo seu Presidente MARCELLO 

BRAGA MAlA, portador da Carteira de Identidade n" 08.516.l97-4, expedida pelo IFP/RJ. 

inscrito no CPF sob o n" 012.696.007.0, e a MARINHA DO BRASIL, por intermédio do 

SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DA MARINHA, com sede na Praça Barão de Ladário, 

s/n", Praça Mauá, Centro, Rio de JaneirolRJ, inscrito no CNPJ sob o n? 00.394.502/0139- 

80, doravante denominado P ARTÍCIPE, neste ato representado pelo Capitão-de-Mar-e 

Guerra, ALEXANDRE DO RÊGO MONTEIRO SARAIVA, portador da Carteira de 
Identidade n" 629982-2, expedida pela MB, inscrito no CPF sob o n° 000.248.317-35. 

resolvem celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO, conforme decidido no 

Processo Administrativo n? SEI-16/160/000179/2019 de acordo com a Lei Federal n" 

8.666/93, que se regerá pelo referido diploma legal, nos termos das seguintes cláusulas e 

condições: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

o presente Termo tem por objeto a instalação e o funcionamento, sem exclusividade. 

de Postos de Identificação Civil pelo PARTÍCIPE, sob a orientação e supervisão da 

Diretoria e Identificação Civil do DETRAN.RJ, com o objetivo de promover o 

atendimento, cadastramento e o fornecimento de carteiras de identidade ao público em geral. 

Parágrafo Único - Fica vedada a cobrança de qualquer valor ao usuário pela 

prestação do serviço do Posto de Identificação sob a responsabilidade do P ARTÍCIPE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LOCALIZAÇÃO DO POSTO 

O Posto de Identificação Civil localiza-se em imóvel disponibilizado pelo 

PARTÍCIPE na Praça Barão de Ladário, s/no, Praça Mauá, Centro, Rio de Janeiro/RJ - 

Edifício Almirante Renato Guillobel, com previsão diária de funcionamento e atendimento 

de segunda à sexta-feira, em horário comercial. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Este Termo de Cooperação não implicará na transferência de recursos entre os 

partícipes. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS ATRIBUIÇÕES DO DETRAN.RJ 
Incumbe ao DETRAN.RJ, através de sua Diretoria de Identificação Civil: 

a) Promover o treinamento e o credenciamento dos funcionários apresentados pelo 

PARTÍCIPE para atuar no Posto de Identificação Civil; 

b) Promover permanentemente a supervisão, orientação, revisão e fiscalização do Posto 

de Identificação Civil, através de servidor credenciado para tal fim; 

c) Fornecer ao PARTÍCIPE o material necessário relativo a formulários necessários 
para funcionamento Identificação do Posto de o 

Civil, excluindo-se os mencionados na alínea "c", da Cláusula Quarta; 

d) Fornecer ao Posto de Identificação Civil código específico e documentos em 

condições de uso imediato dos interessados; 
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e) Fornecer Manual Operacional e Rotinas Administrativas sobre procedimentos de 

serviço a serem cumpridos; 
f) Providenciar e fornecer serviço de malotes destinados ao envio/recebimento de 

documentos, entre o Posto e a sede da Diretoria de Identificação Civil do 

DETRAN.RJ e vice-versa; 
g) Solicitar, caso necessário, a substituição de funcionários credenciados em razão de 

indicadores sobre a qualidade do serviço executado. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS ATRIBmçÕES DO PARTÍCIPE 

Incumbe ao PARTÍCIPE: 

a) Garantir o atendimento e funcionalidade do Posto, dentro dos padrões exigidos pela 

Diretoria de Identificação Civil do DETRAN.RJ; 

b) Atender às recomendações técnicas estabelecidas pela Diretoria de Identificação 

Civil do DETRAN.RJ, no que diz respeito ao "layout" e às instalações 

arquitetônicas do Posto; 

c) Fornecer móveis, equipamentos, pessoal e material indispensáveis para o 

funcionamento do Posto; 

d) Proporcionar condições de limpeza, asseio e segurança para funcionamento do Posto, 

no que se referem às instalações, funcionários, documentos, transporte, bem como 
quaisquer atividades relacionadas aos serviços a serem prestados no Posto; 

e) Providenciar comunicação telefônica com a Diretoria de Identificação Civil do 

DETRAN.RJ para atendimento das necessidades do Posto; 

f) Coletar impressões digitais, através de pessoal de seu próprio quadro, após 

treinamento realizado pela Diretoria de Identificação Civil do DETRAN.RJ; 

g) Designar e relacionar, previamente, para a Diretoria de Identificação Civil do 

DETRAN.RJ, o nome de todos os funcionários que exercerão suas atividades e 

funções no Posto, para que sejam devidamente credenciados; 

h) Verificar o correto preenchimento dos formulários; 

i) Promover a entrega dos documentos aos interessados, mediante recibo; &J ~ 
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j) Permitir, a qualquer momento e sem a necessidade de aviso prévio, a fiscalização do 

Posto, por servidores da Diretoria de Identificação Civil do DETRAN.RJ; 

k) Cumprir as normas de serviços estabelecidos pela Diretoria de Identificação Civil do 

DETRAN.RJ, através de Rotina Administrativa e Manual Operacional; 

1) Substituir os funcionários indicados para trabalhar no Posto, sempre que julgado 

necessário e conveniente pela Diretoria de Identificação Civil do DETRAN.RJ; 

m)Responsabilizar-se pelo pagamento de quaisquer obrigações ou ônus de natureza 

trabalhista, previdenciária de seus servidores que venham a trabalhar no Posto; 

n) Abster-se de coletar impressões digitais, bem como de prestar qualquer serviço 

decorrente deste Convênio, fora das instalações do Posto de Identificação; 

o) Participar de ações sociais, se necessário for, inclusive nos finais de semana e 

feriados, envolvendo serviços de identificação civil, através da disponibilização de 

funcionários para exercerem suas atividades sob a coordenação e orientação da 

Diretoria de Identificação Civil do DETRAN.RJ; 

p) Comunicar, previamente, à Diretoria de Identificação Civil do DETRAN.RJ, o 

interesse de abertura de qualquer outro Posto, sem o que, não poderá fazê-lo e cujo 

procedimento implicará em vistoria preliminar e assinatura de competente e 

indispensável Termo Aditivo; 

q) Abster-se de cobrar do usuário qualquer contribuição, seja a que título ou 

denominação for, pelo serviço que vier a ser prestado; 
r) Destinar o imóvel para o funcionamento do Posto. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

A presente Cooperação vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados a partir 

de 17/08/2020, desde que posterior à data de publicação do extrato deste instrumento no 

D.O.,valendo a data de publicação do extrato como termo inicial de vigência, caso posterior 
à data convencionada nesta cláusula. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA MODIFICAÇÃO E DOS CASOS OMISSOS 

O presente Termo de Cooperação poderá ser modificado, com a devida justificativa, 

mediante termo aditivo, inclusive quando se referir a ajuste no Plano de Trabalho. 

Parágrafo Único: Todas as divergências ou dúvidas oriundas deste ajuste serão 

dirimidas mediante consultas e entendimentos entre os partícipes, assinando-se, sempre que 

necessário, o correspondente termo aditivo. 

CLÁUSULA OITAVA - DA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Cada partícipe será responsável pelos atos praticados pelos funcionários ou prepostos 

que houver indicado durante a execução do presente Termo, e responderá pelos fatos. 

decorrentes de tais atos, que causarem prejuízos ou indenizações de qualquer natureza, seja 

cível, trabalhista, previdenciária ou securitária, eximindo de responsabilidade as partes que 

não lhes deram causa. 

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO 

o presente Termo poderá ser rescindido a qualquer tempo, mediante prévia 

comunicação por escrito, com prova de aviso de recebimento, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias, e ainda pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, nos 

termos do que preceitua a Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXECUÇÃO E DA GESTÃO 

O Termo deverá ser executado fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos 

termos das informações constantes no supramencionado processo e da legislação vigente. 

Parágrafo Primeiro: Os servidores do DETRAN.RJ, PEDRO PAULO 

THOMPSON V ASCONCELLOS, Id. Funcional n° 06068260, Diretor de Identificação Civil 
, 

e; SIL V ANA LUDGERO DE ALMEIDA, Id. Funcional n" 50888234, Assessor I, serão, 

respectivamente, gestor e gestora substituta do presente Termo, devendo gerenciar e 
acompanhar as atividades estabelecidas no presente instrumento. 
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Parágrafo Segundo: As servidoras do DETRAN.RJ, GILCILENE DE CARVALHO 

LIMA, Id. Funcional n° 50283774, Assistente Técnico de Identificação Civil e; NATHALlA 

JESUS NASCIMENTO, Id. Funcional n? 50283863, Assistente Técnico de Identificação 

Civil, serão, respectivamente, fiscal e suplente, sendo responsáveis pelas atividades 

relacionadas ao acompanhamento da execução do presente Termo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

° DETRAN.RJ, às suas expensas, se obriga a providenciar a publicação deste 

Termo, em extrato, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no prazo de 20 (vinte) 

dias, contados de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca desta Capital do Estado do Rio de Janeiro para dirimir 

quaisquer dúvidas ou litígios oriundos deste Termo, renunciando a outros, por mais 

privilegiados que sejam ou venham a ser. 
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E, por estarem justos e acordados, firmam o presente TERMO, em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, mas para um só e único efeito, na presença das testemunhas abaixo 

identificadas, que também o assinam. 

Rio de Janeiro, Jo de ~ de {bZo . 

E-MAR-E-GUERRA 

SERVIÇ~ IDENTIFICAÇÃO DA MARINHA 

MARINHA DO BRASIL 
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PEDRO PAULO ~~, ~~P~~ELLOS 
~~TOR 

TESTEMUNHAS: 

Nome:df7aJJY ~(1~11\~ 
Identidade n": 21· 2SV 3Zh ~ Z O ~ G 

CPF n": /1/1 S· S"1 q . q /) ~ --?À..I 

Nome: ~~ !1A.~ucc, 
Identidade n": A 1 t.f C; L1 &- 1-15 - ~ 'tsc-c 
CPF n": O~· 32t 1 b+ - <-i..( 


