
SECRETARIA DE ESTADO DE 
ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 038/2020, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 14/2002, INSTITUÍDO 

PELO DECRETO/DF Nº 23.287/2002
Processo: 00050-00003463/2019-65-SSPDF, SIGGO nº 041083. Partes: o Distrito 
Federal, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL e a empresa VOGUE ALIMENTAÇÃO E 
NUTRIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.675.771/0001-30. Do Objeto: a alteração da 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - "Do Prazo de Vigência do Contrato de Prestação de 
Serviços n.º 038/2020", o qual terá vigência pelo período de 30 (trinta) meses, a contar de 
16 de junho 2020, podendo ser prorrogado por igual período, observado o limite legal de 
60 (sessenta) meses, e começará a execução em 18 de julho de 2020, inclusive, persistindo 
as obrigações decorrentes da garantia, quando houver. Data da assinatura: 24/07/2020. 
Signatários: pelo Distrito Federal: ADVAL CARDOSO DE MATOS - Matr. 1689136-8, 
Secretário(a) de Estado de Administração Penitenciária; pela Contratada: DALIERME 
APARECIDO BARBOSA RIBEIRO, Representante Legal.

SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTE E MOBILIDADE

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2020
Processo: 00090-00011124/2020-47, Interessado: Fundação Getúlio Vargas -Conjuntura 
Econômica, Assunto: Inexigibilidade de Licitação, tendo em vista o disposto no art. 26 da 
Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 25, caput, do citado diploma legal, 
RATIFICO a presente Inexigibilidade de Licitação a favor da Fundação Getúlio Vargas - 
Conjuntura Econômica, para fornecimento da Revista Conjuntura Econômica, na versão 
digital eletrônica, a fim de atender as necessidades desta Secretaria de Estado de 
Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, em especial, da Diretoria de Custos, Tarifas 
e Receitas - DITAR, conforme especificações contidas no Projeto Básico (41290135) e na 
proposta comercial 41224446, no valor total de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais). 
Publique-se e retornem os autos a Subsecretaria de Administração Geral, para 
providências. VALTER CASIMIRO SILVEIRA - Secretário de Estado.

AVISO DE CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICAS
O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE 
ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL - SEMOB, 
no uso de suas atribuições, comunica a todos os interessados que serão realizadas consulta 
e audiência públicas, abertas ao público, para apresentação dos estudos de modelagem 
técnica, econômico-financeira e jurídica, e respectivas minutas de Edital e Contrato que 
subsidiarão futura licitação para contratação de parceria público-privada.
Capítulo I
Da Matéria a Ser Discutido
Art. 1º Os estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica, e respectivas 
minutas de Edital e Contrato que serão objeto de discussão referem-se ao seguinte 
empreendimento que se pretende contratar por meio de parceria público-privada:
I – Objeto: concessão para gestão, operação e manutenção dos serviços de transporte 
metroviário do Distrito Federal, na modalidade de concessão patrocinada.
II – Justificativas para contratação: a concessão tem como objetivos principais o estímulo 
ao transporte público, oferecendo ao usuário um meio confortável, confiável e seguro para 
seu deslocamento, em atendimento aos princípios, objetivos e diretrizes da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana instituída pela Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 
2012, e do Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal – 
PDTU/DF, instituído pela Lei Distrital nº 4.566, de 04 de maio de 2011.
Ademais, a operação privada permitirá reduzir, significativamente, os subsídios públicos 
feitos para a operação do serviço metroviário, bem como investir no aumento da 
capacidade e da qualidade do serviço, de forma a permitir sua utilização como elemento 
principal de um sistema de transporte mais eficiente em sua região de abrangência.
III – Prazo de duração do contrato: 30 anos
IV – Valor estimado do contrato: R$ 3.582.958.723,00 (três bilhões, quinhentos e oitenta 
e dois milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e três reais), 
correspondente ao somatório das receitas totais projetadas provenientes da exploração da 
Concessão.
Capítulo II
Dos Objetivos da Consulta e Audiência Públicas
Art. 2º São objetivos da Consulta e Audiência Públicas tratadas por este Aviso:
I – Dar publicidade às ações conduzidas pelo Governo do Distrito Federal e pela SEMOB;
II – Fomentar, provocar e democratizar a efetiva participação das partes interessadas e da 
sociedade em geral;
III – Oferecer aos agentes econômicos, sociedade em geral e seus representantes 
formalmente organizados, agentes políticos e usuários dos serviços e das infraestruturas 
dos sistemas de transporte e mobilidade, um ambiente propício ao encaminhamento de 
seus pleitos e sugestões relacionados à matéria em discussão;
IV – Aprimorar, com base nas contribuições recebidas os estudos de modelagem técnica,

econômico-financeira e jurídica, e respectivas minutas de Edital e Contrato, recebidos no 
âmbito do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) originado pelo Edital de 
Chamamento de Manifestação de Interesse Nº 03/2019, publicado em Edição Extra do 
Diário Oficial do Distrito Federal, em 03 de maio de 2019; e
V – Colher subsídios para o processo decisório da SEMOB.
Parágrafo único. A Consulta e Audiência Públicas tratadas por este Aviso terão caráter 
consultivo e não deliberativo.
Capítulo III
Da Consulta Pública
Art. 3º A Consulta Pública tratada por este Aviso consiste em um meio de participação e 
controle social, aberto a qualquer interessado, no qual serão admitidas contribuições 
escritas, relacionadas à matéria a ser discutida, e permanecerá aberta a contribuições desde 
a data de publicação deste Aviso até o dia 25 de setembro de 2020.
Art. 4º Serão disponibilizados para consulta no endereço eletrônico www.semob.df.gov.br 
os seguintes documentos referentes à matéria a ser discutida:
I – Estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica;
II – Minuta de Edital e respectivos anexos;
III – Minuta de Contrato e respectivos anexos; e
IV – Planilha referente à modelagem econômico-financeira.
Art. 5º As contribuições escritas deverão ser encaminhadas por uma das formas a seguir:
I – Por meio de mensagem eletrônica para o endereço consultametro@semob.df.gov.br;
II – Entregues durante a Audiência Pública de que trata o Capítulo IV deste Aviso;
III – Protocoladas no endereço: Setor de Áreas Isoladas Norte – SAIN - Estação 
Rodoferroviária Sobreloja Ala Sul - CEP: 70631-900, Brasília-DF - em dias úteis de 8h00 
às 12h00 e de 13h00 às 18h00;
IV – Por meio do correio, com aviso de recebimento, para o endereço descrito no inciso 
III, devendo a data da postagem observar o período mencionado no art. 3º.
Art. 6º Serão consideradas válidas as contribuições por escrito que:
I – Contiverem a identificação da pessoa física ou jurídica interessada;
II – Versarem sobre a matéria da discussão;
III – Forem recebidas dentro do período estipulado no art. 3º; e
IV – Forem encaminhadas por uma das formas estabelecidas no art. 5º.
Capítulo IV
Da Audiência Pública
Art. 7º A Audiência Pública consistirá de sessão presencial com 2 (duas) horas de 
duração, aberta ao público, observadas as medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-
19 vigentes à data, a ser realizada no dia 17 de setembro de 2020, com início às 10h, no 
Auditório do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, 
localizado no Edifício Sede do DER/DF, SAM – Bloco C – Setor Complementares, 
Brasília-DF.
§ 1º A Audiência será transmitida em tempo real pela internet, havendo recebimento de 
contribuições online pelo tempo que durar a sessão presencial.
§2º As medidas de controle higiênico e sanitário a serem observada na sessão presencial, 
bem como as instruções relativas aos canais de transmissão e respectivos procedimentos 
para acesso online serão divulgadas previamente no endereço eletrônico semob.df.gov.br e 
ficarão disponíveis até o encerramento da Audiência Pública.
§3º Será disponibilizado número de WhatsApp por meio do qual serão admitidas 
manifestações de qualquer pessoa, na forma de texto ou áudio contendo a identificação do 
interessado.
§4º A Audiência Pública será registrada por gravação de áudio e/ou vídeo, sendo que o 
material produzido comporá a memória do processo.
Art. 8º O público presente na sessão presencial, deverá assinar lista de presença, que 
conterá:
I – Nome legível, endereço, endereço eletrônico (e-mail) e telefone;
II – Entidade pública ou privada a que pertence; e
III – Assinatura.
Parágrafo único. A lista de presença ficará disponível durante toda a sessão na recepção 
do evento.
Art. 9º A Audiência Pública será conduzida pelo Presidente da mesa e equipe técnica da 
SEMOB, designados pelo Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade.
Art. 10. São prerrogativas do Presidente:
I – Abrir a sessão;
II – Organizar os trabalhos, coordenar a atuação dos demais integrantes da mesa, 
direcionar as perguntas e complementar as respostas;
III – Definir o tempo estabelecido para manifestação dos interessados, podendo alterá-lo a 
depender do número de inscrições e do tempo restante para o final do evento;
IV – Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão, bem 
como sua reabertura e continuação;
V – Tomar quaisquer medidas que visem a segurança e o bem-estar do público presente e 
dos representantes do governo;
VI – Decidir sobre casos omissos e questões de ordem; e
VII – Encerrar a sessão.
Art. 11. A Assessoria Técnica do Gabinete da Secretaria de Estado de Transporte e 
Mobilidade do Distrito Federal no apoio à condução da Audiência Pública terá por 
atribuições:
I – Inscrever os participantes, de acordo com a ordem das solicitações;
II – Controlar o tempo das intervenções orais;
III – Fornecer apoio ao Presidente e integrantes da mesa; e
IV – A guarda da documentação produzida na audiência.
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Art. 12. São direitos e deveres do público presente, caso seja admitida a participação em 
sessão presencial:
I – Manifestar-se livremente sobre a matéria em discussão;
II – Respeitar o tempo estabelecido para intervenção, a ordem de inscrição e as demais 
regras estabelecidas; e
III – Tratar com respeito e civilidade os participantes da audiência e seus organizadores;
IV - Observar as medidas de controle higiênico e sanitário necessárias ao enfrentamento à 
pandemia de Covid-19, tendo em vista o disposto no caput e no §2º do art. 7º.
§1º É condição para manifestação oral, a prévia inscrição junto à organização do evento 
durante a Audiência Pública.
§2º A ordem de inscrição determinará a sequência das manifestações.
§3º Serão admitidas contribuições por escrito em formulários específicos disponibilizados 
na recepção do evento.
Art. 13. A Audiência Pública terá a seguinte ordem:
I – Leitura das regras de funcionamento da audiência;
II – Apresentação do empreendimento que se pretende licitar e dos estudos de modelagem 
técnica, econômico-financeira e jurídica que irão subsidiar a licitação;
III – Manifestações orais dos interessados inscritos intercaladas por manifestações dos 
integrantes da mesa, que responderão de forma concisa e direta as questões formuladas;
IV – Leitura das contribuições por escrito entregues ou encaminhadas durante a sessão, 
intercaladas por manifestações dos integrantes da mesa, que responderão de forma concisa 
e direta as questões formuladas; e
IV – Encerramento.
§1º Os questionamentos mais complexos ou que demandarem maior tempo para resposta, 
serão respondidos quando da publicação do Relatório de Consulta e Audiência Públicas.
§2º Durante a sessão serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro 
pelos participantes do evento.
Capítulo V
Das Disposições Finais
Art. 14. A Assessoria Especial de Parcerias da SEMOB será responsável por elaborar o 
Relatório de Consulta e Audiência Públicas que deverá conter:
I – Consolidação de todas as contribuições por escrito válidas recebidas, respectivas 
respostas e decisões tomadas para a sequência da estruturação do empreendimento;
II – Ata sucinta da Audiência Pública realizada;
III – Respostas mencionadas no §1º do art. 13.
§1º Questionamentos similares poderão ser agrupados e respondidos por blocos.
§2º O Relatório de Consulta e Audiência Públicas será disponibilizado no endereço 
eletrônico www.semob.df.gov.br.
§3º A aprovação do Relatório de Consulta e Audiência Públicas será publicada no Diário 
Oficial do Distrito Federal.
Art. 15. A SEMOB divulgará quaisquer alterações ocorridas nas informações constantes 
deste Aviso de Consulta e Audiência Públicas por meio de Comunicado Relevante, a ser 
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e no endereço eletrônico 
www.semob.df.gov.br.
Art. 16. Os documentos relacionados no art. 4º, com as alterações advindas da Consulta e 
Audiência Públicas, serão disponibilizados, devidamente identificados, no endereço 
eletrônico www.semob.df.gov.br.

VALTER CASIMIRO SILVEIRA
Secretário de Estado

SECRETARIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

 
AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 60/2020

PROCESSO: 00090-00016082/2020-31 O SUBSECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE, 
DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO 
DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais previstas no artigo 15 do 
Decreto nº 38.036, de 03 de março de 2017, considerando a delegação de competências 
conferida pelo artigo 3º, inciso I alínea i, da Portaria nº 48-SEMOB, de 10 de julho de 
2018, publicada no DODF nº 133, de 16 de julho de 2018 , e com fulcro no artigo 24, 
inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, resolve 
dispensar de licitação no valor de R$ 29.885,00 (vinte e nove mil oitocentos e oitenta e 
cinco reais) , em favor da empresa INOVAR CONSULTORIA, inscrita no CNPJ nº 
08.837.719/0001-93, referente a contratação de empresa especializada para a realização 
de estudo técnico visando a identificação e avaliação do estado de conservação da 
edificação localizada na antiga Rodoferroviária SAIN - Asa Norte - Brasília/DF, 
atualmente ocupado pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade - SEMOB, 
considerando a viabilidade de manutenção dos problemas encontrados, bem como seu 
custo, conforme especificações constantes no Projeto Básico SEI-GDF - 
SEMOB/SUAG/COLOG/DICON/GECOM(44525081). Brasília 24 de agosto de 2020. 
Wallace Moreira Bastos - Subsecretário de Administração Geral.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Processo: 00098-00004106/2018-79 Interessada: Coop. Prof. Autônomos de Transp. 
Altern. Sobrad. Plan. e Entorno-DF - COOTASPE, inscrita na UG/Gestão 200101/00001, 
Assunto: Reconhecimento de Dívida. Com fulcro nos artigos 86 e 88, do Decreto nº 
32.598, de 15 de dezembro de 2010, que estabelece Normas de Planejamento, Orçamento, 
Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, combinado com os artigos 
29,30,II,IV e V e artigo 59 do Decreto nº 32.598/2010, alterado pelo Decreto nº

39.014/2018, e no uso das atribuições regimentais previstas no artigo 15 do Decreto n.º 
38.036, de 03 de março de 2017, e diante da delegação de competências contida no art. 
3º, inciso XIV, da Portaria nº 48, de 10 de julho de 2018, publicada no DODF nº 133, 
de 16 de julho de 2018, pp. 12/13, e ainda consoante as informações e justificativas 
contidas no presente processo, RECONHEÇO A DÍVIDA, referente ao pagamento do 
Passe Livre Estudantil - PLE, no período de 01/03/2018 a 15/03/2018. Autorizo a 
realização da despesa, bem como a emissão de Nota de Empenho, Liquidação da 
Despesa e emissão de Previsão de Pagamento no valor de R$ 44.571,00 (quarenta e 
quatro mil quinhentos e setenta e um reais). A despesa correrá no Programa de 
Trabalho 26.453.6216.4202.0001 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PLE-DISTRITO 
FEDERAL, conforme Nota de Crédito Adicional Suplementar, com indicação fonte de 
cancelamento, acostados ao processo 00090-00001878/2020-99. Natureza de Despesa: 
33.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores. Publique-se e encaminhe-se à 
Coordenação de Gestão de Pessoas, Orçamento e Finanças - CGPOF/SUAG/SEMOB 
para as demais providências cabíveis. Brasília/DF, 21 de Agosto de 2020. Wallace 
Moreira Bastos, Subsecretário de Administração Geral.

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 58/2020
Processo: 00090-00018210/2020-81 O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL, DA SECRETARIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE, DA SECRETARIA DE 
ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das 
atribuições regimentais previstas no artigo 15 do Decreto nº 38.036, de 03 de março de 
2017, considerando a delegação de competências conferida pelo artigo 3º, inciso I alínea 
i, da Portaria nº 48-SEMOB, de 10 de julho de 2018, publicada no DODF nº 133, de 16 
de julho de 2018 , e com fulcro no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 
21/06/1993 e alterações posteriores, resolve dispensar de licitação no valor de R$ 399,80 
(trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), em favor da empresa HBR BRASIL 
IND EXP IMP EIRELI, inscrita sob o CNPJ n.º 19.580.028/0001-73, referente a 
Aquisição de 02(dois) Termômetros Infravermelho Laser Digital, com Medição de 
temperatura a distância: até 30cm, Tempo de resposta: no máximo 2 segundos, 
Amplitude Operacional: 33.0°C~ 43.0°C (0,1°C resolução com precisão de ±0.2°C), 
Funcionamento: a pilha, Display: digital LCD retroiluminado, Precisão: ± 0,1 º C, 
atendendo as recomendações sanitárias, às necessidades desta Secretaria de Estado de 
Transporte e Mobilidade do Governo do Distrito Federal - SEMOB/GDF, no combate ao 
novo coronavírus, conforme Despacho SEMOB/GAB (43630741),e conforme 
especificações contidas no Termo de Referência (45272695) e na proposta comercial 
(45191747), WALLACE MOREIRA BASTOS - Subsecretário de Administração Geral. 
Brasília/DF, 21 de agosto de 2020.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

DIRETORIA DE MATERIAIS E SERVIÇOS
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2020

A presente licitação tem por objeto a aquisição de material de consumo - aquisição de 
chapa, tubo e metalon em barra (Material de Sinalização Vertical Viária), tudo conforme 
especificado no Edital e em seus anexos. Processo SEI nº 00113-00010552/2020-10. Data 
e horário para recebimento das propostas: até 09h00min do dia 09 de setembro de 2020, 
com valor estimado de R$ 1.506.800,00. O respectivo Edital poderá ser retirado 
exclusivamente nos endereços eletrônicos www.der.df.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. 
Demais informações no próprio Edital.

Brasília/DF, 21 de agosto de 2020.
ANA HILDA DO CARMO SILVA

Diretora

COMISSÃO JULGADORA PERMANENTE
 

RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2020

Tornamos público o Resultado Final, referente à TOMADA DE PREÇOS supracitada. 
Empresa 1ª classificada a empresa: STRATA ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 
561.703,15 (quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e três reais e quinze centavos).

Brasília/DF, 24 de agosto de 2020.
PAULO ROBERT SANTOS MACHADO

Presidente da Comissão

COMPANHIA DO METROPOLITANO
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020 – UASG 925046

O METRÔ-DF, por meio de seu Pregoeiro, torna pública a realização de licitação do tipo 
menor preço, objetivando o Registro de Preços para eventual contratação de Solução de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC de Sistema de Monitoramento Térmico 
Humano, à distância, por câmeras e vídeo, de usuários do Sistema Metroviário, 
contemplando o fornecimento dos equipamentos necessários, a licença de uso do software, 
bem como, o serviço de instalação, configuração, treinamento de usuários e assistência 
técnica e suporte, conforme processo n.º 00097-00008950/2020-11. O valor estimado da 
contratação é sigiloso de acordo com os arts. 34 da Lei nº 13.303/2016 e 42
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