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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Federal, aprovado pelo Decreto n° 38.631, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o disposto no
art. 233 da Resolução nº 1/2018-CEDF e, ainda, o contido no Processo 084.000498/2016, resolve:
Art. 1º Aprovar o Regimento Escolar, organizado em 143 artigos e 51 páginas, do Colégio Guiness,
situado na Avenida Vargem da Benção, Quadra 105, Lote 4, Recanto das Emas - Distrito Federal, mantido
pelo Colégio Cesário Ltda-ME, com sede no mesmo endereço.
Art. 2º Determinar que a direção da instituição dê ampla divulgação do Regimento Escolar entre os
membros da comunidade interessada.
Art. 3º Alertar que a instituição educacional deve promover as adequações em seus documentos
organizacionais até 30 de dezembro de 2020, conforme disposto no artigo 233 da Resolução nº 1/2018-
C E D F.
Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIO AMORIM DOS SANTOS

CORREGEDORIA
ORDEM DE SERVIÇO Nº 358, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

A CHEFE DA CORREGEDORIA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo inciso I, do artigo 1º da Portaria n° 413, de 06
de dezembro de 2016, publicada no DODF nº 229, de 7 de dezembro de 2016, p. 35, resolve:
Art. 1º Acolher o Relatório Final da Comissão Processante designada para apuração dos fatos constantes do
Processo nº 080.007905/2013.
Art. 2º Arquivar os autos, com fundamento nos termos do artigo 244, §1º, inciso I e §2º, da Lei Complementar
nº 840/2011.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

MÔNICA MARIA CUNHA GONDIM

ORDEM DE SERVIÇO Nº 359, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019
A CHEFE DA CORREGEDORIA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo inciso I, do artigo 1º da Portaria n° 413, de 06
de dezembro de 2016, publicada no DODF nº 229, de 7 de dezembro de 2016, p. 35, resolve:
Art. 1º Acolher o Relatório Final da Comissão Processante designada para apuração dos fatos constantes do
Processo nº 474.000396/2012.
Art. 2º Arquivar os autos por ausência de infração disciplinar, nos termos do artigo 244, §1º, inciso I e §2º, da
Lei Complementar nº 840/2011.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

MÔNICA MARIA CUNHA GONDIM

ORDEM DE SERVIÇO Nº 360, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019
A CHEFE DA CORREGEDORIA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo inciso I, do artigo 1º da Portaria n° 413, de 06
de dezembro de 2016, publicada no DODF nº 229, de 7 de dezembro de 2016, p. 35, resolve:
Art. 1º Acolher o Relatório Final da Comissão Processante designada para apuração dos fatos constantes do
Processo nº 472.000254/2011.
Art. 2º Arquivar os autos por ausência de infração disciplinar, nos termos do artigo 244, §1º, inciso I e §2º, da
Lei Complementar nº 840/2011.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

MÔNICA MARIA CUNHA GONDIM

ORDEM DE SERVIÇO Nº 361, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019
A CHEFE DA CORREGEDORIA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo inciso I, do artigo 1º da Portaria n° 413, de 06
de dezembro de 2016, publicada no DODF nº 229, de 7 de dezembro de 2016, p. 35, resolve:
Art. 1º Acolher o Relatório Final da Comissão Processante designada para apuração dos fatos constantes do
Processo nº 080.000949/2017.
Art. 2º Arquivar os autos com fundamento no §1º, inciso I e §2º, do artigo 244, da Lei Complementar nº
840/2011, tendo em vista que não restou configurada infração disciplinar.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

MÔNICA MARIA CUNHA GONDIM

ORDEM DE SERVIÇO Nº 362, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019
A CHEFE DA CORREGEDORIA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo inciso I, do artigo 1º da Portaria n° 413, de 06
de dezembro de 2016, publicada no DODF nº 229, de 7 de dezembro de 2016, p. 35, resolve:
Art. 1º Acolher o Relatório Final da Comissão Processante designada para apuração dos fatos constantes do
Processo nº 466.000218/2015.
Art. 2º Arquivar os autos por ausência de infração disciplinar, nos termos do artigo 244, §1º, inciso I e §2º, da
Lei Complementar nº 840/2011, tendo em vista que não restou configurada infração disciplinar.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

MÔNICA MARIA CUNHA GONDIM

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE

TERMO DE AUTORIZAÇÃO
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, no
uso das atribuições que lhe confere o art. 59, II, do Regimento Interno aprovado pelo Decreto nº
38.036, de 03 de março de 2017,
Considerando o disposto na ata da reunião do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas realizada
em 11 de abril de 2019, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal de 30 de abril de 2019, no
Suplemento ao nº 80;
Considerando o regramento contido no Edital de Chamamento para Manifestação de Interesse Nº
05/2019, que "Dispõe sobre a solicitação de manifestação de interesse para a apresentação de projetos,
levantamentos, investigações e estudos para a concessão da gestão do Complexo da Rodoviária do
Plano Piloto do Distrito Federal, incluindo sua recuperação, modernização, operação, manutenção,
conservação e exploração";
Considerando a documentação correspondente integrante dos requerimentos entregues pelos
interessados, conforme o item 3 do Edital de Chamamento de Manifestação de Interesse Nº 05/2019;
e
Considerando as análises contidas no Processo: 00090.25066/2019-03, resolve:
Art. 1º Autorizar o desenvolvimento de projetos, estudos, levantamentos ou investigações, doravante
tratados neste Termo de Autorização como estudos de viabilidade para a Concessão da gestão do
Complexo da Rodoviária do Plano Piloto do Distrito Federal pelas seguintes empresas e associações
de empresas:
a) AURB- ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DA RODOVIÁRIA DE BRASÍLIA;

b) CENTRAL ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA / CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA/
CONSTRUTORA ARTEC S.A / META SERVIÇOS E PROJETOS / RELUS ENGENHARIA LTDA-
ME;
c) COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÃO / HP TRANSPORTES COLETIVOS
LT D A ;
d) JE ADMINISTRAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS EIRELLI / MELLYCOM SERVIÇOS
EM TECNOLOGIA E TELECOM LTDA / ADSUMMUS MARKETING E SERVIÇOS EIRELLI
ME;
e) RNGD - CONSULTORIA DE NEGÓCIOS/ PLANEX S/A- CONSULTORIA DE
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO;
f) SOCICAM ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA / GRANDPARK
INFORMÁTICA E GESTÃO DE ESTACIONAMENTO 145DF LTDA.
§ 1° A autorização de que trata o caput:
I. Não gera direito de preferência no processo licitatório do empreendimento;
II. Não obriga a administração pública a realizar licitação;
III. Não implica, por si só, no direito a ressarcimento de valores envolvidos na elaboração dos estudos
de viabilidade;
IV. Não implica, em nenhuma hipótese, responsabilidade da administração pública perante terceiros
por atos praticados por pessoa autorizada;
V. Não confere exclusividade;
VI. É pessoal e intransferível; e
VII. Poderá ser cassada, revogada, anulada ou tornada sem efeito nos termos do Decreto nº 39.613,
de 03 de janeiro de 2019.
§2° Qualquer alteração na qualificação do requerente deverá ser imediatamente comunicada à
Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal.
§ 3° É permitida a associação entre quaisquer pessoas jurídicas de direito privado já autorizadas, sem
prejuízo da comunicação de que trata o parágrafo anterior, sendo vedada essa associação entre
autorizadas e não autorizadas.
§ 4° A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal colocará à disposição das
autorizadas, com prioridade, informações, registros e documentos complementares que estejam em seu
poder, relacionados ao objeto do chamamento público, por elas solicitados, observada, no que couber,
a Lei Distrital nº 4.990, de 12 de dezembro de 2012.
Art. 2º As autorizadas deverão, além das regras estabelecidas neste Termo de Autorização, observar
o disposto no Edital de Chamamento para Manifestação de Interesse Nº 05/2019 e no Decreto nº
39.613, de 03 de janeiro de 2019.
Art. 3º O prazo final para a elaboração e apresentação dos estudos de viabilidade é de 120 (cento
e vinte) dias corridos a contar da publicação deste Termo de Autorização.
Parágrafo único. Os estudos de viabilidade desenvolvidos deverão ser sempre entregues, no prazo
fixado e mediante protocolo, em meios impresso e digital, para que possam ser objeto de avaliação
e seleção, não sendo aceitos para avaliação e seleção arquivos gravados de modo a impedir a edição
ou o acesso integral a seu conteúdo.
Art. 4º Ficam as empresas obrigadas a apresentar à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade
do Distrito Federal, em até 15 (quinze) dias úteis a contar da publicação deste Termo de Autorização,
sob pena de cassação da autorização:
I. Plano de Trabalho com cronograma detalhado com a descrição das atividades previstas para
elaboração dos estudos de viabilidade, devendo prever a apresentação de resultados parciais, respeitado
o cumprimento do prazo indicado no art. 3º.
Art. 5º Os critérios de avaliação e seleção dos estudos de viabilidade são detalhados no Anexo I deste
Termo de Autorização.
§1º. A avaliação e seleção dos estudos de viabilidade é competência da Comissão Técnica instituída
na Portaria nº 84 de 15 de outubro de 2019, publicada no DODF de 18 de outubro de 2019, nos
termos do art. 18 do Decreto 39.613, de 03 de janeiro de 2019.
§2º. O valor do ressarcimento será de R$ 3.878.908,57 (três milhões, oitocentos e setenta e oito mil
novecentos e oito reais e cinquenta e sete centavos), sendo R$ 2.138.647,13 (dois milhões, cento e
trinta e oito mil seiscentos e quarenta e sete reais e treze centavos) referentes a fase de Elaboração
e R$ 1.740.261,43 (um milhão, setecentos e quarenta mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta
e três centavos) referentes a fase de Apoio, observado o valor máximo nominal de ressarcimento
previsto no inciso II do § 5º do artigo 4º do Decreto Federal nº 8.428/2015, e no disposto no inciso
VI do §1º do Art. 2º da Portaria nº 84 de 15 de outubro de 2019.
Art. 6º A autorizada cujo estudo for selecionado:
I. Deverá prestar apoio à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal na
sequência do processo, incluindo a realização de ajustes e prestação de informações adicionais nas
etapas referentes à audiência pública, à análise do Tribunal de Contas do Distrito Federal e demais
órgãos de controle e aos procedimentos preparatórios para a licitação do empreendimento; e
II. Poderá participar do certame licitatório do empreendimento.
Art. 7º O valor estabelecido para ressarcimento poderá ser reduzido caso:
I. A autorizada deixe de prestar o apoio citado no art. 6º;
II. Ocorra o aproveitamento parcial dos estudos de viabilidade, tendo estes que serem ajustados ou
complementados pela administração pública ou por terceiros.
Art. 8º Custos de qualquer natureza não serão objeto de qualquer espécie de ressarcimento ou
remuneração por parte da administração pública no desenvolvimento das atividades autorizadas neste
termo, tampouco se obriga ao pagamento de quaisquer indenizações em sua decorrência.
Art. 9º. A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade não fica vinculada a quaisquer estudos
de viabilidade autorizados neste termo, que poderão ser utilizados, no todo ou em parte, na elaboração
de editais, contratos e demais documentos relativos concessão da gestão do Complexo da Rodoviária
do Plano Piloto do Distrito Federal.
Art. 10. Os direitos associados aos estudos de viabilidade selecionados serão transferidos pela
autorizada participante à Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, podendo
ser utilizados incondicionalmente pelo órgão ou entidade licitante, ainda que seja diversa ou
desvinculada desta Pasta.
Art. 11. Na elaboração dos estudos de viabilidade a pessoa autorizada poderá contratar terceiros, sem
prejuízo das responsabilidades previstas no edital de chamamento público.
Art. 12. Os valores relativos aos estudos de viabilidade selecionados serão ressarcidos à autorizada
exclusivamente pelo vencedor da licitação na hipótese de tais estudos serem utilizados no certame,
caso venha a ocorrer.
Parágrafo único. Em nenhuma hipótese, será atribuída à administração pública dívida pecuniária em
razão da realização de projetos, levantamentos, investigações e estudos de autoria de pessoa
autorizada.

Brasília/DF 25, de novembro de 2019
VALTER CASIMIRO SILVEIRA

ANEXO I
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS ESTUDOS

A Tabela 1 define os itens que serão avaliados (e a pontuação relativa) na seleção de projetos
referentes à concessão do complexo da rodoviária do Plano Piloto do Distrito Federal, no âmbito do
Edital de Chamamento para Manifestação de Interesse Nº 05/2019.
Os produtos entregues devem:
1.Considerar as políticas e os planos de mobilidade existentes;
2.Estar adequados às normas de acessibilidade ABNT nº 9050 e nº 16537, em suas versões mais
atuais;
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