
EDITAL DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 01/2016

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 no
artigo 22 do Decreto nº 39.613, de 03 de janeiro de 2019, e o Relatório de Análise da
Comissão Técnica instituída pela Portaria nº 15, de 15 de janeiro de 2021, constante do
Processo nº 00090.00001360/2021-36, resolve:
1 - Tornar público o resultado da seleção dos projetos, levantamentos, investigações e
estudos (doravante denominados como “estudos”) apresentados no âmbito do
Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI vinculado ao Edital de Chamamento de
Manifestação de Interesse nº 01/2016, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em
09 de maio de 2016.
2 - Selecionar, nos termos dos artigos 17 e 18 do Decreto nº 39.613, de 03 de janeiro de
2019, para continuidade do processo de estruturação da Avenida das Cidades, os estudos
apresentados pelo grupo Base Investimentos e Incorporações S.A. / Basevi Construções
S.A. / Brasal Incorporações e Construções de Imóveis Ltda. / Companhia Brasileira de
Engenharia Participações e Negócios – Cobrapar / Construtora Artec S.A. / Construtora
Villela e Carvalho Ltda. / Conterc Construção, Terraplanagem e Consultoria Ltda. / JW
Participações e Investimentos S.A. / Mais Construtora Ltda. / MM Participações Ltda. /
Soltec Engenharia Ltda.
3 - O estudo selecionado terá seus direitos associados transferidos à administração pública
e poderão ser divulgados somente após a publicação do aviso de consulta e audiência
públicas, conforme previsto no artigo 23 do Decreto nº 39.613, de 03 de janeiro de 2019.
4 - A divulgação do resultado da seleção não vincula a administração pública ao estudo
selecionado, podendo a Comissão Técnica instituída pela Portaria nº 15, de 15 de janeiro
de 2021, solicitar ajustes e complementações posteriores para:
I – Incorporar contribuições provenientes da Audiência Pública;
II – Atender recomendações e determinações dos órgãos de controle; e
III – Aprimorar os projetos, levantamentos, investigações e estudos a serem submetidos a
processo licitatório, conforme previsto no artigo 26 do Decreto nº 39.613, de 03 de janeiro
de 2019.
5 - Previamente à licitação do empreendimento deverão ser efetivados os seguintes atos ou
providências:
I – Todos os procedimentos previstos no artigo 10 da Lei Distrital nº 3.792, de 02 de
fevereiro de 2006;
II – Aprovação pelo Conselho Gestor de Parcerias, de que trata o Decreto nº 39.612, de 03
de janeiro de 2019, nos termos do artigo 18 do Decreto nº 39.613, de 03 de janeiro de
2019;
III – Apuração final dos valores para eventual ressarcimento, considerando todos os
critérios e condicionantes previstos no Edital de Chamamento Público ou estabelecidos
pela Comissão Técnica instituída pela Portaria nº 15, de 15 de janeiro de 2021; e
IV – Comunicação formal de eventual valor de ressarcimento ao órgão ou entidade
responsável pela licitação com vistas à inclusão da cláusula de eficácia na minuta do
contrato mencionada no artigo 28 do Decreto nº 39.613, de 03 de janeiro de 2019.

VALTER CASIMIRO SILVEIRA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo: 0113-008053/2015.Interessado: DER-DF. Assunto: Emissão de nota de
empenho no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Objeto do Processo:
Pagamento de multa aplicada pelo IBRAM a este DER/DF, conforme Auto de Infração
nº 4012/2015. O Diretor Geral do DER/DF, à vista do que consta do processo acima
epigrafado, nos termos do Artigo 25, caput, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993;
ratifica nos termos do Artigo 26 do mesmo diploma legal a inexigibilidade de licitação;
Determina de acordo com o Artigo 106, Inciso XXII do Regimento aprovado pelo
Decreto nº 37.949, de 12 de janeiro de 2017, a emissão de nota de empenho conforme o
valor acima discriminado, em favor do INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS HÍDRICOS DO DF - IBRAM. Em 11 de Fevereiro de 2021, FAUZI
NACFUR JUNIOR, Diretor Geral.

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, em conformidade com as
competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e
demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente
as Resoluções 299/2008 e 619/2016, tendo em vista que os autos de infração foram
considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido no inciso II,
parágrafo único, artigo 281 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários e/ou
infratores dos veículos relacionados no edital de publicação nº 05/2021, podendo ser
interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO até a data indicada no mesmo edital, junto a Sede
do DER/DF, no setor de Multas (GEIPE), endereço: SAM, Bloco C, Setor
Complementares – CEP 70.620-030, Brasília/DF, devendo, para tanto, apresentar
requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado, no
mínimo, dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação, ou
de documento que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; b) cópia da
CNH ou outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do
requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação;

c) procuração quando for o caso; d) cópia do CRLV; A defesa deverá ter somente um auto de
infração como objeto. IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR: 1) Caso o
proprietário do veículo não seja o infrator, nos termos do art. 257 do CTB, poderá identificá-
lo ao DER/DF até a data limite abaixo indicada. Para tanto deverá preencher formulário
próprio (disponível em www.der.df.gov.br) acompanhado dos seguintes documentos: a)
Cópia reprográfica legível do documento de habilitação quando habilitado e/ou documento
de identificação oficial. b) Para condutor estrangeiro, além dos documentos previstos no item
anterior, anexar comprovante da data de entrada no Brasil. PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO: c) Cópia reprográfica legível do documento de identificação oficial com
fotografia e assinatura; d) Cópia do CRLV; e) Se o proprietário ou o condutor infrator possuir
um representante legal, este deverá juntar o documento que comprove a representação
(contrato social, procuração etc) e documento oficial de identificação com assinatura e foto;
f) Se o proprietário for pessoa jurídica e não tenha sido possível a coleta da assinatura do
condutor infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores, deverá ser anexado ao
formulário cópia de documento em que conste cláusula de responsabilidade por infrações
cometidas pelo condutor e comprovante da posse do veículo no momento do cometimento da
infração; g) Se o proprietário é Órgão ou Entidade Pública, e não tenha sido possível a coleta
da assinatura do condutor infrator, além dos documentos previstos nos itens anteriores,
deverá ser anexado ao formulário o ofício do representante legal do órgão ou entidade
identificando o condutor infrator, acompanhado de cópia de documento que comprove a
condução do veículo no momento da infração. 2) Tratando-se de veículo de propriedade de
pessoa jurídica ou leasing, será obrigatória a identificação do condutor infrator, sob pena de,
não o fazendo, incorrer nas consequências definidas nos §§ 7 e 8 do art. 257 do Código de
Trânsito Brasileiro CTB. 3) A indicação do condutor infrator somente será acatada e
produzirá efeitos legais se: o formulário estiver corretamente preenchido, sem rasuras, com
as assinaturas originais do condutor e proprietário do veículo; não estiver faltando os
documentos solicitados; o requerente tiver legitimidade; e não estiver fora do prazo. O
requerente é responsável penal, cível e administrativamente pela veracidade das informações
e dos documentos fornecidos. FORMULÁRIOS E ENDEREÇOS: Os formulários poderão
ser retirados na Sede do DER/DF ou pelo sítio www.der.df.gov.br e poderão ser entregues,
no prazo acima estabelecido, via remessa postal para o endereço da Sede do DER/DF
(endereços e telefones podem ser obtidos no sítio www.der.df.gov.br). INFRAÇÕES: A lista
de autos de infração está disponível em www.der.df.gov.br. O padrão de sequência de
identificação dos dados das infrações encontrados no sítio da DER/DF é: placa, número do
auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento, data de vencimento da
notificação (data limite).

ELCY OZÓRIO DOS SANTOS
Superintendente

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA
 

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO CCER Nº 0114/2020 - CEB - SIGGO Nº 41682

Processo: 00110-00001552/2020-11. DAS PARTES: Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania do Distrito Federal X CEB Distribuição S/A. DO OBJETO: O presente Termo
Aditivo tem por objetivo, a alteração da Cláusula Décima Quinta – Da Vigência,
conforme Cláusula abaixo e informar o ponto de entrega descrito abaixo, conforme Art.
62, da Resolução Normativa n. 414/2010-ANEEL. Ponto de Entrega: FZ-9439 e FW-
8119. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa correrá à conta das seguintes
Dotações Orçamentárias: I – Unidade Orçamentária: 44.101; II – Programa de Trabalho:
14.122.8211.8517.7250; III – Natureza da Despesa: 33.90.39; IV – Fonte de Recursos:
100. V - A Nota de Empenho nº 2021NE00071, que será reforçada quantas vezes
necessário. DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente CONTRATO
será de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado
automaticamente por igual período, e assim sucessivamente, desde que não seja efetuada
comunicação em contrário à DISTRIBUIDORA com, no mínimo 180 (cento e oitenta)
dias antes do término da vigência do mesmo. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas
todas as demais Cláusulas e condições do Contrato ora aditado, naquilo que não
conflitarem com o presente Instrumento. DATA DE ASSINATURA: 27/01/2021.
SIGNATÁRIOS: Pelo DISTRITO FEDERAL: PAULO CESAR GOMES DE MEDEIRO,
na qualidade de Secretário Executivo. Pela contratada: LUIZ FERNANDO DE
ALMEIDA CARVALHO, na qualidade de Gerente de Grandes Clientes.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO CUSD Nº 0114/2020 - GRGC/CEB-D - SIGGO Nº 41682

Processo: 00110-00001552/2020-11. DAS PARTES: Secretaria de Estado de Justiça e
Cidadania do Distrito Federal X CEB Distribuição S/A. DO OBJETO: O presente
instrumento tem por objetivo, informar o ponto de entrega descrito abaixo, conforme Art.
62, da Resolução Normativa n. 414/2010-ANEEL. Ponto de Entrega: FZ-9439 e FW-
8119. DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as Cláusulas e Parágrafos constantes
neste instrumento ora aditado, inclusive débitos já existentes no referido cadastro da
unidade consumidora. DATA DE ASSINATURA: 27/01/2021. SIGNATÁRIOS: Pelo
DISTRITO FEDERAL: PAULO CESAR GOMES DE MEDEIRO, na qualidade de
Secretário Executivo. Pela contratada: LUIZ FERNANDO DE ALMEIDA CARVALHO,
na qualidade de Gerente de Grandes Clientes.
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