
DESPACHO DO CHEFE
Em 13 de abril de 2020

Referência: Processo SEI 0054-002495/2017. Assunto: Recurso em face de decisão do 
pregoeiro – Pregão Eletrônico 16 /2019. Interessado(s): PMDF. 1. Aprovo o Parecer 
Técnico SEI-GDF n.º 630/2020 - PMDF/DLF/ATJ (Doc. SEI/GDF 38539154), referente 
ao Processo SEI n.0054-002495/2017, os quais adoto como razões de decidir. 2. Dessa 
forma, decido CONHECER os recursos interpostos pelas licitantes ZAGO 
CONSULTORIA, ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA, CNPJ:12.572.906/0001-
60 e QUADRO CONSTRUÇÕES E ESTUDOS TÉCNICOS LTDA, 
CNPJ:07.044.248/0001-01, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade e, no 
mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão do Pregoeiro pela 
classificação da empresa FUCHS ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI CNPJ: 
26.722.168/0001-02. 3. Encaminhe-se à SPL/DALF para ciências e providências 
subsequentes na forma regulamentar. 4. À ATJ/DLF para publicar no DODF.

STÉFANO ENES LOBÃO

DESPACHO DO CHEFE

Em 14 de abril de 2020

Referência : 00054-00008750/2020-92 1. Concordo com o Relatório 6 (36282764) do 

Encarregado de Processo Administrativo (relativo à Portaria DLF n. 07/2020) e com 

Parecer Técnico n. 607 (37902934), do Chefe da ATJ/DLF, e os adoto como 

fundamentos da decisão; 2. Ante o exposto, tendo em vista o descumprimento das 

cláusulas dos diplomas normativos citados no parecer técnico descrito acima, aplico à 

empresa E-TRIPODE INDÚSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - CNPJ nº 

22.228.425/0001-95, a penalidade de Advertência, por atraso na entrega, com fulcro nos 

artigos 2º e 3º do Decreto nº 26.851/2006. 3. Encaminhe-se o presente processo à 

ATJ/DLF para notificar a empresa da referida punição. Publique-se.

STÉFANO ENES LOBÃO

DESPACHOS DO CHEFE
Em 17 de abril de 2020

Referência: Processo SEI nº 00054-00033798/2020-39. Assunto:Solicitação de 
repactuação contratual em razão da Pandemia da COVID-19.Interessado(s): PMDF e 
Caixa Beneficente da Polícia Militar do DF (CABE), CNPJ 00.370.940/0002-53. 1. 
Aprovo o Parecer Técnico n.º 634/2020 - PMDF/DLF/ATJ (Doc SEI-GDF38730004), a 
despeito da viabilidade de concessão de repactuação ao Termo de Uso nº 01/2018, 
celebrado entre a PMDF e a CABE - Caixa Beneficente da Policia Militar do Distrito 
Federal, CNPJ 00.370.940/0002-53, em razão de desequilíbrio econômico-financeiro em 
função da Pandemia da COVID-19, pela possibilidade de conceder a repactuação dos 
valores do Termo com modificação da Cláusula Quinta, nos termos do referido parecer. 
Entretanto, como a decisão em tela envolve erário público, carece de orientação legal 
clara nesse sentido, e necessita de uma interpretação jurídica dos princípios norteadores 
das relações contratuais entre a Administração Pública e o particular. Desta feita, convém 
que a demanda seja encaminhada à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para se 
pronunciar a despeito da concessão da redução, bem como do pagamento dos valores 
remanescentes que não foram pagos durante a Pandemia. 2. À ATJ para: a) confecção de 
ofício e encaminhamento do presente processo ao Exmo. Sr. Comandante-Geral, 
opinando pela remessa dos autos à douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal para a 
devida análise e emissão de parecer jurídico com vistas a repactuação de Termo de Uso 
em virtude da Pandemia da COVID-19. b) confecção de ofício ao solicitante. b) para 
publicar no DODF.

STÉFANO ENES LOBÃO

DESPACHOS DO CHEFE

Em 19 de abril de 2020

1.Aprovo o Parecer Técnico n.º 643/2020 - PMDF/DLF/ATJ, referente ao Processo nº 

00054-00058179/2019-13, no sentido de que a minuta de Edital de Pregão Eletrônico nº 

17/2020, (Doc. SEI/GDF 38713577), apresentada pela Seção de Procedimentos 

Licitatórios da Diretoria de Apoio Logístico e Finanças deste Departamento, para a 

aquisição de ferramentais para diversas unidades da corporação, com objetivo de prevenir 

acidentes e zelar pelo patrimônio da PMDF, conforme especificações e quantidades 

estimadas descritas no Termo de Referência, anexo I do Edital, está em conformidade 

com a minuta de edital para aquisição, aprovada pelo Parecer Jurídico n.º 56/2020 - 

PGDF/PGCONS. 2. Encaminhe-se à SPL/DALF para o prosseguimento do feito na forma 

legal e regulamentar. 3. À ATJ/DLF para publicar no DODF.

Referência: Processo nº 00054-00014037/2020-88. Assunto:Contratação por 
inexigibilidade da Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC) para 
fornecimento de DOI (Digital Object Identifier) necessários à regular publicação dos 
textos científicos na Revista Ciência & Polícia editada pela Polícia Militar do Distrito 
Federal, no valor de R$ 1.215,74 (um mil e duzentos e quinze reais e setenta e quatro 
centavos), para o Diretoria de Pesquisa e do Patrimônio Histórico e Cultural – DPPHC – 
da Polícia Militar do Distrito Federal. Interessado:PMDF. 1. Aprovo o Parecer Técnico n.º 
644/2020 - PMDF/DLF/ATJ e DECIDO pela contratação direta da Associação Brasileira 
de Editores Científicos (ABEC), para fornecimento de DOI (Digital Object Identifier), 
necessários à regular publicação dos textos científicos na Revista Ciência & Polícia 
editada pela Polícia Militar do Distrito Federal, no valor de R$ 1.215,74 (um mil e 
duzentos e quinze reais e setenta e quatro centavos), para o Diretoria de Pesquisa e do

Patrimônio Histórico e Cultural – DPPHC – da Polícia Militar do Distrito Federal, 
desde que observadas as recomendações constantes no presente opinativo, nos 
termos do Parecer n. 726/2008 – PROCAD/PGDF (Normativo), que tem como base 
o texto do caput do artigo 25 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, dada a 
singularidade do produto oferecido e consequente inviabilidade de competição e 
ainda pela adequação dos valores da proposta aos praticados no mercado. 2. À DALF 
para que sejam observados os apontamentos realizado no item 8 do Parecer Técnico 
n.º 644/2020 - PMDF/DLF/ATJ e demais providências necessárias à continuidade do 
feito.3.À ATJ/DLF para publicar no DODF.

Referência: Processo Sei n° 00113-00003467/2020-03. Assunto: Solicitação de Adesão à 
Ata de Registro de Preço para aquisição de caminhões auto-socorro/guincho. 
Interessado(s): PMDF/ DER-DF.1. Aprovo o Parecer Técnico n.º 641/2020 - 
PMDF/DLF/ATJ, referente ao Processo Sei n° 00113-00003467/2020-03, que versa sobre 
o pedido do Departamento de Estrada e Rodagens do Distrito Federal, em aderir à Ata de 
Registro de Preços nº 38/2019 – PMDF, que tem por objeto o registro de preços para 
aquisição de 6 (seis) veículos tipo caminhões auto-socorro/guincho, para a Polícia Militar 
do Distrito Federal - PMDF, especificados no Anexo I do Edital de Pregão nº 38 de 2019 
(Doc. Sei nº 36110790), conforme consta nos autos do Processo Sei nº 0054-000494/2018, 
de acordo com as informações do item homologado e adjudicado, Item 1 - 
Guincho/Reboque, marca: Iveco, modelo: Tector 11-190, no valor unitário de R$ 
231.015,20 (duzentos e trinta e um mil, quinze reais e vinte centavos), com a quantidade 
de 06 unidades. 2. Autorizo ao DER-DF, aderir à Ata Registro de Preços nº 38/2019 – 
PMDF, para adquirir04 (quatro) unidades do item descrito na Cláusula I, item 1, 
especificado no Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico nº 38/2019, estando a presente 
documentação, em consonância com o DECRETO DISTRITAL Nº 39.103, DE 06 DE 
JUNHO DE 2018. 3. À ATJ/DLF para publicar no DODF, informar ao Gestor da ata à 
presente decisão para as providências cabíveis e oficiar ao órgão demandante.

Referência: Processo SEI nº 0054-000282/2012. Assunto: Análise de Minuta – Termo de 
Cessão de uso entre PMDF e BRB. Interessado(s): PMDF/BRB.1. Aprovo o Parecer 
Técnico SEI-GDF n.º 211/2019 - PMDF/DLF/ATJ, referente ao Processo n. 0054-
000282/2012, no sentido de prorrogar o prazo de vigência da referida cessão de uso por 
mais 24 (vinte e quatro) meses. 2. À ATJ/DLF para Publicação em DODF, e encaminhar 
os autos eletrônicos à Seção de Convênio/DALF para a providências cabíveis a assinatura 
do Termo Aditivo.

STÉFANO ENES LOBÃO

DESPACHO DO CHEFE
Em 22 de abril de 2020

Referência: Processo SEI nº 0054-000732/2018. Assunto: Recurso em face de decisão do 
pregoeiro – Pregão Eletrônico nº 32/2018. Interessado(s): PMDF.1. Aprovo o Parecer 
Técnico SEI-GDF n.º 651/2020 - PMDF/DLF/ATJ (Doc. SEI/GDF 38999803), referente 
ao Processo SEI n. 0054-000732/2018, os quais adoto como razões de decidir. 2. Dessa 
forma, decido CONHECER os recursos interpostos pelas licitantes RJC DEFESA E 
AEROESPACIAL LTDA CNPJ: 71.919.328/0001-54 e CONDOR S/A INDÚSTRIA 
QUÍMICA, CNPJ nº 30.092.431/0001-9, ante a presença dos pressupostos de 
admissibilidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO às razões de recurso da licitante 
RJC DEFESA E AEROESPACIAL LTDA, mantendo a decisão do Pregoeiro, e DECIDO 
por prejudicada análise das razões de recurso da licitante CONDOR S/A INDÚSTRIA 
QUÍMICA, CNPJ nº 30.092.431/0001-9, visto que o Edital apresentou erro material 
insanável e, assim sendo, DECIDO pelo o cancelamento do item 30 no sistema 
Comprasnet do Pregão nº 32/2018, ante os fundamentos de fato de direito acima 
elencados. 3. Encaminhe-se à SPL/DALF para ciências e providências subsequentes na 
forma regulamentar. 4. À ATJ/DLF para publicar no DODF.

STÉFANO ENES LOBÃO

DESPACHO DO CHEFE

Em 23 de abril de 2020

Referência:00054-00014092/2019-34 1. Concordo com o Parecer Técnico n. 650, do 

Chefe da ATJ/DLF, e os adoto como fundamentos da decisão; 2.Ante o exposto, conheço 

do recurso tempestivo citado no parecer técnico acima; no entanto, por não ter causa de 

pedir, e mantenho a sanção à empresa MRS da ROCHA, CNPJ n. 10.415.328/0001-22, 

com a penalidade de Advertência, com fulcro nos artigos 2º e 3º do Decreto nº 

26.851/2006. 3. Encaminhe-se o presente processo à ATJ/DLF para notificar a empresa da 

referida decisão. Publique-se.

STÉFANO ENES LOBÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTE E MOBILIDADE

PORTARIA Nº 67, DE 30 DE ABRIL DE 2020

Portaria que prorroga, em caráter excepcional, as datas das vigências das vistorias dos 

veículos que operam nos diversos modos de serviço de transporte coletivo e individual de 

passageiros no Distrito Federal em função do COVID-19.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO 

FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 105, parágrafo único, incisos III
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e V da Lei Orgânica do Distrito Federal, os incisos II e VII, do art. 59, do Decreto n.º 
38.036, de 03 de março de 2017, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria de 
Estado de Mobilidade e
Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da República; Considerando a 
classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de 2020, como 
pandemia do Novo Coronavírus;
Considerando que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 
disseminação da doença no Distrito Federal;
Considerando o pedido da Organização Mundial de Saúde para que os países redobrem o 
comprometimento contra a pandemia do Novo Coronavírus, resolve:
Art. 1º Ficam revalidadas, até 31 de maio de 2020, as vigências das vistorias que 
venceram ou vencerão no período de 09 de março a 30 de maio de 2020, dos veículos 
utilizados no:
I – Serviço Básico ou Serviço Complementar do Sistema de Transporte Público Coletivo 
do Distrito Federal – STPC/DF;
II – Serviço de Táxi do Distrito Federal – STx/DF;
III – Serviço de Transporte Coletivo Privado – STCP/DF;
IV – Serviço de Transporte Coletivo Turístico – STCT/DF; e
IV – Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros baseado em Tecnologia de 
Comunicação em Rede – STIP/DF.
Parágrafo único. Ao final do período de revalidação definido no caput, será estabelecido 
um cronograma de apresentação dos veículos para realização de procedimento de vistoria, 
visando evitar sobrecarga das atividades.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

VALTER CASIMIRO SILVEIRA

ASSESSORIA JURÍDICO LEGISLATIVA
 

ORDEM DE SERVIÇO Nº 01, DE 24 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre a delegação de competências da Assessoria Jurídico-Legislativa - AJL da 
Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal.
O CHEFE DA ASSESSORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA, DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 
suas atribuições legais e regimentais, considerando a necessidade de organização e 
aperfeiçoamento das rotinas administrativas submetidas à apreciação da Assessoria 
Jurídico-Legislativa - AJL da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade, resolve:
Art. 1º Delegar competência ao substituto da chefia designado por ato do Secretário de 
Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, devidamente publicado no Diário 
Oficial do Distrito Federal, para praticar, em conformidade com a legislação de regência, 
os seguintes atos administrativos:
I - atestar a folha de frequência, relatório mensal de atividades e outros documentos 
relacionados aos servidores, empregados públicos e demais colaboradores lotados nesta 
Assessoria;
II - despachar processos, inclusive direcionados a outros Órgãos e Entidades da 
Administração Pública do Distrito Federal;
III - emitir memorandos e despachos para encaminhamentos e instrução de matérias no 
âmbito desta Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal;
IV - subscrever ofícios e demais expedientes à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, 
órgãos do Ministério Público, órgãos do Poder Judiciário e demais entidades e órgãos 
correlatos, bem como a Associações, Sindicatos, Cooperativas e Empresas Privadas; e
V - outras atribuições que não sejam de competência exclusiva da chefia da Assessoria 
Jurídico-Legislativa.
Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

JULIO CESAR BARBOSA MELO
Procurador Federal

Chefe da Assessoria Jurídico Legislativa

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO 
DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL

PORTARIA Nº 31, DE 1º DE MAIO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO 
DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, 
do parágrafo único, do artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, com fundamento 
nos incisos I, II, V, XII e XIII do artigo 3°, da Lei 6.302, de 16 de maio de 2019, e no 
Decreto nº 39.895 de 14 de junho de 2019.
CONSIDERANDO a classificação da situação mundial da COVID-19 como pandemia, 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS);
CONSIDERANDO as diretrizes da Portaria MS n° 356, de 11 de março de 2020, do 
Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO o Decreto nº 40.475, de 28 de fevereiro de 2020, que declara situação 
de emergência, no âmbito da saúde pública do Distrito Federal, pelo período de 180 (cento 
e oitenta dias), em razão do risco de pandemia do novo coronavírus;

CONSIDERANDO o Decreto nº 40.512, de 13 de março de 2020, que cria o Grupo 
Executivo para o desenvolvimento de ações de prevenção e mitigação ao COVID-19, do 
qual a DF Legal é membro;

CONSIDERANDO o Decreto nº 40.583, de 1º de abril de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do novo coronavírus, em especial o artigo 8.°, parágrafo único, 
que determina que à DF Legal compete a fiscalização de suas disposições;

CONSIDERANDO a solicitação constante do processo 04017-00006854/2020-13, em 
que por imperiosa necessidade do serviço e interesse públicos, a Subsecretaria de 
Fiscalização de Atividades Econômicas solicita a convocação de servidores da 
Secretaria, a fim de mitigar a carência de Auditores Fiscais de Atividades Econômicas, 
para atendimento da grande demanda de ações desenvolvidas no enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus;

CONSIDERANDO os incisos I, V, VII, X e XV do artigo 2º, da Lei n. 2.706, de 27 de 
abril de 2001, que dispõe sobre a reestruturação da atual carreira de Auditor Fiscal de 
Atividades Urbanas.

CONSIDERANDO os incisos I, III, IX, XII e XXIV do artigo 10º, da Lei n. 4.464, de 
15 de janeiro de 2010, que trata das competências privativas dos Inspetores Fiscais de 
Atividades Urbanas.

CONSIDERANDO o Parecer 001/2020 - DF LEGAL/AJL, que considera legal a 
convocação dos Auditores e Auditores Fiscais de Obras da Carreira de Auditoria de 
Atividades Urbanas, bem como dos Inspetores Fiscais, da carreira de Fiscalização e 
Inspeção de Atividades Urbanas, lotados na DF Legal, para apoiar à Fiscalização de 
Atividades Econômicas, nas ações relacionadas às medidas de enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus; e

CONSIDERANDO ainda, que no mesmo parecer, admite-se a legalidade do exercício da 
fiscalização das atividades econômicas, pelos Auditores e Auditores Fiscais de Obras da 
Carreira de Auditoria de Atividades Urbanas, bem como pelos Inspetores Fiscais, da 
carreira de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas, desde que em caráter 
emergencial, temporário e devidamente motivado, RESOLVE:

Art. 1º Convocar os Auditores e Auditores Fiscais de Obras da Carreira de Auditoria de 
Atividades Urbanas, bem como dos Inspetores Fiscais, da carreira de Fiscalização e 
Inspeção de Atividades Urbanas lotados na DF Legal, para que sejam incluídos nas 
escalas de trabalho de ações de fiscalização de combate ao COVID-19, sem prejuízo das 
atividades realizadas em suas respectivas unidades.

Art. 2º O servidor convocado cumprirá oito horas semanais de sua jornada laboral em 
atividades externas, conforme a escala previamente divulgada pelo Subsecretário da 
Sufae.

§ 1º O servidor poderá apresentar justificativa para sua dispensa até o dia 08 de maio de 
2020.

§ 2º Salvos os casos de licenças e afastamentos legais e ainda os previstos no Decreto nº 
40.526, de 17 de março de 2020, a apresentação de justificativa de dispensa não 
suspende os efeitos desta convocação, devendo o servidor se apresentar normalmente à 
frente de trabalho designada.

Art. 3º Compete ao chefe imediato da unidade de lotação do convocado:

I - dar total conhecimento do teor desta Portaria aos seus subordinados convocados.
II - acolher as justificativas apresentadas pelos servidores e encaminhá-las ao 
Subsecretário de Fiscalização da respectiva especialidade.
Art. 4º Compete ao Subsecretário da Suob e à Subsecretária da Sufir:
I - encaminhar as justificativas de dispensa apresentadas pelos servidores ao Secretário, 
com a devida análise e manifestação prévia.
II - fornecer a relação dos contatos telefônicos dos seus subordinados convocados, ao 
Subsecretário da Sufae.
III - manter atualizada e informar ao subsecretário da Sufae a relação dos servidores em 
gozo de licenças, férias e afastamentos.
IV - encaminhar as justificativas de dispensa apresentadas pelos servidores, com a 
devida análise e manifestação prévia, ao Secretário.
V – fazer cumprir a escala estabelecida:
a) no exercício do poder hierárquico, de maneira que o servidor escalado cumpra a 
escala.
b) na indicação de servidor substituto, quando a situação o exigir.
Art. 5º A orientação técnica e a coordenação da execução dos trabalhos, bem como 
fornecimento dos modelos de documentos a serem utilizados, é responsabilidade da 
Sufae.
Art. 6º Os Auditores(as) e Auditores(as)-fiscais de Obras, atuarão preferencialmente nas 
equipes designadas para às frentes "Arrastão" e "RISP COVID 19", nos limites 
estabelecidos nas respectivas Ordens de Serviço estabelecidas pela Sufae.
Art. 7º Os Inspetores-fiscais atuarão preferencialmente nas atividades desenvolvidas nas 
frentes plantões na Rodoviária Central e nas Equipes Volantes de ação nas Feiras Livres 
e Permanentes e suas imediações, nos limites estabelecidos nas respectivas Ordens de 
Serviço estabelecidas pela Sufae.
Art. 8º Esta convocação não implica em suspensão ou interrupção de férias, licenças ou 
outros afastamentos legais. Os servidores afastados, ao retornar, serão incluídos nas 
escalas de trabalho.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e vigorará enquanto 
perdurar o estado oficial de emergência de saúde pública em razão do COVID-19.

GUTEMBERG TOSATTE GOMES
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