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Apresentação da Carta de Serviços 
Carta de Serviços ao Cidadão é um instrumento de controle social que facilita a 
sua participação nas ações e programas do Governo do Distrito Federal. Nela 
você encontrará informações claras e acessíveis sobre os serviços prestados 
por cada órgão e entidade distrital. Bem informado, você poderá avaliar os 
compromissos assumidos pelo governo em relação aos serviços que presta. 
Após sua leitura, solicite, questione e colabore. As informações irão facilitar seu 
dia-a-dia. 
  
Caso queira conhecer as demais Cartas de Serviços, acesse o Portal do 
Governo do Distrito Federal – http://www.df.gov.br/category/servicos/. 
  
Dê sua opinião 
– Participe da pesquisa e colabore com o aprimoramento das Cartas de 
Serviços ao Cidadão – acesse o link https://goo.gl/7UdMD2. 
– Para registrar reclamação, sugestão, elogio ou informação sobre qualquer 
Carta de Serviços, acesse o sistema de Ouvidoria Ouv-DF –
 www.ouv.df.gov.br. 
 
 

 

Serviços para o fornecedor 
Veja aqui os serviços que o Procon-DF oferece para atendimento ao 
fornecedor: 
  

 Consultar processo 1.
 Pedir vista e carga de processo administrativo 2.
 Emissão de boleto para o pagamento de multa 3.
 Certidão (negativa, positiva, explicativa) 4.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.df.gov.br/category/servicos/
https://goo.gl/7UdMD2
http://www.ouv.df.gov.br/
http://www.procon.df.gov.br/para-consultar-processos-no-procon/
http://www.procon.df.gov.br/para-pedir-vista-e-carga-de-processo-administrativo/
http://www.procon.df.gov.br/emissao-de-boleto/
http://www.procon.df.gov.br/emissao-de-certidao-negativa-positiva-explicativa/


 

 

1. Consultar processos no Procon 
Onde? 

Na sede do Procon. 
SCS, Quadra 08, Edifício Venâncio Shopping 
Bloco B-60, Sala 240 
Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, 8h às 17h 
 
 
Documentos necessários 

Identificação original (RG ou CNH). 
  
O atendimento não precisa ser agendado. 
 

 
 

2. Pedir vista e carga de processo 
administrativo 

Onde? 

Somente presencial na sede do Procon. 
SCS, Quadra 08, Edifício Venâncio Shopping 
Bloco B-60, Sala 240 
Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, 8h às 17h 
  
Documentos necessários 

Instrumento constitutivo que comprove condição de representante legal. 
Identificação original (RG, CNH ou OAB). 
  
O atendimento não precisa ser agendado. 
 
 
 

3. Emissão de boleto para 
pagamento de multa 

 
Onde? 
Na sede do Procon 
SCS, Quadra 08, Edifício Venâncio Shopping 
Bloco B-60, Sala 240 
Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, 8h às 17h 
  



 

 

Por e-mail 
1ª Instância (Diretoria Jurídica): Encaminhar solicitação para o e-mail 
juridicoprocondf@gmail.com. 
2ª Instância (Diretoria-Geral – Assessoria Jurídica): Encaminhar solicitação 
para o e-mail assjur.procon.df@gmail.com. 
  
Documentos necessários 
Instrumento constitutivo que comprove condição de representante legal. 
Identificação original (RG, CNH ou OAB). 
  
Procedimentos 
1. Fornecedor deve informar o número do processo administrativo. 
2. Atenção ao prazo de vencimento do boleto. 
3. O não pagamento da multa acarreta inscrição imediata na Dívida Ativa do 
DF. 
  
O atendimento não precisa ser agendado. 
 
 
 

4. Certidão (negativa, positiva, 
explicativa) 

Onde? 
Somente presencial na sede do Procon. 
SCS, Quadra 08, Edifício Venâncio Shopping 
Bloco B-60, Sala 240 
Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, 8h às 17h 
  
Documentos necessários 
Instrumento constitutivo que comprove condição de representante legal. 
Identificação original (RG, CNH ou OAB). 
Requerimento com os dados da empresa. 
  
Prazo 
72 horas após requerimento. 
  
Procedimentos 
Fornecedor deve solicitar e retirar certidão na sede do Procon. 
 
 



 

 

 



 

 

 


