
Coordenação de Gestão da Frota – 
COGEF. 
 

 À Coordenação de Gestão da Frota – COGEF, é responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do cumprimento de contratos corporativos de 
Abastecimento, Locação, Manutenção de veículos e Táxigov, os quais atendem 
diversos órgão e entidades que compõem a administração pública direta e 
indireta do Distrito Federal. 

 Neste sentido, tem como competência: 

• Acompanhar e fiscalizar o cumprimento de contratos corporativos sob sua 
gestão; 

• Compor as comissões executoras responsáveis por contratos 
corporativos sob sua gestão; 

• Disponibilizar, remanejar ou retirar os serviços contratados, alocando os 
veículos nos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal; 

• Propor padrões de relatórios de acompanhamento de execução ao 
Subsecretário de Gestão de Contratos Corporativos; 

• Supervisionar a orientação aos executores locais de contratos 
corporativos no que se refere às suas obrigações de fiscalização; 

• Solicitar aos executores locais o envio de relatório de acompanhamento 
de execução; 

• Supervisionar o cadastro de condutores, usuários de sistema de controle 
e gestão da frota, dos veículos e dos equipamentos motorizados; 

• Propor a aquisição e a alienação de veículos oficiais da frota da Secretaria 
de Estado de Economia do Distrito Federal; 

• Coordenar a elaboração de relatórios de acompanhamento de execução 
das comissões e executores locais de contratos corporativos, propondo 
ajustes e melhorias quando necessário; 

• Encaminhar o pagamento às contratadas no que tange à execução de 
contratos corporativos; 

• Propor normas relativas à sua área de atuação; 
• Desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de 

atuação. 
 

 Atualmente, é composta pelas Diretoria de Administração da Frota - DIAF, 
e, Diretoria de Controle e Fiscalização da Frota – DICOF, com suas respectivas 
Gerências, as quais são responsáveis pelo suporte a execução dos trabalhos.       

Contatos 

A Coordenação de Gestão da Frota, fica no SGON, quadra 05 Lote 23 – Centro 
de Logística da Secretaria de Economia do Distrito Federal, em frente à garagem 
da TCB Transportes. 
Tel. 3342-1160 



Transporte Logístico 
http://hesk.gdfnet.df.gov.br/cogef/ 
 
Diretoria de Administração da Frota – DIAF. 
Tel. 3344-2237 
 
Diretoria de Controle e Fiscalização da Frota – DICOF 
Tel. 3343-1186 
 
 
 
  


