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SEÇÃO I

dos procedimentos licitatórios, no âmbito dos órgãos e entidades de que trata o Art. 4º deste
Decreto, como sistema integrante do Portal de Compras Governamentais.
Art. 6º O Sistema de Gestão de Contratos - e-ContratosDF permitirá o gerenciamento online
dos contratos firmados, no âmbito dos órgãos e entidades de que trata o Art. 4º deste
Decreto, como sistema integrante ao Portal de Compras Governamentais.
Art. 7º O Sistema de Gestão de Material - e-SupriDF permitirá o gerenciamento online dos
materiais adquiridos, no âmbito dos órgãos e entidades de que trata o Art. 4º deste Decreto,
como sistema integrante ao Portal de Compras Governamentais.
Art. 8º O Decreto nº 25.955/2005 passa a vigorar com as seguintes alterações:
Dispõe sobre o Sistema de Gerenciamento de Convênios - SISCON no âmbito da Ad-
ministração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, e dá outras providên-
cias.

"Art. 1º Fica instituído o Sistema de Gerenciamento de Convênios - SISCON, na Ad-
ministração Direta, Autárquica e Fundacional, como sistema auxiliar ao Sistema de
Apoio Operacional do Distrito Federal - SIAO criado pelo Decreto º 24.151, de 17 de
outubro de 2003.
Art. 2º O SISCON, de estrutura modular, interdependente e interligada, tem por fi-
nalidade:
I - dotar os Órgãos de que trata o Art. 1º deste Decreto de sistema único e integrado de
processamento de dados destinado ao atendimento das funções que compõem a gestão de
convênios;
II - propiciar condições para o desenvolvimento das atividades de planejamento, co-
ordenação, supervisão, controle, fiscalização e controle de convênios;

III - ......................................"
Art. 9º A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão expedirá normas
complementares quanto ao disposto no presente Decreto, em especial quanto à operacio-
nalização dos sistemas instituídos e ao momento de implementação da obrigatoriedade de
substituição dos sistemas atuais.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de julho de 2018
130º da República e 59º de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG

DECRETO Nº 39.210, DE 5 DE JULHO DE 2018
Decreta, a partir desta data, luto oficial por 03 (três) dias no Distrito Federal, em virtude do
falecimento de Luiz Carlos Botelho.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o
artigo 100, incisos VII e XXVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e considerando o
sentimento de luto e pesar pelo falecimento de LUIZ CARLOS BOTELHO, DECRETA:
Art. 1º Fica decretado, a partir desta data, luto oficial por 03 (três) dias no Distrito Federal,
em virtude do falecimento de LUIZ CARLOS BOTELHO.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de julho de 2018
130º da República e 59º de Brasília

RODRIGO ROLLEMBERG

DECRETO Nº 39.211, DE 5 DE JULHO DE 2018
Dispõe sobre o Portal de Compras do Distrito Federal no âmbito do Programa de Gestão de
Compras Governamentais (COMPRASDF), e os sistemas corporativos de suporte ao ciclo de
compras públicas, bem como a alteração do Decreto nº 25.955/2005, e dá outras pro-
vidências.
O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas pelo artigo 100, incisos VII e XXVI da Lei Orgânica do Distrito Federal e artigos 115
e 118, da Lei n° 8.666/1993, bem como o art. 3º, inciso III do Decreto Distrital nº
37.729/2016, DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Portal de Compras Governamentais do Distrito Federal, desen-
volvido em plataforma web, que permitirá o gerenciamento online dos procedimentos li-
citatórios, da gestão contratual e da gestão de suprimentos dos órgãos e entidades do Distrito
Federal.
Art. 2º Os atos relativos aos procedimentos licitatórios, gestão contratual e gestão de su-
primentos serão realizados nos sistemas integrantes do Portal de Compras Governamentais.
Art. 3º O portal que dispõe o Art. 1º será integrado pelos seguintes sistemas corporativos:
I - Sistema de Gestão de Compras Governamentais (e-ComprasDF);
II - Sistema de Gestão de Contratos (e-ContratosDF); e
III - Sistema de Gestão de Suprimentos (e-SupriDF).
Parágrafo Único- Os sistemas definidos no Caput serão regulamentados por meio de Portaria,
que também poderá tratar da exclusão e incorporação de outros sistemas ao Portal definido
no Art. 1º.
Art. 4º O Portal de Compras Governamentais e os sistemas corporativos definidos no art. 3º
serão de uso obrigatório para todos os órgãos e entidades da administração pública direta,
autárquica e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista
e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Distrito Federal, que utilizam o
Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGGo), nos registros contábeis, orçamen-
tários, financeiros e patrimoniais.
Art. 5º O Sistema de Gestão de Compras - e-ComprasDF permitirá o gerenciamento online

PODER EXECUTIVO

ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO GESTOR DE PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS E DO GRUPO DE DELIBERAÇÃO DE CONCESSÕES

Aos 07 dias do mês de junho do ano de 2018, no Gabinete do Governador, no Palácio do
Buriti, reuniu-se o Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas e o Grupo de Deliberação
de Concessões, quando estiveram presentes os senhores membros efetivos, o Senhor Go-
vernador do Distrito Federal e Presidente do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas,
RODRIGO ROLLEMBERG, os Secretários de Estado SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS
DE ALMEIDA, MARCELO SOARES ALVES, WILSON JOSÉ DE PAULA, e a Pro-
curadora-Geral do Distrito Federal PAOLA AIRES CORRÊA LIMA. Participaram, ainda,
como membros auxiliares, a Secretária de Estado de Projetos Estratégicos, MARIA RA-
QUEL MESQUITA MELO, o Presidente da Agência de Desenvolvimento do Distrito Fe-
deral - TERRACAP, JÚLIO CÉSAR DE AZEVEDO REIS, o Presidente do Instituto de
Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, ADLER ANAXIMANDRO DE
CRUZ E ALVES. Com o quórum legal o Presidente declarou abertos os trabalhos, de-
signando a Sra. MARIA RAQUEL MESQUITA MELO para secretariar e gerenciar a reu-
nião, com a leitura da seguinte pauta proposta: Item 1. Apresentação de resultados da gestão
2015/2018 e apresentação do novo método de trabalho da Secretaria de Estado de Projetos
Estratégicos; Item 2. Deliberação acerca da execução do contrato de Concessão do Centro de
Convenções Ulysses Guimarães; Item 3. Apresentação da situação dos projetos em execução
pelo Escritório de Parcerias Público-Privadas - EPPP, da Secretaria de Estado de Projetos
Estratégicos - SEPE; Item 4. Apresentação da situação dos projetos em execução pela
TERRACAP; Item 5. Definição da carteira de projetos, considerando a suspensão do PRO-
DOC (UNOPS) determinada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.
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SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,

ORÇAMENTO E GESTÃO

Item 1. A Sra. Raquel Melo apresentou os resultados da gestão 2015-2018, destacando a

relevância da revisão do marco legal, decorrente da edição do Decreto nº 36.554/2015, que

regulamentou o recebimento de Manifestações de Interesse Privado - MIPs, e a publicação de

Chamamento Público de Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI, para recebimento

de estudos provenientes da iniciativa privada. Citou os projetos da Via Transbrasília, Ilu-

minação Pública, Centro Administrativo, Vivencial e Esporte do Guará - CAVE, e Shopping

Popular, que resultaram de estudos recebidos por meio de PMI. Citou, também, a conclusão

da licitação do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e o posicionamento de destaque

alcançado pelo Distrito Federal na gestão do Programa de Parcerias. Em seguida, falou da

transferência da estrutura da Subsecretaria de Parcerias Público-Privadas - SUBPPP para a

estrutura da Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos, e informou da transformação

daquela estrutura em Escritório de Parcerias Público-Privadas, a fim de que os projetos de

parceria sejam implementados numa estrutura de gerenciamento de projetos. Informou da

elaboração do regimento interno da Secretaria de Estado de Projetos Estratégicos, que

incorporou as competências antes atribuídas à SUBPPP. Por fim, apresentou o Sr. Daniel

Vicente Evaldt da Silva como Chefe do EPPP.

Item 2. A Sra. Raquel Melo advertiu sobre a iminência do encerramento do prazo para

assinatura do contrato de concessão do Centro de Convenções Ulysses Guimarães - CCUG,

que ocorrerá em 18/06/2018. Chamou atenção para a urgência da definição do órgão res-

ponsável pela gestão do contrato. Informou, ainda, que há a possibilidade de a DF ATIVOS

S.A, empresa pública vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda, realizar a gestão desse e

de futuros contratos de parceria, mas a solução depende da aprovação de Projeto de Lei para

alteração do objeto social da empresa, e ponderou que não há tempo suficiente para apre-

ciação. O Sr. Wilson de Paula defendeu que a gestão seja realizada pela DF ATIVOS S.A,

e sugeriu que a gestão do contrato seja realizada pela Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer

- SETUL, até que ocorra a aprovação do Projeto de Lei para alteração do objeto social da DF

ATIVOS S.A. Após deliberação, o Conselho decidiu, por unanimidade, que a SETUL

realizará a gestão do contrato de concessão do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, até

que ocorra a aprovação do Projeto de Lei que altera o objeto social da DF ATIVOS S.A.

Item 3. Ao tratar dos projetos em execução pelo Escritório de Parcerias Público-Privadas, a

Sra. Raquel Melo informou da licitação do Kartódromo Ayrton Senna, que tem abertura dos

envelopes marcada para 29/06/2018. Em seguida, disse da necessidade de o Conselho

deliberar acerca da possibilidade da ocupação temporária de uma área de 250 m² no kar-

tódromo do Autódromo Internacional de Brasília, para abrigar os atuais ocupantes do Kar-

tódromo do Guará, a fim de que a futura concessionária cumpra obrigação prevista no edital.

O Sr. Júlio Reis disse que não é possível a ocupação dessa área, dada a iminência da licitação

do Autódromo Internacional de Brasília, que está sob condução da TERRACAP. Após

deliberação, o Conselho decidiu que o EPPP deverá estudar e implementar solução al-

ternativa.

Item 4. Ao tratar da situação dos projetos de parceria executados pela TERRACAP, o Sr.

Júlio Reis informou que o edital para concessão do Autódromo Internacional de Brasília será

publicado em 06/07/2018. Destacou, também, que há expectativa de que o TCDF conclua a

análise da licitação ainda neste mês.

Item 5. A Sra. Raquel Melo apresentou quadro demonstrativos dos projetos que que tiveram

a fase de análise interrompida em razão da decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal

- TCDF, que determinou a suspensão do Acordo de Cooperação Técnica - ACT

UNOPS/16/03. Pontuou que o saldo de recursos destinados ao ACT UNOPS/16/03 não é

suficiente para a conclusão da análise dos estudos decorrentes dos projetos da Via Trans-

brasília, do Parque da Cidade, e do Teatro Nacional, mas que esse saldo poderia ser utilizado

para realizar a avaliação dos estudos de Iluminação Pública, que têm entrega prevista para

15/06/2018. Após deliberação, o Conselho decidiu que o EPPP deverá avaliar a possibilidade

do uso do saldo disponível para o ACT/16/03, sem que isso implique o descumprimento da

decisão do TCDF.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. E, para constar, eu, Maria Raquel

Mesquita Melo, Secretária de Estado de Projetos Estratégicos, designada para secretariar a

reunião, redigi, lavrei e datei a presente ata, que após lida, vai assinada por mim e pelos

demais membros.

RODRIGO ROLLEMBERG

Presidente do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas

Governador

SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA

Secretário de Estado - Chefe da Casa Civil

MARCELO SOARES ALVES

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

WILSON JOSÉ DE PAULA

Secretário de Estado de Fazenda

PAOLA AIRES CORRÊA LIMA

Procuradora-Geral do Distrito Federal

MARIA RAQUEL MESQUITA MELO

Secretária de Estado de Projetos Estratégicos

PORTARIA Nº 308, DE 4 DE JULHO DE 2018
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO
DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista a com-
petência que lhe foi delegada pelo artigo 105, III, da Lei Orgânica do Distrito Federal,
consoante a disposição do art. 7º, V, do Decreto nº 36.561, de 19 de junho de 2015,
R E S O LV E :
Art. 1º Padronizar os procedimentos de requerimento geral, pedido de reconsideração e de
recurso à Junta Médica Oficial de Recursos - JMOR, com avaliação em primeira e segunda
instância recursal, relativos aos atos médico-periciais, no âmbito da Subsecretaria de Se-
gurança e Saúde no Trabalho - Subsaúde, desta Secretaria de Estado de Planejamento,
Orçamento e Gestão - SEPLAG.
Art. 2º Para efeitos desta Portaria, o direito de petição compreende a apresentação de
requerimento geral, pedido de reconsideração e recurso, em primeira e segunda instância
recursal.

CAPÍTULO I
REQUERIMENTO GERAL

Art. 3º O requerimento geral compreende a solicitação para emissão de cópia digitalizada de
documentos, segunda via do comprovante de homologação de licença médica, pedidos de
dados, documentos ou informações em geral acerca do registro e atendimento médico-
pericial, realizados e protocolados diretamente no âmbito da Subsecretaria de Segurança e
Saúde no Trabalho.
Parágrafo único. O requerimento geral, logo que protocolado, será dirigido ao setor com-
petente, devendo ser despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de trinta dias,
contados da data de seu protocolo.

CAPÍTULO II
DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

Art. 4º Quando inconformado com o resultado da avaliação pericial, o interessado poderá
protocolar pedido de reconsideração, no prazo de até 30 dias, contados da ciência do
resultado.
§1º O pedido de reconsideração deverá ser encaminhado ao perito ou junta médica que
proferiu a decisão recorrida.
§2º O pedido de reconsideração deve ser despachado no prazo de cinco dias e decidido
dentro de até 30 dias, contados da data de seu protocolo.


