
PÁGINA 8 Nº 35, quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020Diário Oficial do Distrito Federal

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico h t t p : / / w w w. i n . g o v. b r / a u t e n t i c i d a d e . h t m l
pelo código 50012020021900008

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Alameda Gravatá, Conjunto 3, Lotes 2, 4, 6 e 8 e Avenida Parque Águas Claras, Conjunto 4, Lote 9,
Águas Claras - Distrito Federal.
Art. 2º Autorizar a oferta da educação infantil, creche, para crianças de 6 meses a 3 anos de idade, e pré-
escola, para crianças de 4 e 5 anos de idade.
Art. 3º Autorizar a oferta do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano.
Art. 4º Aprovar a Proposta Pedagógica da instituição educacional, incluindo as matrizes curriculares que
constituem os anexos I e II do citado parecer.
Art. 5º Validar os atos escolares irregularmente praticados pela instituição educacional, a contar do ano
letivo de 2018 até a data da publicação da portaria oriunda do citado parecer.
Art. 6º Advertir a instituição educacional pela inobservância da legislação educacional vigente.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS

PORTARIA Nº 37, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que
lhe confere o artigo 182, inciso XVIII do Regimento Interno desta Pasta, aprovado pelo Decreto nº
38.631, de 20 de novembro de 2017, e tendo em vista o disposto no Parecer nº 12/2020-CEDF, de 11 de
fevereiro de 2020, do Conselho de Educação do Distrito Federal, aprovado em Sessão Plenária de igual
data, e, ainda, o que consta no Processo nº 00080-00112872/2018-69, resolve:
Art. 1º Autorizar o curso de Especialização Técnica de Nível Médio em Instrumentação Cirúrgica, eixo
tecnológico: Ambiente e Saúde, presencial, do Centro de Educação Profissional - Escola Técnica de
Planaltina - CEP-ETP, situado entre as Avenidas Contorno e Independência, Setor de Saúde Planaltina -
Distrito Federal, instituição educacional da rede pública de ensino do Distrito Federal, mantida pela

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com sede no SBN, Quadra 2, Bloco C, Edifício
Phenícia, Brasília - Distrito Federal.
Art. 2º Aprovar o Plano de Curso do curso de Especialização Técnica de Nível Médio ora autorizado,
incluindo a matriz curricular que constitui o anexo único do citado parecer.
Art. 3º Determinar a inclusão do curso de Especialização Técnica de Nível Médio ora autorizado no
Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), para fins de
validade nacional.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS

PORTARIA N° 38, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020.
Revoga a Portaria n° 420, de 21 de dezembro de 2018 que normatiza o Sistema Permanente de Avaliação
Educacional do Distrito Federal (SIPAEDF).
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições
que lhe confere o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Educação (SEEDF), aprovado pelo
Decreto n° 38.631, de 20 de novembro de 2017; nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996; do Parecer n° 93 do CEDF, de 20 de maio de 2014, que
aprova as Diretrizes de Avaliação Educacional; da Lei n° 13.005, de 25 de junho de 2014, que estabelece
o Plano Nacional de Educação (PNE); da Lei n° 5.499, de 14 de julho de 2015, que estabelece o Plano
Distrital de Educação (PDE), com destaque para a estratégia 7.22, que versa sobre "construir e
implementar o Sistema Permanente de Avaliação Educacional do Distrito Federal"; da Portaria n° 389 do
CEDF, de 04 de dezembro de 2018, que institui o Currículo em Movimento do Distrito Federal, 2ª edição
e da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), instituída pela portaria n° 756, de 3 de abril de 2019,
que regulamenta as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas, resolve:
Art. 1º Regulamentar o Sistema Permanente de Avaliação Educacional da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal (SIPAEDF), o qual tem o objetivo de assegurar o processo distrital de
avaliação dos estudantes, das unidades escolares e do sistema de ensino.
§1º O SIPAEDF tem por finalidades contribuir com a garantia da qualidade de educação do Distrito
Federal, (re)direcionar políticas públicas educacionais e promover subsídios para intervenções
pedagógicas e administrativas.
§2º A gestão do SIPAEDF é de responsabilidade da Diretoria de Avaliação (DIAV), vinculada à
Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação (SUPLAV) da SEE D F.
Art. 2° O SIPAEDF, cujas diretrizes básicas são estabelecidas nesta Portaria, é constituído por dois
eixos:
I - Avaliação de Desempenho dos Estudantes.
II - Avaliação de Contexto.
Art. 3º A avaliação de desempenho dos estudantes se dá por meio de aplicação da Prova DF aos
estudantes do ensino fundamental regular e do ensino médio regular da rede de ensino do Distrito
Federal.
I - Para a rede pública:
a) a aplicação da Prova DF tem início em 2020;
b) a Prova DF deve ser aplicada anualmente de forma censitária, do 2o ano do ensino fundamental à 3a
série do ensino médio;
c) a aplicação da Prova DF deve acontecer no 2° semestre do ano letivo;
d) as datas de aplicação da Prova DF são estabelecidas no calendário escolar da SEEDF;
e) é vedada a dispensa de estudantes no dia da aplicação da Prova DF, exceto nos casos resguardados pela
lei;
f) a Prova DF pode ser aplicada em formato impresso e/ou digital.
II - Para a rede privada de ensino:
a) a aplicação da Prova DF deve ser gradativamente implantada, tendo como tempo máximo para sua
integralização o último ano de vigência do Plano Distrital de Educação.
b) a Prova DF deve ser aplicada de forma censitária para o 5o e 9o anos do ensino fundamental e 3a série
do ensino médio.
c) a aplicação da Prova DF deve acontecer no 2o semestre do ano letivo.
d) as datas de aplicação da Prova DF são estabelecidas no calendário escolar da SEEDF.
e) é vedada a dispensa de estudantes no dia da aplicação da Prova DF, exceto nos casos resguardados pela
lei.
f) a Prova DF pode ser aplicada em formato impresso e/ou digital.
Art. 4º A Prova DF é constituída de itens de múltipla escolha de Língua Portuguesa e Matemática, sendo
posteriormente acrescidos itens de Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação.
Art. 5º Com base em atos normativos, é assegurado, na realização da Prova DF atendimento especializado
a Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (ENEE), levando em consideração suas
especificidades:
I - adequação espaço-temporal;
II - auxílio de intérprete de libras e/ou vídeo;
III - auxílio de ledor e/ou transcritor;
IV - impressão em formato ampliado;
V - impressão em Braile;
VI - material tátil.
Parágrafo único Em nenhuma hipótese será permitido modificar os itens da Prova DF, além do previsto
no caput deste artigo.
Art. 6º Deve ser assegurado para estudantes respaldados por lei no que tange a transtornos auxílio de
ledor e/ou transcritor e adequação de temporalidade na realização da Prova D F.
Art. 7º Deve ser assegurado, para realização da Prova DF, atendimento específico a estudantes lactantes,
gestantes, idosos, em classe hospitalar e/ou com outra condição específica nos termos da Lei.

Art. 8º A Prova DF será estruturada pela Diretoria de Avaliação com base nas matrizes de referência do
SIPAEDF, obedecendo a todos os procedimentos de elaboração, revisão e validação, bem como aos
pressupostos teórico-metodológicos referentes à construção de itens.
§1° As matrizes de referência da Prova DF devem ser elaboradas e atualizadas pela Diretoria de
Avaliação da SEEDF com base no currículo vigente e na Base Nacional Comum Curr i c u l a r.
§2° A SEEDF deve constituir, gradativamente, um Banco Distrital de Itens (BDI), após a criação das
matrizes de referências.
Art. 9º O processo de logística envolvendo os instrumentos da Prova DF deve ser detalhado em manuais
e guias de aplicação elaborados pela Diretoria de Avaliação.
Art. 10. Haverá atos normativos para instruir o atendimento educacional especializado, o processo de
logística e definir condutas e regras da Avaliação de Desempenho dos Estudantes
Art. 11. Os dados do eixo Avaliação de Contexto são obtidos a partir de análise de questionários próprios
aplicados ao sistema de ensino do DF, considerando os fatores associados ao processo educativo.
Art. 12. É de responsabilidade da Diretoria de Avaliação o desenvolvimento de procedimentos
metodológicos para a elaboração e a aplicação dos instrumentos de Avaliação de Contexto, bem como a
tabulação dos dados e a divulgação dos resultados.
Parágrafo único Os instrumentos de Avaliação de Contexto devem ser aplicados em formato impresso
e/ou digital.
Art. 13. A Avaliação de Contexto, que abrange estudantes, professores e gestores do sistema de ensino
do DF, deve ser aplicada para:
I - professores e gestores da educação infantil;
II - estudantes, professores e gestores do ensino fundamental e do ensino médio.
Art. 14. A equipe gestora da unidade escolar deve fornecer todas as informações solicitadas nos
instrumentos de Avaliação de Contexto.
Art. 15. É de responsabilidade da equipe gestora da unidade escolar o acompanhamento e a aplicação dos
instrumentos de Avaliação de Contexto para todos os estudantes e professores.
Art. 16. A aplicação da Avaliação de Contexto deve ocorrer anualmente, no 2° semestre do ano
letivo.
Art. 17. Os resultados obtidos na avaliação de contexto devem:
I - subsidiar a análise dos elementos que interferem direta ou indiretamente no desempenho dos
estudantes;
II - promover ações pedagógicas e administrativas que dirimam as fragilidades e fortaleçam as
potencialidades institucionais, de forma a promover melhoria da qualidade da educação.
Art. 18. Os resultados obtidos a partir da Avaliação de Desempenho e da Avaliação de Contexto,
acrescidos de dados de fluxo provenientes do Censo Escolar, compõem o cálculo do Índice de Qualidade
da Educação do Distrito Federal (IQEDF).
Art. 19. Os dados do IQEDF são gerados nos níveis:
I - sistema de ensino;
II - rede pública;
III - rede privada;
IV - Coordenações Regionais de Ensino, nos casos que se aplica;
V - unidades escolares.
Art. 20. Os resultados do IQEDF devem ser divulgados à comunidade escolar no ano seguinte à aplicação
da Prova DF e dos questionários de contexto.
Art. 21. Para o cálculo do índice, fica estabelecido como referência os resultados da Prova DF e dos
questionários de contexto.
I - Consideram-se os resultados da Prova DF aplicada:
a) nos anos iniciais - turmas dos 5° anos do ensino fundamental;
b) nos anos finais - turmas dos 9° anos do ensino fundamental;
c) no ensino médio - turmas das 3ª séries.
II - Consideram-se os resultados dos questionários de contexto aplicados:
a) a todos os estudantes do 5° e 9° anos do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio;
b) todos os professores e coordenadores da unidade escolar;
c) um representante da equipe gestora da unidade escolar.
Art. 22. É de responsabilidade da SEEDF a ampla divulgação do IQEDF.
Parágrafo único. É de responsabilidade de todos os níveis de gestão do sistema de ensino do DF a
utilização dos resultados obtidos pelo SIPAEDF no (re)direcionamento das políticas públicas para
educação e promoção social.
Art. 23. O primeiro ciclo do SIPAEDF será entre 2020 a 2025.
Art. 24. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOÃO PEDRO FERRAZ DOS PASSOS

SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA Nº 35, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020

Torna público, para o exercício de 2020, o valor de R$ 4.931.113,74 (quatro milhões, novecentos e
trinta e um mil, cento e treze reais e setenta e quatro centavos) em despesas de capital, no âmbito
do Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, que serão descentralizados, em
caráter complementar, diretamente às Unidades Executoras (UEx) das Coordenações Regionais de
Ensino (CREs), para apoio às Unidades Escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal
O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO
FEDERAL, por delegação de competência, conforme Portaria nº 314, de 10 de setembro de 2019,
artigo 13, inciso II, bem como nos termos da Lei Distrital nº 6.023, de 18 de dezembro de 2017 e
nos demais normativos que dispõem sobre o Programa de Descentralização Administrativa e
Financeira - PDAF, resolve:
Art. 1º Tornar público, para o exercício de 2020, o valor de R$ 4.931.113,74 (quatro milhões,
novecentos e trinta e um mil, cento e treze reais e setenta e quatro centavos) em despesas de capital,
categoria de despesa 445042 do Programa de Trabalho nº 12.122.6221.9068.0001, no âmbito do
Programa de Descentralização Administrativa e Financeira - PDAF, que serão descentralizados, em
caráter complementar, diretamente às Unidades Executoras (UEx) das Coordenações Regionais de
Ensino (CREs), para apoio às Unidades Escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal.
Art. 2º Os recursos disponibilizados na presente portaria visam atender às necessidades de aquisição
de materiais permanentes para as Unidades Escolares e Coordenações Regionais de Ensino.
Art. 3º Cabe às CREs, junto às Unidades Escolares, avaliar e decidir sobre a aquisição de materiais
permanentes, que deverá ser apresentada por meio de documento de aprovação da destinação dos
recursos pelo Conselho Escolar, até que seja regulamentado modelo próprio.
§1º Em razão da especificidade da área de atuação, as Unidades Escolares rurais, as que ofertam
ensino de educação profissional, cursos técnicos, educação integral em tempo integral, educação
especial, educação infantil, creche e pré-escola poderão indicar a aquisição de materiais permanentes
específicos, os quais terão prioridade sobre os demais bens.
§ 2º As CREs deverão agregar todos os pedidos das Unidades Escolares para a aquisição de bens,
em único processo, para só então consultar às áreas técnicas competentes acerca das autorizações para
compra.
Art. 4º Ao avaliar a necessidade de aquisição dos materiais permanentes, a Coordenação Regional de
Ensino deverá observar os princípios da economicidade, razoabilidade, impessoalidade e interesse
público com objetivo de adquirir a proposta mais vantajosa para administração pública e, ainda, a Lei
8.666/1993.
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Art. 5º Para fins de composição financeira, os valores descentralizados às UExs das CREs foram
calculados com base no valor de R$ 6.255,33 (seis mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta
e três centavos) por Unidade Escolar.
§1º Os recursos descentralizados às UExs elencadas no caput do presente artigo possuem as seguintes
exceções:
I - as CREs de Ceilândia, Guará, Plano Piloto e São Sebastião, por possuírem Unidades Escolares
recém-criadas, receberão, por unidade escolar, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para
aquisição de mobiliário e equipamentos destinados às seguintes Unidades Escolares: Escola Classe JK
do Sol Nascente, Escola Classe 03 da Estrutural, Escola Pública Integral Bilíngue Libras e Português
e ao Centro de Educação Infantil 05 de São Sebastião, respectivamente.
II - a CRE do Plano Piloto receberá o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para apoio ao Centro
de Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação (EAPE) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para
apoio ao Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais.
III - os Centros Interescolares de Línguas (CILs) receberão o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
para a aquisição de materiais permanentes.
§2º Os recursos descentralizados para Unidades Escolares recém-criadas, CILs, EAPE e CEEDV não
são cumulativos com o valor da base de cálculo do caput do Art. 5º.
Art. 6º A transferência de recursos às CREs da rede pública de ensino do Distrito Federal tem como
condição a adimplência, por parte das UExs, quanto à apresentação da prestação de contas anual dos
exercícios anteriores, bem como a regularidade das prestações de contas parciais do período em curso,
tanto no âmbito das Unidades de Administração Geral - UNIAGs das CREs, quanto no âmbito da
Gerência de Prestação de Contas - GPDESC, da Subsecretaria de Administração Geral - SUAG.
Parágrafo Único: Por ocasião das aquisições de materiais permanentes, as CREs deverão observar a
adimplência quanto à apresentação das prestações de contas dos exercícios anteriores, bem como das
prestações de contas parciais do período em curso pelas Unidades Escolares.
Art. 7º Os materiais permanentes adquiridos com recursos do PDAF deverão ser objeto de imediata
doação por parte das UExs, para que sejam incorporados ao patrimônio da SEDF, conforme artigo 23
da Lei Distrital nº 6.023, de 18 de dezembro de 2017 e legislações correlatas.
Art. 8º A liberação dos recursos ocorrerá conforme os valores descritos no Anexo Único desta
Portaria, observada a disponibilidade financeira.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

QUINTINO DOS REIS BORGES FILHO

ANEXO ÚNICO

. CRE VA L O R

. BRAZLÂNDIA R$ 223.915,23

. CEILÂNDIA R$ 660.511,68

. GAMA R$ 342.766,50

. GUARÁ R$ 235.149,24

. NÚCLEO BANDEIRANTE R$ 296.425,89

. PA R A N O Á R$ 248.936,55

. P L A N A LT I N A R$ 436.596,45

. PLANO PILOTO R$ 800.554,32

. RECANTO DAS EMAS R$ 211.404,57

. SAMAMBAIA R$ 292.723,86

. SANTA MARIA R$ 211.404,57

. SÃO SEBASTIÃO R$ 216.383,25

. SOBRADINHO R$ 324.000,51

. TA G U AT I N G A R$ 430.341,12

. TO TA L R$ 4.931.113,74

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PORTARIA Nº 5, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições lhe confere o art. 105, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito
Federal, considerando o disposto no art. 3º, do Decreto nº 39.002, de 24 de abril de 2018, que
regulamenta os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e conforme
Processo SEI-GDF nº 0370-000855/2008, resolve:
Art. 1º Revogar a Portaria nº 134, de 21 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial do Distrito
Federal - DODF nº. 204, de 25 de outubro de 2010, que revogou o Edital nº. 76, de 24 de maio de
2010, publicado no DODF nº. 100, de 26 de maio de 2010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

RUY COUTINHO DO NASCIMENTO

PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO
PRODUTIVO DO DISTRITO FEDERAL

CONSELHO DE GESTÃO

RESOLUÇÃO Nº 546, DE 28 DE AGOSTO DE 2014 (*)
Defere a solicitação de prorrogação de prazo para implantação de empresa beneficiada no âmbito do Pró-
DF II.
O CONSELHO DE GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO
DO DISTRITO FEDERAL, nos termos da Lei nº 3.266, de 30 de dezembro de 2003, regulamentada pelo
Decreto nº 24.430, de 02 de março de 2004, em sua 115ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de agosto
de 2014, resolve:

Art. 1º Deferir a solicitação de prorrogação do prazo para implantação da empresa WGS Distribuidora
de Auto Peças Ltda, objeto do processo nº. 370.000.944/2009, por 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, até
11 / 11 / 2 0 1 4 .
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

HERMANO CARVALHO
Coordenador-Executivo do COPEP/DF

(*) Republicada por ter sido encaminhada com incorreções no original, publicada no DODF nº 186, de
08 de setembro de 2014, página 30.

RESOLUÇÃO Nº 156, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2019 (*)
Indefere o Recurso ao Indeferimento de Reconsideração contra o indeferimento de ampliação de área de
empresa beneficiada no âmbito do Pró/DF II.
O CONSELHO DE GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO EMPREENDIMENTO PRODUTIVO
DO DISTRITO FEDERAL, nos termos da Lei nº 3.266, de 30 de dezembro de 2003, regulamentada pelo
Decreto nº 36.494/2015, de 13 de maio de 2015, com as alterações aprovadas pelo Decreto nº 38.382,
de 31 de julho de 2017, em sua 156ª Reunião Ordinária, realizada em 06 de novembro de 2019,
resolve:
Art. 1º Indeferir o recurso ao indeferimento do pedido de reconsideração contra o indeferimento da
solicitação de ampliação de área da empresa Casa do Comércio Refrigeração Ltda ME, objeto do
processo n°. 160.000.589/2006, mantendo os termos da Resolução nº. 442/2004 - COPEP/DF, de 24 de
julho de 2014, publicada no DODF nº. 155, de 31 de julho de 2014, que tornou público o indeferimento
do pedido de reconsideração contra o indeferimento da solicitação de ampliação de área.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RUY COUTINHO DO NASCIMENTO
Coordenador-Executivo do COPEP/DF

(*)Republicada por ter sido encaminhada com incorreções no original, publicada no DODF nº 216, de 12
de novembro de 2019, página 11.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 52, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, Interino,
no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 211 e 217 da Lei Complementar nº 840/2011
e das previsões normativas dos incisos VIII e XL do Artigo 100 do Decreto nº 27.784/2007
considerando o exposto no doc nº 35561665 pelo Presidente da Comissão do Processo Administrativo
Disciplinar nº 00055-00005693/2019-28, instituído pela Portaria nº 306, de 04 de Dezembro de 2019,
publicada no DODF nº 233, de 9 de dezembro de 2019, página 36 , e que não foi possível concluir
os trabalhos no prazo legal, resolve:
Art. 1º Prorrogar, de acordo com o §1º do artigo 217 da Lei Complementar nº 840/2011, o prazo para
conclusão dos trabalhos da Comissão, por 60 (sessenta) dias, a contar do dia 05/03/2020, a fim de
dar continuidade à apuração dos fatos relacionados no Processo nº 00055-00005693/2019-28.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 53, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, Interino,
no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 211 e 217 da Lei Complementar nº 840/ 2011
e das previsões normativas dos incisos VIII e XL do Artigo 100 do Decreto nº 27.784/2007,
considerando o exposto no doc nº 35560891 pelo Presidente da Comissão do Processo Administrativo
Disciplinar nº 00055-00005692/2019-83, instituído pela Portaria nº 305, de 04 de Dezembro de 2019,
publicada no DODF nº 233, de 9 de dezembro de 2019, página 36 , e que não foi possível concluir
os trabalhos no prazo legal, resolve:
Art. 1º Prorrogar, de acordo com o §1º do artigo 217 da Lei Complementar nº 840/2011, o prazo para
conclusão dos trabalhos da Comissão, por 60 (sessenta) dias, a contar do dia 05/03/2020, a fim de
dar continuidade à apuração dos fatos relacionados no Processo nº 00055-00005692/2019-83 bem
como proceder ao exame de outros fatos, ações e omissões que porventura venham a ser identificados
no curso de seus trabalhos e que guardem conexão com o objeto presente.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA

INSTRUÇÃO Nº 205, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, Interino,
no uso da competência que lhe confere o art. 9º, incisos II, VII, XI, XIII e XXX e artigo 100, incisos
I e IV, do Regimento Aprovado pelo Decreto nº 27.784, de 16 de março de 2007, do DETRAN/DF
e em observância a Instrução de Serviço n.º 1537, de 11 de dezembro de 2019, resolve:
Art. 1º Credenciar pelo período de 5 (cinco) anos, a partir da data da assinatura, para estampagem
de Placa de Identificação Veicular-PIV no âmbito do Distrito Federal, mediante o Processo SEI Nº
00055-00005148/2020-75, à empresa MULTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS
VEICULARES EIRELI-ME, CNPJ 32.708.717/0001-89.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data da sua publicação.

VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA

INSTRUÇÃO Nº 206, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, Interino,
no uso da competência que lhe confere o art. 9º, incisos II, VII, XI, XIII e XXX e artigo 100, incisos
I e IV, do Regimento Aprovado pelo Decreto nº 27.784, de 16 de março de 2007, do DETRAN/DF
e em observância a Instrução de Serviço n.º 1537, de 11 de dezembro de 2019, resolve:
Art. 1º Credenciar pelo período de 5 (cinco) anos, a partir da data da assinatura, para estampagem
de Placa de Identificação Veicular-PIV no âmbito do Distrito Federal, mediante o Processo SEI Nº
00055-00003488/2020-61, à empresa BRAZLÂNDIA COMÉRCIO DE PLACAS PARA VEÍCULOS
EIRELI-ME, CNPJ 20.042.288/0001-74.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data da sua publicação.

VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA

INSTRUÇÃO Nº 210, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020
O DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, Interino,
no uso da competência que lhe confere o art. 9º, incisos II, VII, XI, XIII e XXX e artigo 100, incisos
I e IV, do Regimento Aprovado pelo Decreto nº 27.784, de 16 de março de 2007, do DETRAN/DF
e em observância a Instrução de Serviço n.º 1537, de 11 de dezembro de 2019, resolve:
Art. 1º Credenciar pelo período de 5 (cinco) anos, a partir da data da assinatura, para estampagem
de Placa de Identificação Veicular-PIV no âmbito do Distrito Federal, mediante o Processo SEI Nº
00055-00003408/2020-78, à empresa PLACAS FABRICAÇÃO E REFORMA DE PLACAS
AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ 19.888.687/0001-71.
Art. 2º Esta Instrução entra em vigor na data da sua publicação.

VALMIR LEMOS DE OLIVEIRA

http://www.in.gov.br/autenticidade.html



