




















GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Permanente de Seleção Pública

   ATA

No trigésimo dia do mês de outubro de 2018, às 14:00h, na Secretaria de Estado de Mobilidade –
SEMOB, localizada no 15º andar do Anexo do Palácio do Buri4, reuniram-se os membros da Comissão
Permanente de Seleção Pública, designada pela PORTARIA 06, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2018, com o
obje4vo de realizar chamamento por Carta Convite de empresas de Consultoria para elaboração de
análise e estudos técnicos da solução viária de engenharia, serviços preliminares, abastecimento de
água, esgotamento sanitário e energia, com indicação de quan4ta4vos e custos do Projeto da Via
Transbrasília – com base na autorização expressa no Decreto nº 39.278, de 07 de agosto de 2018.
Presentes  os  servidores  Clarice  Fernandes  Marinho,  matrícula  nº  270.593-1,  na  qualidade  de
presidente,  Humberto Coelho Guimarães Filho,  matrícula nº  271.908-8  e Januário  Élcio Lourenço,
matrícula nº 55.054-X, na qualidade de membros, decidiram declarar instalada a presente Comissão,
indicando como primeiras  providências;  a)  tomar ciência  de toda a  documentação já juntada em
relação ao Projeto; b) definir a sistemá4ca a ser seguida na elaboração do Edital na modalidade Carta
Convite; c) levar ao conhecimento do Sr. Secretário Estado de Mobilidade das providências adotadas e
das  recomendações  desta  Comissão.  Para  registro,  eu,  Humberto  Coelho  Guimarães  Filho,  na
qualidade de Secretário desta Comissão Permanente de Seleção Pública, lavrei a presente Ata, que vai
assinada por todos os presentes.

Documento assinado eletronicamente por CLARICE FERNANDES MARINHO - Matr.0270593-1,
Presidente da Comissão Permanente de Seleção Pública, em 31/10/2018, às 09:39, conforme
art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JANUARIO ELCIO LOURENCO - Matr.0268705-4,
Membro da Comissão Permanente de Seleção Pública, em 31/10/2018, às 09:40, conforme art.
6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten4cidade do documento pode ser conferida no site: hMp://sei.df.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 14515767 código CRC= F472DE0D.
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL

Comissão Permanente de Seleção Pública

   ATA

No décimo primeiro dia do mês de janeiro de 2019, às 15:00h, na Secretaria de Estado de Mobilidade

– SEMOB, localizada no 15º andar do Anexo do Palácio do Buri4, a membra da Comissão Permanente

de Seleção Pública, Clarice Fernandes Marinho, matrícula nº 270.593-1, designada pela Portaria nº 06,

de 8 de fevereiro de 2018 e nº 81, de 7 de novembro de 2018, e com base no §1º do Art. 51 da Lei nº

8.666/93, apresentou à nova gestão da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade a situação do

presente  certame,  que  visa  contratar,  por  meio  de  Carta  Convite,  empresa  de  Consultoria  para

elaboração  de  análise  e  estudos  técnicos  da  solução  viária  de  engenharia,  serviços  preliminares,

abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia, com indicação de quan4ta4vos e custos do

Projeto da Via Transbrasília  – com base na autorização expressa no Decreto nº 39.278,  de 07 de

agosto de 2018. Houve dúvida sobre ponto específico da 2a Ata (documento SEI nº 16374882), datada

de 10 de dezembro de 2018, acerca da seguinte redação elaborada pela Comissão, qual seja: "Em

relação à análise do acervo técnico, em todos os casos (para as quatro empresas) faltam CAT's que

comprovam o conhecimento técnico para análise da solução viária de engenharia compaJvel com a

complexidade do Projeto Via Transbrasília, conforme item 5.2.3.b.1 do Edital.". A dúvida suscitada

refere-se à comparação entre essa redação e a redação do referido item do Edital, o qual exige das

empresas  convidadas  comprovação  de  ap4dão  referente  à  "elaboração  de  projetos  básicos  ou

execu4vos de sistema viário". Foi esclarecido que a redação da Comissão na 2a Ata, repe4da também

na 3a Ata, ateve-se ao serviço que será executado pela empresa, exatamente a análise da solução

viária,  e  que o  texto  do  Edital  também pretendeu captar  essa  capacidade  técnica  ao exigir  CATs

rela4vos à elaboração de projetos de sistema viário. Mesmo que o texto da Comissão 4vesse repe4do

fielmente o texto do Edital, ainda assim o resultado da análise de habilitação seria o mesmo, pois as

empresas tampouco apresentaram CATs rela4vo à elaboração de projetos de sistema viário, conforme

pode ser verificado na documentação constante nos autos.

CLARICE FERNANDES MARINHO

Presidente da Comissão Permanente de Seleção Pública

Documento assinado eletronicamente por CLARICE FERNANDES MARINHO - Matr.0270593-1,

Presidente da Comissão Permanente de Seleção Pública, em 15/01/2019, às 16:12, conforme

art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito

Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A auten4cidade do documento pode ser conferida no site: hLp://sei.df.gov.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

verificador= 17146596 código CRC= ACD08E2C.
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