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As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no seguinte endereço, até as 15:00 do dia 
28/04/2015:
Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal
A/C do: Chefe da UEGP/PTU
Endereço: Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar, Sala 1507.
Cidade: Brasília - Distrito Federal - CEP: 70.075-900 - País: Brasil
Portal: http//:www.st.df.gov.br - E-mail: uegp.stdf@gmail.com 
Telefone: (61) 3322.5002 - Fax: (61) 3322-3913.

JORGE LUÍS MIRANDA NAZARÉ
Chefe da UEGP

IDB - SBQC 04/2015 - Brasil
CONSULTORIA - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - MI nº 04/2015
Empréstimo nº: 1957/OC-BR 
Projeto nº: BR-L1018
SDP nº: 004/2015
O Distrito Federal recebeu financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
por um montante equivalente a US$ 176.775.000,00 (cento e setenta e seis milhões de dólares), e 
se propõe a utilizar uma parcela dos recursos para os pagamentos correspondentes à contratação de 
serviços de consultoria no âmbito do Programa de Transportes Urbano do Distrito Federal – PTU/DF.
Os serviços compreendem: Contratação de Consultoria para Elaboração e Execução de Ações de 
Capacitação em Gestão de Transportes Públicos para Equipes da SEMOB e da DFTRANS.
Os consultores serão selecionados de acordo com os procedimentos previstos nas Políticas para a 
Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, 
edição atual.
A Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal convida os consultores elegíveis de 
acordo com essas Políticas a manifestar interesse em relação à prestação dos serviços solicitados. 
Os consultores interessados deverão fornecer informações que demonstrem suas qualificações para 
fornecer os serviços (folhetos, descrição de trabalhos similares, experiência em condições similares, 
disponibilidade de pessoal que tenha os conhecimentos pertinentes, etc.). Os consultores poderão 
associar-se a fim de melhorar suas qualificações.
Os consultores interessados poderão obter maiores informações no endereço indicado ao final, no 
período das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00.
As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no seguinte endereço, até as 15:00 do dia 
28/04/2015:
Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal
A/C do: Chefe da UEGP/PTU
Endereço: Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar, Sala 1507.
Cidade: Brasília - Distrito Federal - CEP: 70.075-900 - País: Brasil
Portal: http//:www.st.df.gov.br - E-mail: uegp.stdf@gmail.com 
Telefone: (61) 3322.5002 - Fax: (61) 3322-3913.

JORGE LUÍS MIRANDA NAZARÉ
Chefe da UEGP

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS

PORTARIA N° 02, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015.
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS, DA POLÍCIA MILITAR DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso X do artigo 2º 
do Regimento Interno do Departamento de Logística e Finanças, aprovado pela Portaria PMDF 
Nº 785, de 26 de junho de 2012. RESOLVE: 
Art. 1º Aditar à Portaria nº 02 de 27 de fevereiro de 2015, referente ao Processo Administrativo nº 
054.000.332/2015, instaurado para fins de Reconhecimento de Dívida junto ao Banco Regional 
de Brasília - BRB, para apurar os fatos constantes nos documentos: Ofício nº 269/2015 SSPP/
DALF; Ofício 001/2015-Exec e Ofício DIPES/SUSEG/GESEG-2015, haja vista tratarem-se de 
assunto de mesmo teor. 
Art. 2º Determinar o retorno dos autos do processo à Encarregada para complementação dos 
trabalhos apuratórios. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS LUÍS BARBOSA RIBEIRO

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

INSTRUÇÃO Nº 214, DE 13 DE ABRIL DE 2015.
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, no 
uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, incisos XI e XX, do Regimento Interno, aprovado 
pelo Decreto nº 27.784, de 16 de março de 2007, RESOLVE: 
Art. 1º Atualizar o credenciamento, conforme dispõe a Resolução Contran nº 168/2004, 358/2010, 
493/2014, bem como na forma das Instruções deste Detran nº 732/2012 e 65/2013, a empresa 
privada, com a finalidade de formação, e qualificação de candidatos e condutores: MN FA-
RIAS CFC B-ME, nome fantasia CFC B MERCIA, inscrição no CNPJ nº 18.617.079/0001-60, 
situada na QNM 01, conjunto B, lote 03, sala 301, Ceilândia, Brasília/DF, CEP 72.215-012, 
Processo nº 055.038035/2014.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data da publicação.

JAYME AMORIM DE SOUSA

desenvolvimento de rotinas específicas para integração e migração de dados das atuais bilhetagens 
em uso no transporte público nos modais rodoviário e metroviário.
Os consultores serão selecionados de acordo com os procedimentos previstos nas Políticas para a 
Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.
A Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal convida os consultores elegíveis de 
acordo com essas Políticas a manifestar interesse em relação à prestação dos serviços solicitados. 
Os consultores interessados deverão fornecer informações que demonstrem suas qualificações para 
fornecer os serviços (folhetos, descrição de trabalhos similares, experiência em condições similares, 
disponibilidade de pessoal que tenha os conhecimentos pertinentes, etc.). Os consultores poderão 
associar-se a fim de melhorar suas qualificações.
Os consultores interessados poderão obter maiores informações no endereço indicado ao final, no 
período das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00.
As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no seguinte endereço, até as 15:00 do dia 28/04/2015:
Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal
A/C do: Chefe da UEGP/PTU
Endereço: Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar, Sala 1507.
Cidade: Brasília - Distrito Federal - CEP: 70.075-900 - País: Brasil
Portal: http//:www.semob.df.gov.br - E-mail: uegp.stdf@gmail.com 
Telefone: (61) 3322.5002 - Fax: (61) 3322-3913.

JORGE LUÍS MIRANDA NAZARÉ
Chefe da UEGP

IDB - SBQC 02/2015 - Brasil
CONSULTORIA - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - MInº 002/2015
Empréstimo N0 1957/OC-BR 
Projeto Nº: BR-L1018
SDP Nº: 002/2015
O Distrito Federal recebeu financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
por um montante equivalente a US$ 176.775.000,00 (cento e setenta e seis milhões de dólares), e 
se propõe a utilizar uma parcela dos recursos para os pagamentos correspondentes à contratação de 
serviços de consultoria no âmbito do Programa de Transportes Urbano do Distrito Federal – PTU/DF.
Os serviços compreendem: Contratação de Serviços de Consultoria Especializada para elaboração de 
Diretrizes para o Plano de Mobilidade de Pedestres do Distrito Federal. O estudo deverá considerar as 
diferenças e especificidades das localidades do Distrito Federal, bem como as normas de acessibilidade 
universal, e dará origem a um Documento de Referência para calçadas do DF.
Os consultores serão selecionados de acordo com os procedimentos previstos nas Políticas para a 
Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.
A Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal convida os consultores elegíveis de 
acordo com essas Políticas a manifestar interesse em relação à prestação dos serviços solicitados. 
Os consultores interessados deverão fornecer informações que demonstrem suas qualificações para 
fornecer os serviços (folhetos, descrição de trabalhos similares, experiência em condições similares, 
disponibilidade de pessoal que tenha os conhecimentos pertinentes, etc.). Os consultores poderão 
associar-se a fim de melhorar suas qualificações.
Os consultores interessados poderão obter maiores informações no endereço indicado ao final, no 
período das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00.
As Manifestações de Interesse deverão ser entregues no seguinte endereço, até as 15:00 do dia 28/04/2015:
Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal
A/C do: Chefe da UEGP/PTU
Endereço: Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar, Sala 1507.
Cidade: Brasília - Distrito Federal - CEP: 70.075-900 - País: Brasil
Portal: http//:www.semob.df.gov.br - E-mail: uegp.stdf@gmail.com 
Telefone: (61) 3322.5002 - Fax: (61) 3322-3913.

JoRGE LUÍS MIRANDA NAZARÉ
Chefe da UEGP

IDB - SBQC 03/2015 - Brasil
CONSULTORIA - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - MI nº 003/2015
Empréstimo nº 1957/OC-BR 
Projeto nº: BR-L1018
SDP nº: 003/2015
O Distrito Federal recebeu financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 
por um montante equivalente a US$ 176.775.000,00 (cento e setenta e seis milhões de dólares), e 
se propõe a utilizar uma parcela dos recursos para os pagamentos correspondentes à contratação de 
serviços de consultoria no âmbito do Programa de Transportes Urbano do Distrito Federal – PTU/DF.
Os serviços compreendem: Contratação de Serviços de Consultoria para Elaboração de Estudos 
Técnicos visando a Avaliação, Readequação e Projeção das Ciclovias Implantadas no Distrito Fede-
ral, envolvendo a avaliação da infraestrutura cicloviária implantada no Distrito Federal, a partir de 
instrumentos de análise qualitativa, com proposta para elaboração de diagnóstico, projeto de reade-
quação e de complementação da rede cicloviária. Inclui mapeamento, diagnóstico e as propostas de 
complementação, alteração ou correção.
Os consultores serão selecionados de acordo com os procedimentos previstos nas Políticas para a 
Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, 
edição atual.
A Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal convida os consultores elegíveis de 
acordo com essas Políticas a manifestar interesse em relação à prestação dos serviços solicitados. 
Os consultores interessados deverão fornecer informações que demonstrem suas qualificações para 
fornecer os serviços (folhetos, descrição de trabalhos similares, experiência em condições similares, 
disponibilidade de pessoal que tenha os conhecimentos pertinentes, etc.). Os consultores poderão 
associar-se a fim de melhorar suas qualificações.
Os consultores interessados poderão obter maiores informações no endereço indicado ao final, no 
período das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00.


