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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REPETIÇÃO DE ABERTURA
CONVITE Nº 01/2019

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, comunica aos
interessados a nova data de abertura do procedimento licitatório em epígrafe, Contratação de empresa
especializada para a execução dos serviços de Monitoramento Técnico do sistema de remediação,
monitoramento dos gases e emissão de relatórios acompanhados da Anotação de Responsabilidade Técnica
(ART) emitida pelo CREA, no terreno que abriga a Escola Classe 01 da Estrutural, localizada na Avenida
Central S/Nº - Cidade Estrutural/DF - RA XXV, e disponibilização de Grupo Gerador de 15 HP/380 volts.
Referente ao processo n.º 00080-00034861/2019-11. Valor estimado de R$ 326.865,64 (trezentos e vinte e
seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), o prazo de execução é de 360
(trezentos e sessenta) dias corridos. - O Contrato terá o prazo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses a
partir da data de sua assinatura, O prazo para início da prestação dos serviços será de até 5 (cinco) dias
corridos contados da emissão da Ordem de Serviço, após a data da assinatura do contrato. Os recursos
financeiros correrão por conta dos Programas de Trabalho: 12.361.6221.2389.0001 - Fonte 103, Exercício
2019, natureza da despesa: 4.4.90.51. A nova data de abertura do procedimento fica definida para ocorrer
no dia 26/09/2019 às 14h30min. Os arquivos contendo o edital, arquitetura, orçamento e topografia
poderão ser retirados no SBN Quadra 02 bloco C, sala 105, Edifício Phenícia, mediante entrega de 01 (um)
DVD. O edital poderá ser visualizado no sitio http://www.se.df.gov.br/convite-2019/. Os autos ficam com
vistas franqueadas aos interessados.

Brasília/DF 16 de setembro de 2019
JAIRO PEREIRA MARTINS

Presidente da Comissão

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA PROCEDIMENTO DE
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 04/2019

Dispõe sobre a solicitação de manifestação de interesse para a apresentação de estudos de modelagem
técnica, operacional, econômico-financeira e jurídica visando a concessão da conclusão da construção,
manutenção e gestão dos sistemas de BRT Oeste e Sul, bem como da modernização e gestão do
Terminal Asa Sul (TAS)
A SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, por
intermédio do Secretário de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, no uso das atribuições que
lhe confere o Decreto n.º 39.613, de 03 de janeiro de 2019, bem como do disposto na Ata de Reunião
do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas realizada em 05 de setembro de 2019, publicada
no Diário Oficial do Distrito Federal nº 175, de 13 de setembro de 2019, resolve tornar público o
Edital de Chamamento para Procedimento de Manifestação de Interesse nº 04/2019, o que faz nos
termos das disposições abaixo explicitadas:
1. Por meio do presente Edital de Chamamento para Procedimento de Manifestação de Interesse Nº
04/2019, a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal solicita a manifestação
de interesse para a apresentação de estudos de modelagem técnica, operacional, econômico-financeira
e jurídica visando a concessão da conclusão da construção, manutenção e gestão dos sistemas de BRT
Oeste e Sul, bem como da modernização e gestão do Terminal Asa Sul (TAS).
2. O escopo do projeto deverá obedecer ao disposto no Decreto n° 39.613/2019 e deverá considerar
a participação da iniciativa privada na realização de estudos de modelagem técnica, operacional,
econômico-financeira e jurídica visando a concessão da conclusão da construção, manutenção e gestão
dos sistemas de BRT Oeste e Sul, bem como da modernização e gestão do Terminal Asa Sul
( TA S ) .
3. As pessoas jurídicas que pretendam apresentar projetos, levantamentos, investigações e estudos,
deverão apresentar requerimento junto à SEMOB, na forma do art. 10 do Decreto n° 39.613/2019, em
meio físico e digital mediante protocolo em dias úteis de 8h00 às 12h00 horas e de 13h00 às 18h00
horas no Protocolo localizado na Estação Rodoferroviária, SAIN - Ala Sul - Sobreloja, no prazo de
até 30 (trinta) dias corridos a partir da data da publicação deste Edital de Chamamento no Diário
Oficial do Distrito Federal, contendo a seguinte documentação:
I - qualificação completa, que permita a identificação da pessoa jurídica de direito privado, com razão
social, CNPJ, endereço sede, endereço eletrônico, telefones e representante legal;
II - documentos que comprovem a tríplice regularidade fiscal e trabalhista da pessoa de direito
privado interessada;
III - demonstração de experiência na realização de projetos, levantamentos, investigações e estudos
para parceria, nas modalidades concessão administrativa, patrocinada ou comum, por meio de
documentos que comprovem que o interessado já foi autorizado a estudar parceria e já entregou
oficialmente os estudos desenvolvidos a órgão competente;
IV- demonstração de experiência na elaboração de projeto ou na operação de BRT, no Brasil ou no
exterior; e
V - declaração de transferência à administração pública dos direitos associados aos projetos,
levantamentos, investigações e estudos selecionados.
4. É permitida a associação de pessoas jurídicas para a apresentação, em conjunto, dos projetos,
levantamentos, investigações e estudos de que trata este Edital, hipótese em que deverá ser indicado
o responsável pela interlocução com a administração pública, sendo necessária a apresentação dos
itens I e II do item anterior referente a cada pessoa jurídica que componha o grupo.
5. A SEMOB autorizará os interessados que preencham os requisitos previstos no item 3 a
apresentarem os projetos, levantamentos, investigações e estudos, sendo que o Termo de Autorização,
que conterá os critérios de avaliação e seleção, será publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal.
6. Os interessados terão o prazo de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da
publicação do termo de autorização, para apresentarem os projetos, levantamentos, investigações e
estudos, cujo valor máximo para eventual ressarcimento não poderá ultrapassar dois e meio por cento
do valor total estimado dos investimentos necessários à implementação do empreendimento.
7. Os direitos autorais sobre as informações, projetos, levantamentos, investigações, estudos e demais
documentos solicitados serão cedidos pelo interessado participante à Secretaria de Estado de
Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, podendo, caso selecionados, ser utilizados
incondicionalmente pelo órgão ou entidade licitante, ainda que seja diversa ou desvinculada desta
Pasta.
8. A solicitação de projetos, levantamentos, investigações e estudos, de que trata este Edital de
Chamamento, será por este regida, sem prejuízo de eventuais diretrizes ou instruções complementares,
e os casos omissos serão sanados pelo disposto no Decreto n° 39.613/2019.
9. Os procedimentos estabelecidos neste Edital e os atos praticados pelos respectivos interessados não
gerarão qualquer forma de ônus para o Governo do Distrito Federal.
Brasília, 17 de setembro de 2019.

VALTER CASIMIRO SILVEIRA
Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal

SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTES
SUBSECRETARIA DE ARRECADAÇÃO,

GESTÃO E CONTROLE DE GRATUIDADES
GERÊNCIA DE COMBATE A OPERAÇÃO IRREGULAR

NOTIFICAÇÕES DE AUDITORIA OPERACIONAL DE RECEITAS RESULTADOS PRÉVIOS
Senhor Representante,
Em atendimento ao preceituado no parágrafo único do artigo 7º da Portaria nº 68 - SEMOB/DF, de 24
de setembro de 2015, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF nº 187, de 28 de setembro
de 2015, página 7, servimo-nos do presente expediente para instar Vossa Senhoria, na qualidade de
representante do permissionário PAULO CESAR FERREIRA LIMA, operador do Sistema de Transporte
Público Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF, a manifestar-se a respeito dos resultados prévios obtidos
em procedimento de auditoria operacional de receitas desenvolvido por Auditores Fiscais de Atividades
Urbanas - especialidade transporte, no exercício de suas competências, conforme segue:
Notificação SEI-GDF n.º 392/2019 - SEMOB/SUFISA/CCAD/DIRAV/GEARC
Processo: 00090-00012335/2019-63Tipificação: Art. 3º, inciso I, da Portaria nº 68/2015 - SEMOB/DF
Descrição: Operação irregular - Utilização de veículo, equipamento ou instalação sem aprovação em
procedimento de inspeção obrigatória junto a SUFISA/SEMOB Prefixo do Veículo: 600482Período:
29/05/2018 às 00h a 05/12/2018 às 16h42minReceita auferida: R$ 131.137,80 (cento e trinta e um mil
cento o trinta e sete reais e oitenta centavos)
Notificação SEI-GDF n.º 328/2019 - SEMOB/SUFISA/CCAD/DIRAV/GEARC
Processo: 00090-00001780/2019-06Tipificação: Art. 3º, inciso I, da Portaria nº 68/2015 - SEMOB/DF
Descrição: Operação irregular - Vistoria: Utilização de veículo sem aprovação em procedimento de
inspeção obrigatória junto a SUFISA/SEMOB) Prefixo do Veículo: 600857Período: entre 0:00h do dia
13/06/2018 até 23:59h do dia 23/11/2018Receita auferida: R$ 128.996,50 (cento e vinte e oito mil e
novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos)
O processo está disponível para consulta do Operador para elaboração de manifestação na Gerência de
Combate a Operação Irregular - GECOPI/DITAR/SUACOG/ST/ SEMOB. A apresentação da
manifestação mencionada deve ocorrer em até 10 (dez) dias corridos, conforme determinam os artigos 44
e 66 da Lei Federal nº 9.784/1999, recepcionada pela Lei Distrital n.º 2.834/2001, contados a partir da
cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do recebimento e incluindo-se o do vencimento, na
GECOPI/DITAR/SUACOG, localizada no endereço SEPN 515, Bloco E, Edifício Bittar, 3º andar, Asa
Norte - Brasília/DF CEP - 70770-550.

Senhor Representante,
Em atendimento ao preceituado no parágrafo único do artigo 7º da Portaria nº 68 - SEMOB/DF, de 24
de setembro de 2015, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF nº 187, de 28 de setembro
de 2015, página 7, servimo-nos do presente expediente para instar Vossa Senhoria, na qualidade de
representante da COOPATAG do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF,
a manifestar-se a respeito dos resultados prévios obtidos em procedimento de auditoria operacional de
receitas desenvolvido por Auditores Fiscais de Atividades Urbanas - especialidade transporte, no
exercício de suas competências, conforme segue:
Notificação SEI-GDF n.º 243/2019 - SEMOB/SUFISA/CCAD/DIRAV/GEARC
Processo: 0090-004000/2016Tipificação: Art. 3º, inciso I, da Portaria nº 68/2015 - SEMOB/DF
Descrição: Operação irregular - Vistoria: Utilização de veículo, equipamento ou instalação sem o devido
cadastramento ou autorização de uso, junto à Entidade Gestora do STPC/DF ou sem aprovação em
procedimento de inspeção obrigatória junto a SUFISA/SEMOB)Prefixo do Veículo: 590029Período:
15/04/2016 e 08/08/2016 às 16:57hsReceita auferida: R$54.749,25 (CINQUENTA E QUATRO MIL,
SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).
O processo está disponível para consulta do Operador para elaboração de manifestação na Gerência de
Combate a Operação Irregular - GECOPI/DITAR/SUACOG/ST/ SEMOB. A apresentação da
manifestação mencionada deve ocorrer em até 10 (dez) dias corridos, conforme determinam os artigos 44
e 66 da Lei Federal nº 9.784/1999, recepcionada pela Lei Distrital n.º 2.834/2001, contados a partir da
cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do recebimento e incluindo-se o do vencimento, na
GECOPI/DITAR/SUACOG, localizada no endereço SEPN 515, Bloco E, Edifício Bittar, 3º andar, Asa
Norte - Brasília/DF CEP - 70770-550.

Senhor Representante,
Em atendimento ao preceituado no parágrafo único do artigo 7º da Portaria nº 68 - SEMOB/DF, de 24
de setembro de 2015, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF nº 187, de 28 de setembro
de 2015, página 7, servimo-nos do presente expediente para instar Vossa Senhoria, MARCOS TEIXEIRA
RODRIGUES (COOTRANSP), na qualidade de Permissionário do Sistema de Transporte Público
Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF, a manifestar-se a respeito dos resultados prévios obtidos em
procedimento de auditoria operacional de receitas desenvolvido por Auditores Fiscais de Atividades
Urbanas - especialidade transporte, no exercício de suas competências, conforme segue:
Notificação SEI-GDF n.º 244/2019 - SEMOB/SUFISA/CCAD/DIRAV/GEARC
Processo: 0090-003996/2016Tipificação: Art. 3º, inciso I, da Portaria nº 68/2015 - SEMOB/DF
Descrição: Operação irregular - Vistoria: Utilização de veículo, equipamento ou instalação sem o devido
cadastramento ou autorização de uso, junto à Entidade Gestora do STPC/DF ou sem aprovação em
procedimento de inspeção obrigatória junto a SUFISA/SEMOB. Prefixo do Veículo: 600130Período:
31/12/2015 e 28/11/2016 até 11:47hsReceita auferida: R$ 373.164,00 (TREZENTOS E SETENTA E
TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS)
Notificação SEI-GDF n.º 335/2019 - SEMOB/SUFISA/CCAD/DIRAV/GEARC
Processo: 0090-003520/2016Tipificação: Art. 3º, inciso III, da Portaria nº 68/2015 - SEMOB/DF
Descrição: Operação irregular - Desvio de Itinerário Prefixo do Veículo: 028231Período: 25/08/2016 no
turno entre 06h25min e 09h25minReceita auferida: R$ 688,00 (seiscentos e oitenta e oito reais).
O processo está disponível para consulta do Operador para elaboração de manifestação na Gerência de
Combate a Operação Irregular - GECOPI/DITAR/SUACOG/ST/ SEMOB. A apresentação da
manifestação mencionada deve ocorrer em até 10 (dez) dias corridos, conforme determinam os artigos 44
e 66 da Lei Federal nº 9.784/1999, recepcionada pela Lei Distrital n.º 2.834/2001, contados a partir da
cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do recebimento e incluindo-se o do vencimento, na
GECOPI/DITAR/SUACOG, localizada no endereço SEPN 515, Bloco E, Edifício Bittar, 3º andar, Asa
Norte - Brasília/DF CEP - 70770-550.

Senhor Representante,
Em atendimento ao preceituado no parágrafo único do artigo 7º da Portaria nº 68 - SEMOB/DF, de 24
de setembro de 2015, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF nº 187, de 28 de setembro
de 2015, página 7, servimo-nos do presente expediente para instar Vossa Senhoria, na qualidade de
representante da COOTARDE, permissionária do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito
Federal - STPC/DF, a manifestar-se a respeito dos resultados prévios obtidos em procedimento de
auditoria operacional de receitas desenvolvido por Auditores Fiscais de Atividades Urbanas -
especialidade transporte, no exercício de suas competências, conforme segue:
Notificação SEI-GDF n.º 333/2019 - SEMOB/SUFISA/CCAD/DIRAV/GEARC
Processo: 0090-003428/2016Tipificação: Art. 3º, inciso I, da Portaria nº 68/2015 - SEMOB/DF
Descrição: Operação irregular - Vistoria: Utilização de veículo sem aprovação em procedimento de
inspeção obrigatória junto a SUFISA/SEMOB) Prefixo do Veículo: 521299Período: entre 0:00h do dia
01/03/2016 até 12:38h do dia 01/04/2016 Receita auferida: R$ 30.806,25 (trinta mil e oitocentos e seis
reais e vinte e cinco centavos)


