
DESPACHO DO CHEFE
Em 16 de agosto de 2021

Referência: Processo Administrativo 00054-00113294/2020-00. Assunto: Apurar os motivos
e a responsabilidade referentes a problemas de irregularidade contratual, relacionada ao
Contrato nº 10/2020 - PMDF (58909314), de manutenção das viaturas DODGE JOURNEY.
Interessado(s): CALMOTORS DF VEÍCULOS LTDA, CNPJ 09.186.471/0001-00. Valor
total do Contrato: R$ 3.927.385,25 (três milhões, Novecentos e vinte e sete mil, trezentos e
oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos.) 1.Concordo com o Relatório n° (66759360) da
Encarregada do Processo Administrativo, relativo à Portaria DLF n° 63/2021, e com Parecer
Técnico n. 1268 (67887705), do Chefe da ATJ/DLF, e os adoto como fundamentos da
decisão. 2. Ante o exposto, tendo em vista o descumprimento das cláusulas dos diplomas
normativos citados no parecer técnico descrito acima, aplico à empresa CALMOTORS DF
VEÍCULOS LTDA, CNPJ 09.186.471/0001-00, a penalidade de ADVERTÊNCIA E
MULTA, no percentual de 5% (CINCO) sobre o valor do Contrato 10/2020-PMDF, por
atraso na execução dos serviços de manutenção, com fulcro nos artigos 2º, 3º e 4º do Decreto
nº 26.851/2006. 3. Encaminhe-se o presente processo à ATJ/DLF para notificar a empresa da
referida punição. Publique-se.

BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA

DESPACHO DO CHEFE
Em 18 de agosto de 2021

Referência: Processo Administrativo 00054-00130277/2020-29. Assunto: Apurar os
motivos e a responsabilidade referentes a problemas de irregularidade contratual,
relacionada a Nota de Empenho n. 01(52694682), de aquisição de web cam.
Interessado(s): ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ nº 28.889.651/0001-01. 1.
Concordo com o Relatório n. 25 (67028967), do Encarregado de Processo Administrativo,
relativo à Portaria DLF n. 87/2020, e com Parecer Técnico n. 1270 (68105122), do Chefe
da ATJ/DLF, e os adoto como fundamentos da decisão. 2. Ante o exposto, tendo em vista
o descumprimento das cláusulas dos diplomas normativos citados no parecer técnico
descrito acima, aplico à empresa ITALIA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ nº
28.889.651/0001-01, a penalidade de ADVERTÊNCIA, com fulcro nos artigos 2º e 3º do
Decreto nº 26.851/2006, por atraso na entrega do objeto. 3. Encaminhe-se o presente
processo à ATJ/DLF para notificar a empresa da referida punição. Publique-se.

BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA

DESPACHO DO CHEFE
Em 19 de agosto de 2021

Referência: 00054-00123756/2020-99. Assunto: Atraso na entrega. Interessados: E L
MACHADO & L D MATOS LTDA. 1. Aprovo o Parecer Técnico nº 1271/2021 -
PMDF/DLF/AT (68188783), e adoto como fundamentos a decisão para aplicar a sanção
de multa de 0,66% por dia de atraso, 66 dias, tendo por base o valor da NE383, R$
1.124,00. 2. A ATJ/DLF para notificar a empresa da decisão. 3. Publique-se.

BILMAR ANGELIS DE ALMEIDA FERREIRA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
 

PORTARIA Nº 277, DE 17 DE AGOSTO DE 2021
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL,
no uso de suas atribuições legais previstas nos artigos 211 e 217 da Lei Complementar nº
840/2011, c/c os incisos VIII e XL, art. 100 do Decreto nº 27.784/2007, e diante do exposto no
documento SEI 67276475 do Presidente da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar
00055-00045347/2020-16,Portaria nº 282, de 11 de setembro de 2020, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias, a contar do dia subsequente ao vencimento, o prazo para
conclusão dos trabalhos da Comissão Processante de acordo com o §1º, do art. 217 da Lei
Complementar nº 840/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

ZÉLIO MAIA DA ROCHA

INSTRUÇÃO Nº 467, DE 18 DE AGOSTO DE 2021
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 9º, inciso II, do Decreto nº
27.784, de 16 de março de 2007, e com base no art. 263, § 1º, da Lei nº 9.503/97, de 23 de
setembro de 1997, e no processo administrativo 00055-00059867/2021-97, resolve:
Art. 1º Cancelar a Carteira Nacional de Habilitação em nome de MARILDA TAVARES
DOS SANTOS, CPF XXX.912.987-XX, registro 00484975421, renach DFXXX330713,
emitida em 14/12/2017, por motivo de fraude cometida por terceiros.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação.

ZÉLIO MAIA DA ROCHA

SECRETARIA DE ESTADO
DE JUSTIÇA E CIDADANIA

SECRETARIA EXECUTIVA
 

PORTARIA Nº 622, DE 20 DE AGOSTO DE 2021
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram

conferidas pelo artigo 114, do seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 34.320,
de 26 de abril de 2013, publicado no DODF nº 87, de 29 de abril de 2013, página 2, e,
delegadas pelo art. 1º, incisos XVI, XVII, XVIII e XXII, da Portaria nº 141, de 05 de julho
de 2019, publicada no DODF nº 127, de 09 de julho de 2019, página 12, bem como o
contido no artigo 3º e o anexo III, do Decreto nº 39.807, de 06 de maio de 2019, e no art.
211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, resolve:
Art. 1º Reconduzir a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar para apurar
responsabilidade de Servidor Público por supostas irregularidades administrativas,
conforme relatada no Processo 0400-000297/2016, prorrogada por meio da Portaria nº 434
de 18 de junho de 2021, publicada no DODF nº 115 de 22 de junho de 2021.
Art. 2º Fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para o encerramento dos trabalhos e
apresentação de relatório conclusivo, prorrogável por igual período.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME SANTANA DE SOUSA

PORTARIA Nº 624, DE 20 DE AGOSTO DE 2021
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E
CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo artigo 114, do seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 34.320,
de 26 de abril de 2013, publicado no DODF nº 87, de 29 de abril de 2013, página 2, e,
delegadas pelo art. 1º, incisos XVI, XVII, XVIII e XXII, da Portaria nº 141, de 05 de julho
de 2019, publicada no DODF nº 127, de 09 de julho de 2019, página 12, bem como o
contido no artigo 3º e o anexo III, do Decreto nº 39.807, de 06 de maio de 2019, e no art.
211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo para a Comissão Processante, instaurada
pela Portaria nº 452, de 24 de junho de 2021, publicada no DODF nº 119, de 08 de junho
de 2021, concluir os trabalhos de apuração dos fatos constantes do processo 00400-
00031455/2020-43 e apresentar relatório conclusivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JAIME SANTANA DE SOUSA

CONTROLADORIA SETORIAL DA JUSTIÇA
 

PORTARIA Nº 84, DE 23 DE AGOSTO DE 2021
O CONTROLADOR SETORIAL DE JUSTIÇA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, em substituição, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 3º e o anexo III, do Decreto nº 39.807, de
06 de maio de 2019, bem como pela delegação de competência oriunda da Portaria nº 131,
de 14 de junho de 2019, publicada no DODF de 26 de junho de 2019, página 7, em seu
art. 1º, inciso, II e no art. 211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro
de 2011, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo para a Comissão de Sindicância, reinstaurada
pela Portaria nº 72, de 29 de julho de 2021, publicada no DODF nº 143, de 30 de julho de
2021, concluir os trabalhos de apuração dos fatos constantes dos autos do processo 00400-
00046311/2019-58, e apresentar relatório conclusivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALISSON MELO RIOS

PORTARIA Nº 85, DE 23 DE AGOSTO DE 2021
O CONTROLADOR SETORIAL DE JUSTIÇA, DA SECRETARIA DE ESTADO DE
JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, em substituição, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pelo artigo 3º e o anexo III, do Decreto nº 39.807, de
06 de maio de 2019, bem como pela delegação de competência oriunda da Portaria nº 131,
de 14 de junho de 2019, publicada no DODF de 26 de junho de 2019, página 7, em seu
art. º 1º, inciso, II e no art. 211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de
dezembro de 2011, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo para a Comissão de Sindicância, reinstaurada
pela Portaria nº 71, de 29 de julho de 2021, publicada no DODF nº 143, de 30 de julho de
2021, concluir os trabalhos de apuração dos fatos constantes dos autos do processo 00400-
00034914/2019-15, e apresentar relatório conclusivo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALISSON MELO RIOS

CONSELHO DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

 
RESOLUÇÃO ORDINÁRIA Nº 84, DE 23 DE AGOSTO DE 2021

Dispõe sobre o resultado de habilitação dos projetos processados e julgados pela Comissão
de Seleção, em atendimento ao Edital de Chamada Pública nº 01/2020 do CDCA/DF.
O VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO
DISTRITO FEDERAL, órgão autônomo, paritário, deliberativo e controlador das ações de
atendimento aos direitos da criança e do adolescente do Distrito Federal, criado por força da
Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA), regido pela Lei Distrital nº
5.244, de 16 de dezembro de 2013, vinculado administrativamente à Secretaria de Estado de
Justiça e Cidadania do Distrito Federal, resolve:
Art. 1º Referendar e tornar público o resultado provisório de habilitação dos projetos,
constantes do anexo único, processados e julgados pela Comissão de Seleção, em
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atendimento ao Edital de Chamamento Público nº 01/2020, publicado no DODF, nº 171, de
09 de setembro de 2020.
§ 1º O prazo para interpor recurso ao resultado provisório é de 10 (dez) dias úteis após a
publicação desta Resolução, conforme item 11.4 do Edital de Chamada Pública nº 01/2020.
§ 2º Não havendo interposição tempestiva de recurso, este resultado provisório ficará
convertido automaticamente em definitivo, conforme item 11.4.1 do referido Edital.
Art. 2º Esta Resolução Ordinária entra em vigor na data da sua publicação.

JOÃO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA
 

ANEXO ÚNICO - Resultado provisório de habilitação

PROCESSO INSTITUIÇÃO PROJETO SITUAÇÃO

00400-
00053249/2020-94

Evolução - Associação para
Projetos de Desenvolvimento
Social

Participe &
Ação

HABILITADO

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO
DA ORDEM URBANÍSTICA - DF LEGAL

PORTARIA Nº 52, DE 18 DE AGOSTO DE 2021
Estabelece normas sobre o funcionamento, o controle de acesso, a circulação e a
permanência de pessoas nas dependências dos prédios que sediam a Secretaria de Estado
de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO
DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III
do parágrafo único do art. 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, resolve:
Art. 1º Implementar diretrizes básicas sobre o funcionamento, o controle de acesso, a
circulação e a permanência de pessoas nas dependências dos prédios que sediam a
Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º O controle de acesso, circulação e permanência de pessoas nas dependências dos
prédios onde funcionam a DF Legal, localizados no SIA Trecho 3, Lotes 1545/1555; no
SIA Trecho 4, Lotes 1290/1340, e, ainda, na QNM 29, Área Especial "F", Ceilândia, DF,
devem observar o disposto nesta Portaria, com o objetivo de viabilizar a segurança física e
patrimonial das edificações e dos usuários.
Parágrafo único. Toda e qualquer pessoa que tenha acesso às dependências da DF Legal
está sujeita aos procedimentos estabelecidos nesta Portaria.
Art. 3º Para os efeitos desta Portaria, considera-se:
I - autoridade: Governadores e Vice-Governadores, Secretários de Estado, Procurador-
Geral, Secretários-Adjuntos e Secretários Executivos, Deputados Distritais e Federais,
Senadores, Chefes de Gabinetes Civil e Militar, Dirigentes de Empresas Públicas,
Subsecretários, Administradores Regionais e autoridades de função equivalente,
devidamente identificados com a credencial de lapela (botton), criado pelo Decreto nº
25.323, de 10 de novembro de 2004, identidade funcional ou registro na recepção;
II - credencial de lapela: broche/botton específico de identificação de autoridades;
III - crachá: cartão destinado à identificação dos servidores e prestadores de serviços, de
uso obrigatório para acesso e permanência nas dependências da DF Legal;
IV - credenciamento: registro, manual ou em solução de tecnologia da informação, dos
dados referentes à identificação da pessoa autorizada a ingressar nas dependências da DF
Legal;
V - identificação pessoal: verificação do documento pessoal, com foto, concernente à
pessoa interessada em ingressar nas dependências da DF Legal;
VI - identidade funcional: documento oficial de identificação, que comprova a situação
funcional do servidor;
VII - prestador de serviço: funcionário terceirizado de empresa prestadora de serviço,
estagiário ou qualquer pessoa com vínculo temporário com os órgãos e que tenha acesso,
de forma autorizada, às dependências dos prédios que sediam a DF Legal;
VIII - vigilante: prestador de serviços terceirizados vinculado à unidade responsável por
operacionalizar a segurança física e patrimonial, nas áreas comuns dos prédios da DF
Legal;
IX - posto de vigilância: local específico onde o vigilante realizará suas atividades de
segurança física e patrimonial, nas áreas comuns dos prédios da DF Legal;
X - inspeção de segurança: procedimento destinado a verificar se a conduta das pessoas, a
movimentação de cargas, bens móveis e outros objetos, bem como os espaços de
circulação estão em conformidade com as normas de segurança do prédio, e
XI - segurança física e patrimonial: conjunto de medidas, procedimentos, estruturas e
princípios que objetivam proteger a incolumidade física de pessoas e ativos da instituição.

CAPÍTULO II
DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA ACESSO E PERMANÊNCIA NAS

DEPENDÊNCIAS DA DF LEGAL
Art. 4º O acesso e a permanência às dependências da DF Legal ficam condicionados à
apresentação da identificação pessoal, da identidade funcional, do crachá ou da credencial
de lapela (botton), criado pelo Decreto nº 25.323, de 10 de novembro de 2004.
§ 1º A credencial de lapela, o crachá ou o adesivo de identificação deverá estar disposto na
vestimenta, na altura do peito, de forma visível e enquanto perdurar a permanência e a
circulação da pessoa nas dependências das edificações da DF Legal.

§ 2º A credencial de lapela (botton) e o crachá são de uso personalíssimo, sendo
vedada sua utilização para acesso de terceiro.
§ 3º É dever das empresas contratadas providenciar a identificação pessoal dos
membros de sua equipe que prestam serviços nas dependências da DF Legal.

CAPÍTULO III
DO CONTROLE DE ACESSO

Art. 5º O controle de acesso de pessoas às dependências da DF Legal compreende a
identificação, o credenciamento e a verificação do uso da credencial de lapela, do
crachá, da identidade funcional ou identidade civil.
§ 1º O credenciamento de que trata o caput desse artigo abrange o registro do nome
completo, bem como do número e da identificação do órgão expedidor do documento
de identidade.
§ 2º Deverão ser registrados, em controle manual ou em sistema informatizado de
acesso, o nome e a matrícula do servidor que autorizar o acesso do visitante, além dos
dados deste.
§ 3º Em caso de reunião nas dependências da DF Legal, com participação de pessoas
que não trabalham no prédio, o responsável pela organização da reunião deverá
comunicar formalmente, com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, à unidade
responsável pela administração predial, o objetivo da reunião e a relação de pessoas, a
fim de agilizar o credenciamento dos participantes.
Art. 6º É vedado o ingresso e/ou a permanência nas dependências da DF Legal de
pessoa que se encontre em uma das seguintes condições:
I - acompanhada de qualquer animal, exceto cão-guia;
II - identificada como passível de representar risco à integridade física de pessoas ou
à segurança institucional;
III - menor desacompanhado, sem que antes seja estabelecido contato com o
responsável ou servidor que o mesmo deseja visitar, e o acesso dele seja autorizado
pelo responsável/servidor;
IV - para prática de comércio, de propaganda ou de recebimento de donativos, salvo
com a autorização prévia da unidade de administração predial;
V - portando arma de fogo, ressalvados os policiais durante o plantão, e os seguranças
de dignatários, desde que previamente identificados pelos vigilantes da DF Legal;
VI - portando artefato explosivo;
VII - que apresente conduta inadequada.
IX - utilizando capacete de motocicleta ou qualquer tipo de cobertura que impeça a
visualização do rosto e identificação.
Art. 7º É vedado o acesso de servidores ou prestadores de serviço fora do horário
normal de funcionamento, sem a devida autorização para ingresso em horário especial
expedida pela Subsecretaria de Administração Geral, exceto se caracterizada a
necessidade e a urgência. Neste caso, o vigilante registrará o fato em registro
específico de controle de acesso, antes de liberar a entrada ao prédio, e acompanhará
a pessoa interessada durante toda a permanência no prédio.
§ 1º A solicitação de ingresso em horário especial, para servidores e prestadores de
serviços, deverá ser encaminhada à Subsecretaria de Administração Geral, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, que, se autorizar, a encaminhará
aos responsáveis pela vigilância da edificação para liberação na ocasião da entrada.
§ 2º É vedado o acesso de visitantes fora do horário de funcionamento da DF Legal,
ressalvada a autorização de que trata o § 1º desse artigo.
§ 3º Fica dispensado o acompanhamento do vigilante de que trata o caput desse
artigo, quando o ingresso do servidor ou prestador de serviço se der em razão de
cumprimento de suas atividades laborais em regime de plantão.
Art. 8º Será analisada, pela unidade responsável pela administração predial, a
possibilidade de entrada de bens móveis ou eletrônicos de médio e grande porte, de
propriedade particular, nas dependências da DF Legal, com o intuito de evitar
sobrecarga da rede elétrica, sobrecarga na estrutura da edificação ou obstrução das
áreas de circulação ou fuga.
Parágrafo único. O servidor, prestador de serviços ou visitante assumirá inteira
responsabilidade pelo bem de sua propriedade que ficar nas instalações da DF Legal,
incluindo-se os bens de pequeno porte não registrados na portaria, renunciando ao
direito de pleitear, futuramente, qualquer indenização ou ressarcimento, em
decorrência de desaparecimento ou avaria que o bem porventura venha a sofrer.
Art. 9º A saída de qualquer bem patrimonial ou material de consumo de propriedade
do Distrito Federal somente será permitida mediante comunicação prévia à unidade
responsável pela administração predial e a autorização do responsável pelo bem
descrito no Sistema Geral de Patrimônio da Secretaria de Estado de Economia do
Distrito Federal - SisGePat, mediante apresentação de formulário de "Autorização de
Saída de Material" preenchido e assinado.
Parágrafo único. O controle de acesso de bens e materiais objetiva proteger contra
danos e avarias que possam advir do ingresso ou retirada indevida de bens
patrimoniais públicos.

CAPÍTULO IV
DOS ELEVADORES

Art. 10. Os elevadores destinam-se ao transporte de servidores, prestadores de
serviços e visitantes, no horário normal de funcionamento do Edifício Sede da DF
Legal.
§ 1º Terão transporte prioritário nos elevadores as pessoas com mobilidade
reduzida os portadores de necessidades especiais, as pessoas com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas
por criança de colo.
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