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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2020
Processo: 00050-00020819/2019-25. TIPO: Menor Preço. Modo de disputa: Combinado
(Aberto/Fechado). OBJETO: Aquisição de aeronaves tipo quadricóptero (Drone),
acessórios para (Drones), Sistema de Posicionamento Global (GPS) e Trena laser, visando
atender demanda da Subsecretaria do Sistema de Defesa Civil-SUDEC/SSP, Subsecretaria
de Inteligência da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal a
Diretoria de Inteligência Penitenciária - DIP/SEAPE e a Diretoria Penitenciária de
Operações Especiais – DPOE/SEAPE. VALOR ESTIMADO: R$ 613.970,90.
DOTAÇÃO: UO 24.101 e 24.908. PROG. TRAB. 06.181.6217.3029.0015 e
14.122.6211.4220.0023. N.D. 4.4.90.52. F.R.: 100 e 171. PRAZOS: De Entrega: até 60
(sessenta) dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho ou da assinatura do
contrato, o que ocorrer primeiro. Vigência do contrato: até 180 (cento e oitenta) dias
podendo ser prorrogado de acordo com o TR. DATA DA SESSÃO PÚBLICA: dia
02/03/2021, às 10h00min no https://www.gov.br/compras/pt-br/ UASG 450107. O Edital
está disponível no endereço acima e no http://ssp.df.gov.br/licitacoes.
Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021
AMILCAR UBIRATAN URACH VIEIRA
Coordenador

POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 01/2021
Processo SEI-GDF nº 00054-00116386/2020-33. O Departamento de Logística e Finanças
da Polícia Militar do Distrito Federal torna público aos interessados abertura do certame
em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em arquitetura e
engenharia civil, para a execução da obra de construção dos edifícios de Corpo da guarda,
Administrativo e Garagem na Sede do 14º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal
no Setor Norte, Área Especial 13, Planaltina - DF, conforme especificações, condições e
exigências estabelecidas no Projeto Básico e seus anexos (Anexo I ao Edital) e demais
anexos elencados no Item 28 do Instrumento Convocatório. Tipo: Menor Preço. Data
limite para recebimento das propostas: Dia 18/03/2021 às 14h30min (horário de
Brasília/DF). Elemento de despesa: 3.3.90.30 ou 4.4.90-52. Cópia do Edital se encontra no
sítios: www.gov.br/compras e www.pm.df.gov.br. UASG: 926016. Informações: 31905557 e no e-mail: splpmdf@gmail.com.
Brasília/DF, 12 de Fevereiro de 2021.
STÉFANO ENES LOBÃO
Ordenador de Despesas

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SUBCOMANDO GERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO,
LOGÍSTICA E FINANCEIRA
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 15/2021
Processo: 00053-00098092/2019-15. O Chefe do Departamento de Administração Logística
e Financeira do CBMDF, com fulcro no que prescreve o caput do Art. 26, da Lei nº 8.666 de
21 de junho de 1993, c/c o inciso III do Art. 31, do Decreto nº 7.163 de 29 de abril de 2010,
c/c o inc. III do art. 46 da Portaria n° 24, de 25 de novembro de 2020, publicada no
suplemento do BG n° 223, de 01 de dezembro de 2020, que aprova o Regimento Interno do
Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF, resolve: RATIFICAR a
Inexigibilidade de Licitação nº 15/2021 - CBMDF, em favor da CLÍNICA LETTIERI LTDA
– CNPJ: 00.373.316/0001-29, no valor inicial de R$1,00 (um real) referente ao
credenciamento de empresa na área da saúde, habilitada no subitem 4.7 (Empresas
especializadas em serviços de psicologia e psiquiatria) do item 4 do Projeto Básico, Anexo I,
ao Edital de Credenciamento 01/2018, com dotação orçamentária de R$ 69.000.000,00
(sessenta e nove milhões de reais), UO: 73901 – FCDF, PT: 28.845.0903.00FM.0053,
Natureza da Despesa: 33.90.39-50, Fonte 0151. Ten. Cel. QOBM/Comb. PAULO CÉSAR
DA SILVA JUNIOR - Chefe do Departamento de Administração Logística e Financeira.

DIRETORIA DE CONTRATAÇÕES E AQUISIÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Processo: 00053-00056129/2019-20. Partes: CBMDF X VERSE CLÍNICA DE SAÚDE
MENTAL EIRELI EPP, CNPJ nº 26.762.130/0001-55. Objeto: prestação de serviços de
psicologia e psiquiatria, conforme item 4 do Projeto Básico, subitem 4.7, anexo I do Edital de
Credenciamento nº 01/2018 - CBMDF. O empenho inicial é de R$ 1,00 (Um real), conforme
Nota de Empenho nº 53/2021, emitida em 01/02/2021, na modalidade ESTIMATIVA.
Vigência de 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura. Fundamento Legal:
Inexigibilidade de Licitação nº 04/2021. Assinatura: 09/02/2021. Signatários: Pelo
Contratante: Ten-Cel. QOBM/Comb. Helio Pereira Lima, Diretor de Contratações e
Aquisições; pela Contratada: Mônica Falcão de Farias, na qualidade de Representante Legal.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Processo: 00053-00050105/2018-86. Partes: CBMDF X MARIA VERBENA
CONSULTORIA LTDA - ME, CNPJ nº 03.567.688/0001-84. Objeto: prorrogar o prazo
de vigência do contrato por mais 24 (vinte e quatro) meses, com base no inciso II do art.
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57 da Lei n.º 8.666/93, passando a viger de 13/02/2021 até 13/02/2023. UO: 73901. PT:
28845090300NR0053. ND: 339030 e 339039. FR: 100 (FCDF). Da Ratificação:
permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. Data da Assinatura: 12/02/2021.
Signatários: Pela Contratante: Ten-Cel. QOBM/Comb. Helio Pereira Lima, na qualidade
de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF e pela Contratada: Maria Verbena
Evangelista, na qualidade de Representante Legal.
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Processo: 00053-00007602/2019-45. Partes: CBMDF X CMP SOLUÇÕES EM PROJETOS
LTDA, CNPJ nº 08.576.691/0001-88. Objeto: objetiva a alteração contratual com vistas a
inclusão, sem acréscimo de valor contratual, do treinamento em motor aeronáutico de marca
Safran Helicopter Engines, modelo ARRIEL 2 series - 1st maintenance - Initial, nos termos do
inciso I, alínea a do art. 65 da Lei n.º 8.666/93. UO: 73901. PT: 28845090300NR0053. ND:
339039. FR: 100 (FCDF). Prazo de Vigência: O presente Termo Aditivo entra em vigor na data
de sua assinatura. Da Ratificação: permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato. Data
da Assinatura: 09/02/2021. Signatários: Pela Contratante: Ten-Cel. QOBM/Comb. Helio Pereira
Lima, na qualidade de Diretor de Contratações e Aquisições do CBMDF e pela Contratada:
Tânia Danielle de Lima Silva, na qualidade de Representante Legal.
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2021
Processo: 00053-00061532/2020-12 - CBMDF. TIPO: Menor preço. OBJETO: Aquisição
de 8 (oito) motos aquáticas de três lugares, como motor 4 tempos/gasolina para o
CBMDF, conforme Edital e anexos. VALOR MÁXIMO DA CONTRATAÇÃO: R$
959.200,00; PROGRAMA DE TRABALHO: 28.845.0903.00NR.0053; ELEMENTO DE
DESPESA: 44.90.52; FONTE DO RECURSO: 0100 - FCDF. O DICOA informa a
ABERTURA da licitação, para o dia 03/03/2021 às 13:30h. LOCAL: site:
www.gov.br/compras/pt-br. RETIRADA DO EDITAL pela internet, nos sites
www.cbm.df.gov.br e www.gov.br/compras/pt-br. UASG: 170394. Inf.: (61) 3901-3614.
HÉLIO PEREIRA LIMA
Diretor

POLÍCIA CIVIL
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA POLÍCIA
CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a justificativa fundamentada no art. 24,
inciso X, da Lei nº 8666/93, em razão de imóvel destinado ao atendimento das finalidades
precípuas da Administração, conforme Parecer nº 949/2012-PROCAD/PGDF e
Manifestação Técnica nº 3055-SEI (51659186), constantes do processo em referência,
reconheceu a situação de Dispensa de Licitação, no valor de R$ 264.000,00 (duzentos e
sessenta e quatro mil reais), para fazer face ao aluguel de imóvel para sediar a 8ª
Delegacia de Polícia, conforme Dispensa de Licitação nº 02/2021-PCDF. Ato que
ratifiquei nos termos do artigo 26, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e determinei a
sua publicação no Diário Oficial do DF, para que adquirisse a necessária eficácia. Em 10
de fevereiro de 2021. ROBSON CÂNDIDO DA SILVA, Delegado-Geral da Polícia Civil.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2021
Processo: 00052-00021170/2020-47. OBJETO: Contratação de Concessionária Autorizada
pela Montadora RENAULT, localizada no Distrito Federal, para prestação de serviços de
forma contínua durante o período de garantia, para as manutenções preventivas e corretivas,
com fornecimento e aplicação de peças e acessórios genuínos, lubrificantes, óleos, aditivos,
higienizadores, alinhamento e balanceamento para 40 (quarenta) viaturas marca RENAULT,
modelo Importado Logan ZEN 16MT, anos/modelos 2020/2021, 1.6 flex (gasolina/álcool),
pertencentes à frota da Polícia Civil do Distrito Federal, conforme especificações e
condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital. TIPO: Maior
desconto. A PREGOEIRA da Polícia Civil do Distrito Federal, após encerrado o prazo
recursal, comunica que no Pregão Eletrônico nº. 01/2021 sagrou-se vencedora do certame a
empresa TECARDF VEICULOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 04.621.624/0001-87, para o
Grupo 01, no valor total de R$ 570.559,06 (quinhentos e setenta mil quinhentos e cinquenta
e nove reais e seis centavos). A ata do pregão e o termo de adjudicação podem ser
visualizados no www.comprasgovernamentais.gov.br. Maiores informações na CPL/PCDF
fones: 3207-4071/4046.
Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021
LORELEI DE A.P SANTOS FAUSTINO
Pregoeira

SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTE E MOBILIDADE
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
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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 Discutida
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: outorga de parceria público-privada, na modalidade administrativa, para a
construção, conservação e manutenção da Avenida das Cidades, além dos serviços
concernentes à conservação e manutenção da infraestrutura urbana a ser executada nos
imóveis objeto do contrato.
II - justificativa para a contratação: a concessão administrativa tem como objetivo
principal promover a integração regional, a qualificação urbana e ambiental, com
significativa abrangência social, atendendo a população de todas as faixas de renda do
Distrito Federal.
III - prazo de duração do contrato: 20 anos.
IV - valor estimado do contrato: R$ 2.848.093.269,97 (dois bilhões, oitocentos e quarenta
e oito milhões, noventa e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e noventa e sete
centavos).
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 Público nº 001/2016 - SEFAZ/DF - publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal em 09 de maio de 2016;
V - recolher 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 no
período entre 19 de fevereiro de 2021 e 31 de março de 2021.
Art. 4º Serão disponibilizados para consulta no endereço eletrônico semob.df.gov.br os
seguintes documentos referentes à matéria a ser discutida: estudos de modelagem técnica,
econômico-financeira e jurídica, minutas de edital, contrato e respectivos anexos.
Art. 5º As contribuições escritas deverão ser encaminhadas por uma das formas a seguir:
I - por meio de mensagem eletrônica para consulta.avenidadascidades@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
expediente de 9h00 às 12h00 e de 14h00 às 17h00.
IV - por meio do correio, com aviso de recebimento, para o endereço descrito no inciso
anterior, 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 no prazo referido 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 realizar-se no dia 22 de março de 2021, com início às 10:00
(dez) horas, 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 observadas 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 no endereço eletrônico semob.df.gov.br 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.

Nº 31, QUARTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2021

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 do
Distrito Federal.
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 alterálo 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 SEMOB 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 - guardar a documentação produzida na audiência.
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 eventuais medidas de controle higiênico e sanitário mencionadas 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
V - 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 Subsecretaria de Parcerias e Concessões da SEMOB será responsável por
elaborar o Relatório de Consulta e Audiência Públicas que deverá conter:
I - consolidação de todas as contribuições 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 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 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 semob.df.gov.br.
VALTER CASIMIRO SILVEIRA
Secretário de Estado
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