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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DO DISTRITO FEDERAL
Assessoria Técnica

EDITAL DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE Nº 01/2019
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, o disposto no ar go 22 do Decreto nº 39.613, de 03 de janeiro de 2019, e o Relatório de Análise da
Comissão Técnica ins tuída pela Portaria nº 34, de 26 de abril de 2019, constante do Processo nº
00090.00008789/2019-30, Resolve:
1 - Tornar público o resultado da seleção dos projetos, levantamentos, inves gações e estudos (doravante
denominados nesta Portaria como “estudos”) apresentados no âmbito do Procedimento de Manifestação
de Interesse - PMI vinculado ao Edital de Chamamento de Manifestação de Interesse nº 01/2019/SEMOB,
publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal em 23 de janeiro de 2019.
2 - De acordo com os critérios de avaliação e seleção, constantes do Anexo I do Termo de Autorização
publicado no Diário Oﬁcial do Distrito Federal em 1º de abril de 2019, obteve-se a seguinte classiﬁcação
para os estudos entregues no prazo es pulado pelo item 6 do Edital de Chamamento de Manifestação de
Interesse nº 01/2019/SEMOB:
CLASSIFICAÇÃO

GRUPO AUTORIZADO

PONTUAÇÃO

1 (estudo
selecionado)

BF CAPITAL ASSESSORIA EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS LTDA. /
SERVENG/CIVILSAN
S/A
EMPRESAS
ASSOCIADAS
DE
ENGENHARIA / TRANS SISTEMAS DE TRANSPORTES LTDA. /
VIAÇÃO PIRACICABANA S/A

61,75

3 - O estudo selecionado terá seus direitos associados transferidos à administração pública e poderão ser
divulgados somente após a divulgação do Aviso de Audiência Pública, conforme previsto no ar go 26 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 ins tuída pela Portaria nº 34, de 26 de abril de 2019, solicitar ajustes e
complementações posteriores, decorrentes de avaliações técnicas e jurídicas, para:
I – Sanar deﬁciências constatadas ou esclarecer pontos duvidosos, previamente à Audiência Pública;
II – Incorporar contribuições provenientes da Audiência Pública;
III – Atender recomendações e determinações dos órgãos de controle; e
IV – Aprimorar os projetos, levantamentos, inves gações e estudos a serem subme dos a processo
licitatório, conforme previsto no ar go 26 do Decreto nº 39.613, de 03 de janeiro de 2019.
5 - Previamente à licitação do empreendimento deverão ser efe vados os seguintes atos ou providências:
I – Todos os procedimentos previstos no ar go 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 ar go 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
ins tuída pela Portaria nº 34, de 26 de abril de 2019; e
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IV – Comunicação formal de eventual valor de ressarcimento ao órgão ou en dade responsável pela
licitação com vistas à inclusão da cláusula de eﬁcácia na minuta do contrato mencionada no ar go 28 do
Decreto nº 39.613, de 03 de janeiro de 2019.

VALTER CASIMIRO SILVEIRA
Documento assinado eletronicamente por VALTER CASIMIRO SILVEIRA Matr.273481-8,
Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade, em 20/09/2019, às 17:28, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oﬁcial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
A auten cidade do documento pode ser conferida no site:
h p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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