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A Carta de Serviços ao Cidadão é um instrumento de controle social que 
facilita a sua participação nas ações e programas do Governo do Distrito 
Federal. Na Carta da Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF você 
encontrará informações claras e objetivas sobre o que fazemos, e os 
serviços que oferecemos. Bem informado, você poderá melhor exercer sua 
cidadania ao acompanhar a execução das ações governamentais e avaliar 
os nossos compromissos assumidos. 

O foco é a transparência das informações do governo e a participação 
social. Por isto, estamos sempre buscando formas para você colaborar 
com os serviços públicos prestados por qualquer instituição pública do 
Distrito Federal.

Aqui, você também encontrará informações e orientações sobre como se 
comunicar com a Secretaria e utilizar os nossos serviços.

Nossa Ouvidoria está pronta para receber suas demandas e opiniões 
também sobre esta Carta. Acesse www.ouvidoria.df.gov.br

Após sua leitura, solicite, questione e colabore. As informações aqui 
prestadas irão facilitar seu dia a dia.

O QUE A SECRETARIA DE 
TRANSPORTE E MOBILIDADE 

FAZ POR VOCÊ

http://www.ouvidoria.df.gov.br 
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Art. 24 do Decreto nº
36.462/2015

Art. 25 do Decreto nº
36.462/2015

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decreto_36462_23_04_2015.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decreto_36462_23_04_2015.html
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Art. 23, inciso I, do Decreto nº 
36.462/2015

• Lei nº 4.896/2012 – http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72016/Lei_4896_31_07_2012.html

• Decreto nº 36.462/2015 – http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decre-
to_36462_23_04_2015.html

• Instrução Normativa nº 01/2017 - http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/
c87d4625386745569ef03028e6c79397/Instru_o_Normativa_1_05_05_2017.html

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decreto_36462_23_04_2015.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decreto_36462_23_04_2015.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72016/Lei_4896_31_07_2012.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decreto_36462_23_04_2015.html 
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decreto_36462_23_04_2015.html 
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/79466/Decreto_36462_23_04_2015.html 
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c87d4625386745569ef03028e6c79397/Instru_o_Normativa_1_05_05_2017.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/c87d4625386745569ef03028e6c79397/Instru_o_Normativa_1_05_05_2017.html
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• Lei nº 4.990/2012 - http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72983/Lei_4990_12_12_2012.html

• Decreto nº 34.276/2013 - http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/74029/Decre-
to_34276_11_04_2013.html

• Instrução Normativa nº 02/2015 - http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/cb-
288737c6634948aef97d7af51f58f1/Instru_o_Normativa_2_08_12_2015.html

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/72983/Lei_4990_12_12_2012.html 
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/74029/Decreto_34276_11_04_2013.html 
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/74029/Decreto_34276_11_04_2013.html 
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/cb288737c6634948aef97d7af51f58f1/Instru_o_Normativa_2_08_12_2015.html
http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/cb288737c6634948aef97d7af51f58f1/Instru_o_Normativa_2_08_12_2015.html
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ATUALIZAÇÃO CADASTRAL ANUAL DE 
AUTORIZATÁRIO DE TÁXI - PESSOA FÍSICA
Público-alvo: autorizatário e motoristas auxiliares 

Procedimento: O autorizatário pessoa física e motoristas auxiliares devem 
apresentar a documentação exigida na Lei 5323, de 17 de março de 2014,  
para realizar o recadastramento anual obrigatório. 

Documentos: Poderão ser solicitados quaisquer dos documentos abaixo, 
conforme a pendência cadastral constatada: 

• Apresentar Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, C, D ou E com 
a observação “Exerce Atividade Remunerada/EAR; (CNH pode estar vencida 
dentro do prazo de 30 dias) dos interessados; 

• Comprovante de residência no nome do autorizatário/motorista auxiliar, ou 
declaração de residência (preenchida e assinada na Unidade de Atendimento/
SEMOB); 

• Certificado de propriedade do veículo - CRLV (Exceto motoristas auxiliares); 

• Atestado Médico ou Laudo que ateste saúde física e mental, emitido por 
instituição ou profissional de saúde ocupacional devidamente qualificado para 
a função de taxista; 

• Certidão Criminal – Nada Consta, expedida pelo Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT; 

• Certificado de regularidade com o INSS, expedido pelo Instituto Nacional de 

SERVIÇOS PARA VOCÊ
SUBSER

http://www.tc.df.gov.br/SINJ/DetalhesDeNorma.aspx?id_norma=76389
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Seguro Social, em conformidade com a Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 
1991, para o profissional taxista empregado, “Inscrição no INSS – Autônomo” 
e Contrato de Prestação de Serviços para Autônomos; 

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhista expedida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho; 

• Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, 
emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, emitida em 
nome do profissional autônomo; 

• Certificado do Curso para Taxistas, ministrado pelo SEST/SENAT (curso de 
relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica e elétrica 
básica de veículos, conforme Lei Federal n º 12468, de 26 de agosto de 2011; 

• Declaração de Negativa - Servidor Público na Esfera Federal, Estadual, 
Municipal ou do DF (preenchida e assinada na Unidade de Atendimento/
SEMOB); 

• Declaração – Não ser detentor de Outorga de Autorização de Serviço Público. 
(preenchida e assinada na Unidade de Atendimento/ SEMOB);

Atendimento: 

De segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, feito por agendamento prévio por 
meio do telefone: (61) 3363 – 7533

Tempo Estimado: entre 15 e 20 minutos 

Local: SEPN 515, Bloco E, Térreo - Edifício Bittar

Telefone: (61) 3363-7533

Responsável: Subsecretaria de Serviços (Subser)

SERVIÇOS PARA VOCÊ
SUBSER

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12468.htm
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ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE 
AUTORIZATÁRIO DE TÁXI – PESSOA 
JURÍDICA 
Público-alvo: empresas de táxi 

Procedimento: O representante legal da empresa deverá apresentar a 
documentação exigida na Lei 5323, de 17 de março de 2014, para realizar o 
recadastramento anual obrigatório. 

Documentos: Poderão ser solicitados quaisquer dos documentos abaixo, 
conforme a pendência cadastral constatada: 

• Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

• Cópia atualizada do Contrato Social; 

• Cópia Certificado de propriedade dos veículos (CRLV); 

• Comprobatório de Capacidade Econômica Financeira; 

• Comprobatório de Capacidade Técnica; 

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhista expedida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho; 

• Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, 
emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal; (Negativa 
GDF) 

SERVIÇOS PARA VOCÊ
SUBSER

http://www.tc.df.gov.br/SINJ/DetalhesDeNorma.aspx?id_norma=76389
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• Comprobatório no sentido de estar estabelecido no Distrito Federal; 

• Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 

Atendimento: 

De segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, feito por agendamento prévio por 
meio do telefone: (61) 3363 – 7533

Tempo Estimado: entre 20 e 30 minutos 

Local: SEPN 515, Bloco E, Térreo - Edifício Bittar 

Telefone: (61) 3363-7533 

Responsável: Subsecretaria de Serviços (SUBSER)

BAIXA DE MOTORISTA 
Público-alvo: motorista auxiliar e autorizatário. 

Procedimento: O motorista auxiliar ou autorizatário devem ir a Subsecretaria 
de Serviços para solicitar a baixa do motorista da autorização. 

Documentos: Poderão ser solicitados quaisquer dos documentos abaixo, 
conforme a pendência cadastral constatada:

• Carteira Nacional de Habilitação (CNH); 

SERVIÇOS PARA VOCÊ
SUBSER
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• Extrato de Autorização; 

• Assinar o formulário para dar baixa ao motorista auxiliar. 

Atendimento: 

De segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, feito por agendamento prévio por 
meio do telefone: (61) 3363 – 7533

Tempo Estimado: entre 5 e 10 minutos 

Local: SEPN 515, Bloco E, Térreo - Edifício Bittar 

Telefone: (61) 3363-7533 

Responsável: Subsecretaria de Serviços (SUBSER)

BAIXA DE VEÍCULO
Público-alvo: autorizatário 

Procedimento: O processo de baixa do veículo acontece em três etapas. 
Na primeira, o autorizatário deve comparecer a Subsecretaria de Serviços 
(SUBSER) para solicitar a baixa do veículo. Na segunda, o interessado deve ir 
ao Detran para solicitar a mudança da categoria do veículo – de aluguel para 
particular. Além disso, ele também deve ir ao Instituto Nacional de Metrologia 
Qualidade e Tecnologia (INMETRO) para retirar o taxímetro do veículo. Na 

SERVIÇOS PARA VOCÊ
SUBSER
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SERVIÇOS PARA VOCÊ
SUBSER

terceira fase, o autorizatário deve ir até a Subsecretaria de Fiscalização, 
Auditoria e Controle (Sufisa) para fazer a vistoria de baixa. 

Documentos: Poderão ser solicitados quaisquer dos documentos abaixo, 
conforme a pendência cadastral constatada:

Primeira etapa: 

• Comparecer a Unidade de Atendimento da Subsecretaria de Serviço 
-SUBSER com a seguinte documentação: 

- Carteira Nacional de Habilitação (cópia); 

- Certificado de propriedade do veículo (CRLV do ano (ALUGUEL) (cópia); 

- Autorização; 

- Formulário de autorização de baixa de veículo (impresso na hora pelo 
atendente); 

- Guias do DETRAN e INMETRO (impresso na hora pelo atendente). 

Segunda Etapa: 

• Comparecer ao DETRAN/DF com a guia impressa pela SUBSER para solicitar 
a baixa do veículo, o qual irá mudar a categoria de aluguel para particular 
e irá providenciar a troca da placa vermelha pela cinza, seguindo as etapas 
exigidas pelo Órgão; 

• Comparecer ao INMETRO com a guia impressa pela SUBSER para depósito 
do taxímetro. 

Terceira Etapa: 
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• Comparecer à SUBSER e apresentar 02 (duas) cópias do certificado de 
propriedade do veículo – CRLV na categoria particular, uma para processo e 
outra para vistoria. 

• Após a retirada do selo, entregar a guia de vistoria na Unidade de Atendimento 
para concluir a etapa de baixa do veículo. 

Atendimento: 

De segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, feito por agendamento prévio por 
meio do telefone: (61) 3363 – 7533

Tempo Estimado: 10 minutos 

Local: SEPN 515, Bloco E, Térreo - Edifício Bittar 

Telefone: (61) 3363-7533 

Responsável: Subsecretaria de Serviços (SUBSER) 

TRANSFERÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE 
TÁXI 
Público-alvo: autorizatário. 

Procedimento: O processo de transferência de autorização de táxi é dividido 
em três etapas. Na primeira etapa, o interessado entrega o requerimento com a 

SERVIÇOS PARA VOCÊ
SUBSER
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documentação exigida para a transferência. O próximo passo é feita à análise 
da documentação. Na terceira fase é feita a entrega da taxa de transferência 
de autorização de táxi e apresentação do veículo e, em seguida, deve ser feito 
o emplacamento do veículo. 

Documentos: Poderão ser solicitados quaisquer dos documentos abaixo, 
conforme a pendência cadastral constatada:

Primeira etapa: 

- Requerimento de transferência (modelo disponível na Subsecretaria de 
Serviços/SEMOB), com firma reconhecida em cartório ou assinada com 
Certificado Digital ICP Brasil 

- Apresentar Carteira Nacional de Habilitação, categoria B, C, D ou E com 
a observação “Exerce Atividade Remunerada/EAR; (CNH pode estar vencida 
dentro do prazo de 30 dias) dos interessados; 

- Comprovante de residência no nome do interessado, ou declaração de 
residência (preenchida e assinada na Unidade de Atendimento/ SEMOB); 

 - Atestado Médico ou Laudo que ateste saúde física e mental, emitido por 
instituição ou profissional de saúde ocupacional devidamente qualificado para 
a função de taxista; 

 - Certidão Criminal – Nada Consta, expedida pelo Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT; 

 - Certificado de regularidade com o INSS, expedido pelo Instituto Nacional 
de Seguro Social, em conformidade com a Lei Federal nº 8.212/91, para o 
profissional taxista empregado, “Inscrição no INSS – Autônomo” e Contrato de 
Prestação de Serviços para Autônomos; OU 

SERVIÇOS PARA VOCÊ
SUBSER
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- Certidão Negativa de Débitos Trabalhista expedida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho; 

- Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa, 
emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, emitida em 
nome do profissional autônomo; 

- Certificado do Curso para Taxistas, ministrado pelo SEST/SENAT (curso de 
relações humanas, direção defensiva, primeiros socorros, mecânica e elétrica 
básica de veículos, conforme Lei Federal nº 12468/11, de 26 de agosto de 
2011); (colocar link na lei: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-
2014/2011/Lei/L12468.htm)

 - Declaração de Negativa - Servidor Público na esfera Federal, Estadual, 
Municipal ou do DF, com firma reconhecida em cartório ou assinada com 
Certificado Digital ICP Brasil; e

  - Declaração – Não ser detentor de Outorga de Autorização de Serviço 
Público. (com firma reconhecida em cartório ou assinada com Certificado 
Digital ICP Brasil); 

Segunda etapa: 

 - Apresentar o Certificado de propriedade do veículo - CRLV, nota fiscal ou 
DUT; 

 - Taxa de transferência (DAR Avulso código 8608). 

Terceira etapa: 

- Apresentar o Certificado de propriedade do veículo - CRLV (aluguel)

SERVIÇOS PARA VOCÊ
SUBSER
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- Apresentar o Certificado INMETRO no nome do interessado para conclusão 
do processo.

Atendimento: 

De segunda a sexta-feira, das 9h às 13h, feito por agendamento prévio por 
meio do telefone: (61) 3363 – 7533

Prazo de execução: 30 dias 

Local: SEPN 515, Bloco E, Térreo - Edifício Bittar 

Telefone: (61) 3363-7533 

Responsável: Subsecretaria de Serviços (SUBSER)

SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL 
PRIVADO DE PASSAGEIROS POR 
APLICATIVOS – STIP/DF

Público-alvo: Operadoras, Prestadores e Passageiros do STIP. 

Procedimento: O motorista deve primeiro agendar a vistoria por telefone para 
fazer a inspeção veicular, conforme cronograma. 
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Relação de Instituições Técnicas Licenciadas para realização de inspeções de 
veículos do STIP/DF.

 ITV – INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR LTDA

SETA – REALENGO INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO VEICULAR 
LTDA

Instituição Técnica Licenciada – SETA

Local: SAAN, Quadra 02, lotes 450/460/470, Zona Industrial

Horário de atendimento: Segunda à sexta, de 8h às 17h.

Contato: (61) 3362-7944

Instituição Técnica Licenciada – ITV

Local: STRC, Trecho 02, conjunto D, lote 03

Horário de atendimento: Segunda à quinta, de 7h às 18h e sexta-feira de 7h 
às 17h.

Contato: (61) 3361-7187

Telefone: (61) 3363-7533

Responsável: SEMOB/SUBSER/CSE (Coordenação de Serviços Especiais)

SERVIÇOS PARA VOCÊ
SUBSER
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INSPEÇÃO VEICULAR
Público-alvo: empresas que operam no Sistema de Transporte Público 
Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF, autorizatários ou motoristas auxiliares 
do serviço de táxi e prestadores do serviço de transporte privado coletivo.

Documentos:

1)Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV válido;

2)Extrato de Autorização (Serviço de Táxi);

3)Carteira Nacional de Habilitação – CNH do condutor (Serviço de Táxi);

4)Certificado de Conformidade do Taxímetro expedido pelo INMETRO (Serviço 
de Táxi);

5)Via do Termo de Auditoria Fiscal – TAF, em caso de liberação de penalidade; 

6)Laudo de inspeção, caso tenha sido inspecionado por terceiro habilitado 
(STIP/DF).

Procedimento: apresentação da documentação exigida em triagem, onde 
será feita a análise da conformidade dos documentos apresentados e da 
situação cadastral dos operadores, prestadores de serviço e veículos. Atestada 
a conformidade documental, o veículo é encaminhado à inspeção de chassi, 
para verificação das condições estruturais, técnicas, mecânicas e elétricas 
e, na sequência, à inspeção de carroceria, para avaliação das condições 
estruturais, técnicas de segurança e conforto, além da programação visual. 
Se aprovado, a Gerência de Vistoria e Controle de Equipamentos procederá à 
emissão do selo público para fixação no veículo inspecionado.

Condição: para os serviços públicos de transporte o condutor deverá 
apresentar-se uniformizado. Já os veículos de transporte público coletivo 
devem ter os dados do validador transmitidos para o Sistema de Bilhetagem 

SERVIÇOS PARA VOCÊ
SUFISA
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Automática em período não superior a 24 horas.

Forma, prioridade e horário: presencial, de segunda a sexta, das 8h às 12h 
e das 13h às 17h, por ordem de chegada.

Local: Terminal de Vistoria da SUFISA – SAAN – Setor de Armazenagem e 
Abastecimento Norte, Quadra 1, lotes 1180/1240.

Telefone: (61) 3234-5182

Responsável: Gerência de Vistoria e Controle de Equipamentos – GEVIC.

Em se tratando de veículos utilizados na prestação do Serviço de Transporte 
Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação 
em rede do Distrito Feral – STIP/DF (Lei nº 5691/2016), a inspeção veicular 
será realizada por empresa habilitada, à escolha do prestador:

a)ITV – Inspeção Técnica Veicular Ltda.
• STRC/Sul, Trecho 2, Conjunto D, Lote 3
• (61) 3361-7187

b)SETA – Realengo Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.
• SAAN, Quadra 2, Lotes 450/460/470
• (61) 3362-7944

SERVIÇOS PARA VOCÊ
SUFISA
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FORNECIMENTO DE VISTAS E CÓPIA 
DE DOCUMENTOS/PROCESSOS DE 
APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Público-alvo: operadores do Sistema de Transporte Público Coletivo do 
Distrito Federal (STPC/DF), Serviço de Táxi e do Serviço de Transporte 
Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação 
em rede do Distrito Feral – STIP/DF. 

Procedimentos

· Preencher formulário REQUERIMENTO DE DOCUMENTO (Anexo III do 
Manual de Gestão de Documentos do GDF) com a indicação da finalidade 
específica a que se destina; 

· Anexar cópia de documento de identificação que comprove ser parte ou 
procuração que comprove ser o representante legal; 

· Apresentar comprovante de recolhimento da Taxa de Expediente, por meio 
de Documento de Arrecadação – DAR, código 357.3, nos termos da legislação 
vigente.

– O recolhimento da taxa deverá ser feito no Banco Regional de Brasília – 
BRB, no valor total resultante do cálculo efetuado entre o número de páginas a 
serem reproduzidas e o preço estabelecido no Anexo II da Portaria nº 116, de 
11/06/2008, da Secretaria de Planejamento e Gestão;

– Protocolar o requerimento.

SERVIÇOS PARA VOCÊ
SUFISA



24
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Forma, prioridade e horário: presencial, de segunda a sexta, das 8h às 12h 
e das 13h às 17h, respondidos por ordem de recebimento.

Tempo de espera: imediato

Prazo de execução: conforme disposto nos artigos 10 e 11 da Lei nº 
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Local:  SEPN 515 bloco E, Ed. Bittar – 3º Andar.

Responsável: Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle (SUFISA)

PROTOCOLO DE REQUERIMENTOS E 
DEFESAS PRÉVIAS
Público-alvo: operadores do Sistema de Transporte Público Coletivo do 
Distrito Federal (STPC/DF), Serviço de Táxi e do Serviço de Transporte 
Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação 
em rede do Distrito Feral – STIP/DF ou outro interessado.

Procedimentos 

Os requerimentos e defesas prévias a serem protocolados devem conter, no 
mínimo: 

• número do processo administrativo (se houver);

• órgão ou autoridade administrativa a que se dirige; 
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• identificação do interessado ou de seu representante legal (mediante 
apresentação de procuração);

• domicílio do recorrente ou local para recebimento de comunicações;

• formulação do pedido, com exposição dos fatos e seus fundamentos; 

• data e assinatura do interessado ou de seu representante legal. Se desejar, 
poderão ser anexadas provas documentais e incluir testemunhas nos processo, 
desde atendido o prazo estipulado. 

Forma, prioridade e horário: presencial, de segunda a sexta, das 8h às 12h 
e das 13h às 17h, respondidos por ordem de recebimento.

Tempo de espera : imediato

Prazo de execução: conforme disposto nos artigos 10 e 11 da Lei nº 
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação).

Local: SEPN 515 bloco E, Ed. Bittar – 3º Andar.

Responsável: Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle (SUFISA)
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FORNECIMENTO DE CÓPIA DE 
DOCUMENTOS/ PROCESSOS DA JARI
Público-alvo: empresas concessionárias, permissionárias (cooperativas e 
autônomos) e autorizatários (táxi, transporte privado coletivo e individual).

Procedimentos: pedido formal por escrito, comprovação de ser parte ou 
representante legal, pagamento de DAR.

Forma, prioridade e horário: presencial das 08h às 12h e das 14h às 18h. Os 
pedidos serão respondidos por ordem de chegada do processo.

Tempo de espera: imediato.

Prazo de execução: imediato.

Local: SEPN 515, Bloco E, Sala 218 – Edifício Bittar

Responsável: Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI
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ATENDIMENTO A GRUPOS ORGANIZADOS, 
ORGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS E 
PRIVADAS
Tipos de demandas: Receber propostas de projetos, prestação de informações 
sobres ações/estudos/projetos de mobilidade em desenvolvimento.

Canais e horários de atendimento:

- presencial: de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

- atendimento telefônico: (61) 3313-5964/5967, de segunda a sexta-feira das 
8h às 12h e das 14h às 18h.

Prazo de execução: 20 dias

Local: Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar – sala 1508, Brasília – DF.

Responsável: Subsecretaria de Planejamento da Mobildade (SUPLAM)
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ATENDIMENTO A INSTITUIÇÕES 
INTERESSADAS EM ACORDOS E 
COOPERAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA DE 
MOBILIDADE
Tipos de demandas: recebimento de proposta de acordo de cooperação 
técnica na área da mobilidade.

Procedimento: 

1. Encaminhar proposta para análise da Secretaria; 

2. Caso a SEMOB manifeste interesse no acordo, é preciso enviar os 
documentos para habilitação jurídica.

Documentação:

I - cédula de identidade;

II - registro comercial, no caso de empresa individual;

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício;

V - decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
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estrangeira em funcionamento no país, e ato de registro ou autoriza- ção para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir.

VI - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Geral de Contribuintes (CGC); VII - prova de inscrição no cadastro de 
contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede 
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual;

VIII - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal 
do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei (Certidão 
de Regularidade Fiscal perante a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito 
Federal - GDF, Certidão de Regularidade Fiscal perante a Fazenda Pública 
Federal - PGFN);

IX - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento 
dos encargos sociais instituídos por lei (Certidão de 41 Regularidade Fiscal 
perante o INSS, Certidão de Regularidade Fiscal perante o FGTS);

X – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no5.452, de 1 
de maio de 1943 (https://www.planalto.-gov. br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.
htm#tituloviia). (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT).

Forma, prioridade e horário: atendimento presencial (mediante agendamento), 
atendimento telefônico (61) 3441-3469 e por e-mail: ueplage@semob.df.gov.br

Expediente: das 09h às 12h e das 14h às 18h 

Tempo de espera: após o recebimento da proposta, a UEPLAGE terá 45 dias 
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para manifestar se há interesse no acordo. 

Prazo de execução: o prazo de execução das atividades previstas em acordo 
depende do cronograma negociado com a instituição envolvida. 

Local: Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar – sala 1509, Brasília – DF. 

Responsável: Unidade Especial de Planejamento e Gestão Estratégica 
(UEPLAGE)
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