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APRESENTAÇÃO 
 

O Relatório de Gestão integra a Prestação de Contas Anual do Governador e tem 
por objetivo dar cumprimento ao que estabelecem o inciso XVII, do art. 100, da Lei Orgânica 
do Distrito Federal, o inciso V do art. 1º da Instrução Normativa nº 01/2016 – TCDF, editada 
em observância ao disposto nos artigos 186 e 222 da Resolução nº 286/2016-RI/TCDF e o 
artigo 90, do Decreto nº 32.598/2010, de 15/12/2010 - Normas de Planejamento, Orçamento, 
Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal.  

O Relatório de Gestão, anteriormente denominado Relatório de Atividades, teve sua 
denominação alterada no exercício de 2020, conforme consta no inciso V do artigo 1º da 
Instrução Normativa nº 01/2016 do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF que 
estabelece normas de organização e apresentação das prestações de contas anuais do Governo 
do Distrito Federal.  

Elaborado em conjunto com os Órgãos e Entidades do Complexo Administrativo do 
GDF e estruturado pela Secretaria de Estado de Economia por meio da Subsecretaria de 
Planejamento Governamental – SEEC/SEORC/SUPLAN, o Relatório demonstra as realizações 
efetivadas no exercício de 2021 e apresenta os resultados alcançados em cada área de atuação 
do Governo.  

A SUPLAN, na qualidade de Órgão Central de Planejamento Governamental, 
objetivando manter a coerência, compatibilidade e uniformidade das informações do Relatório 
Consolidado do Governo, adotou os seguintes procedimentos:  

(I) Desenvolvimento do Sistema RGE_RAT - Prestação de Contas Anual do 
Governador, que consiste na versão sistematizada do Relatório de Gestão via Web; 

 

(II) Em razão da impossibilidade de realização de reunião técnica presencial devido 
à pandemia de COVID-19, a Subsecretaria de Planejamento Governamental - 
SUPLAN/SEORC/SEEC realizou, em 18/11/2021, no canal do YouTube pertencente à Secretaria 
de Estado de Economia do Distrito Federal, live destinada ao alinhamento de conceitos e 
entendimentos pertinentes à elaboração do RGE, a qual permanece disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=nCFfr6r764s; 
 

(III) Disponibilização de apresentação e manual de instruções relativas ao tema no 
site da  SEEC (http://www.economia.df.gov.br); 

 

(IV) Divulgação dos contatos da equipe técnica responsável por orientar e auxiliar as 
unidades durante o processo de elaboração dos Relatórios Setoriais, em tabela remetida 
diretamente às Unidades Orçamentárias via Sistema Eletrônico de Informações (SEI). 

     

A estrutura do Relatório no Sistema REG_RAT compõe-se de: Síntese das 
Competências; Força de Trabalho; Realizações por Programa; Informações Complementares; 
Diagnóstico da Unidade (análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para 
2022).  

Conforme a metodologia adotada para a elaboração do Relatório, as informações 
relacionadas aos resultados alcançados devem ser acompanhadas do diagnóstico da Unidade, 
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visando contextualizar a análise de suas realizações à luz das dificuldades encontradas ou dos 
fatores favoráveis ao seu desempenho e, ainda, as perspectivas para 2022. 

No contexto do processo de aprimoramento contínuo dos instrumentos de 
planejamento promovido pela SUPLAN, buscou-se conscientizar os gestores quanto à 
importância do Relatório de Gestão para sua Pasta, visto que este se configura em uma 
oportunidade de demonstrar o seu desempenho frente à Unidade, de apresentar o 
compromisso com a oferta de bens e serviços à população e, ainda, promover a transparência 
da gestão dos recursos públicos. 

Ressalta-se que tal Relatório, por apresentar de forma detalhada e consolidada as 
realizações de todas as áreas do Governo, constitui-se, juntamente com os demais documentos 
que integram a Prestação de Contas Anual do Governador, um importante instrumento de 
transparência da atuação governamental na gestão dos recursos públicos no âmbito do Distrito 
Federal. 
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22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA  

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS 
Legislação Atualizada e Síntese das Competências 

A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal – SODF/GDF, conforme 
estabelece o Decreto nº 39.610, de 01/01/2019, é órgão integrante da Administração Direta 
do Governo do Distrito Federal, e, tem as competências elencadas no artigo 1º, de seu 
Regimento Interno (Decreto nº 40.158, de 08/10/2019), para atuar e executar, em 
consonância com os princípios administrativos, nas ações de planejamento, de supervisão, 
de coordenação, de controle e de normatização, com relação a: 

I  - coordenar os projetos, a execução e a fiscalização das obras públicas; 

II  - formular diretrizes e políticas governamentais na área de infraestrutura urbana; 

III  - promover a política de recuperação de equipamentos públicos; e 

IV - coordenar a prestação e manutenção dos serviços públicos no Distrito Federal. 

A atual estrutura administrativa da SODF, alterada pelo Decreto nº 42.062/2021, compreende 
o Gabinete (SODF/GAB) e as Assessorias: Especial (ASSESP); de Gestão Estratégica e 
Projetos (AGEP); Jurídico-Legislativa  (AJL); de Comunicação (ASCOM); de Correição 
(ASCOR); a Unidade de Controle Interno (UCI) e a Ouvidoria (OUV). E, as seguintes 
Subsecretarias: de Administração Geral (SUAG); de Projetos, Orçamentos e Planejamento de 
Obras (SUPOP); de Acompanhamento e Fiscalização (SUAF); de Gerenciamento de Recursos 
Externos (SUGRE); de Acompanhamento Orçamentário de Obras (SUAO); de Gestão de 
Iluminação Pública e Ativos Tecnológicos (SUITEC) e de Acompanhamento Ambiental e 
Políticas de Saneamento (SUAPS). 

Vinculam-se à SODF a: 

I  - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap); 

II  - Companhia Energética de Brasília (CEB); e 

III  - Companhia de Saneamento Ambiental de Brasília (CAESB). 

 E, quanto à vinculação administrativa do Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos 
e das Águas Pluviais da Região Integrada do Distrito Federal e Goiás (Corsap-DF/GO) a esta 
Secretaria de Estado, conforme estabelecido pelo Decreto nº 37.405, de 13/06/2016, que 
alterou o art. 1º, do Decreto nº 36.871, de 12/11/2015, cabe informar que o Titular desta 
Pasta manifestou o interesse do Governo do Distrito Federal em se retirar do Consórcio, tendo 
em vista a delegação atribuída pelo Governador do Distrito Federal (GDF), por meio do 
Decreto nº 42.189, de 10/06/2021, (art. 1º),  em função de não se atingir os objetivos para 
os quais a instância foi criada, mas ressaltou que o GDF manterá o diálogo e o espaço para 
parcerias com os municípios do Entorno, mediante Convênios e outros instrumentos cabíveis. 
Essa manifestação do ato de saída foi formalizada na Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada no dia 23/06/2021, conforme registrado em Ata – CORSAP. 

FORÇA DE TRABALHO 

Servidores 

Atividade-
Meio (Com 
cargo em 
comissão) 

Atividade-Fim 
(Com cargo 

em comissão) 

Atividade-
Meio (Sem 
cargo em 
comissão) 

Atividade-Fim 
(Sem cargo 

em comissão) 
Total 

Efetivos do GDF 6 15 17 6 44 

Comissionados sem vínculo 
efetivo 

63 47 0 0 110 

Requisitados de órgãos do 
GDF 

13 15 1 0 29 

Requisitados de órgãos fora 
do GDF 

0 0 0 0 0 

Estagiários 0 0 2 7 9 
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Servidores 

Atividade-
Meio (Com 
cargo em 
comissão) 

Atividade-Fim 
(Com cargo 

em comissão) 

Atividade-
Meio (Sem 
cargo em 
comissão) 

Atividade-Fim 
(Sem cargo 

em comissão) 
Total 

Menor Aprendiz/Projeto Jovem 
Candango 

0 0 0 0 0 

Terceirizados (FUNAP) 0 0 0 0 0 

Outros - especificar 0 0 0 0 0 

Subtotal 82 77 20 13 192 

(-) Cedidos para outros 
órgãos 

0 0 11 4 15 

Total Geral 82 77 9 9 177 

Depreende-se da situação verificada, no Quadro acima, referente à Força de Trabalho que, 
conforme anos anteriores, o Quadro de Pessoal Efetivo continua deficitário, mas o ano de 
2021, também foi um ano atípico, e, conforme vedação imposta pela Lei Complementar nº 
173, de 27/05/2020, em seu art. 8º, inciso V, ficaram proibidos de realizar concurso público, 
até 31 de dezembro de 2021, a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, afetados 
pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, exceto para as reposições de 
vacâncias previstas no inciso IV, desta mesma lei complementar. 

Ressalta-se que esta Secretaria encaminhou o processo nº 0110-00386/2016, à então 
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag), atual Secretaria de 
Estado de Economia (SEEC), solicitando a abertura de procedimento para autorizar concurso 
público para os cargos das Carreiras de Políticas Públicas e Gestão Governamental, de Auditor 
de Atividades Urbanas e de Analista de Planejamento e Gestão Urbana, nas seguintes 
especialidades e número de vagas, de nível superior: Ciências da Computação (04), 
Administração de Empresas (10), Contabilidade (02), Arquivologia (02), Economia (02), 
Direito (05), Biologia (02), Engenharia Civil (20), Engenharia Elétrica (03), Engenharia 
Mecânica (03), Engenharia Florestal (03), Engenharia Ambiental (02), Arquitetura e 
Urbanismo (10); e nível médio (15), com o objetivo de amenizar o déficit da força de trabalho. 
A demanda por novos servidores deverá ser parcialmente contemplada, tendo em vista 
a edição da Portaria nº 295, de 08/11/2021, da SEEC, que instituiu Grupo de Trabalho com a 
finalidade de realizar estudos técnicos, objetivando a contratação de Instituição para o 
planejamento, organização e execução de concurso público para os cargos de Auditor de 
Atividades Urbanas  e de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Especialidades: Obras, 
Edificações e Urbanismo, objeto do processo 0110-000386/2016, conforme publicado no 
DODF 231, de 13/12/2021.Destaca-se, ainda, que reiteradamente,  o Controle  Interno e o 
Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF vem apontando a necessidade de se cumprir o 
percentual de pelo menos 50% por cento dos cargos em comissão, serem preenchidos por 
servidores de carreira, conforme determinação constante do inciso V, do art. 19, da Lei 
Orgânica do DF (LODF). 

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA 
0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM 
PECÚNIA 

593114,0 373114,00 301987,71 301987,71 

0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM 
PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL 

593114,0 373114,00 301987,71 301987,71 

9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES DE PESSOAL 

352000,0 252000,0 162559,91 162559,91 
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0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E 
RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL 

352000,0 252000,0 162559,91 162559,91 

9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 

101500,0 170500,00 150614,83 150614,83 

0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES 
E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL 

101500,0 170500,00 150614,83 150614,83 

TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES 
ESPECIAIS 

1046614,00 795614,00 615162,45 615162,45 

Ação/Subtítulo 9041.0021 - Indenizou-se 6 servidores com a conversão de licença-prêmio em pecúnia e 
atualização monetária (Decreto nº 40.208, de 30/10/19). 

Ação/Subtítulo 9050.0073 - Indenizou-se 36 servidores com o pagamento de: diferença 
de 1/3 Férias (rescisão), diferença de férias indenizadas proporcionais e diferença de férias 
vencidas/indenizadas, referente ao acerto de contas de competência do exercício.  

Ação/Subtítulo 9093.0032 - Executou-se pagamentos de 155 Indenizações de Transporte 
para 18 servidores que desempenham funções na área fim, integrantes da carreira de 
Auditoria de Atividades Urbanas (Decreto nº 24.217, de 13/11/2003), servidores ocupantes 
de cargos integrantes das carreiras da Administração Direta e Autárquica do DF e servidores 
comissionados (Decreto nº 13.447, de 17/09/1991). E, ressarcimento de IPTU/TLP do imóvel 
de propriedade da Novacap, ocupado pela SODF (Termo de Cessão de Uso 006/2019-
DJ/PRES/Novacap). 

6201 - AGRONEGÓCIO E DESENVOLVIMENTO RURAL 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

3534 - CONSTRUÇÃO DE 
GALPÃO 

350000,0 0,0 0 0 

9656 - Construção do Galpão 
do Produtor no Assentamento 
Oziel Alvez III 

350000,0 0,0 0 0 

TOTAL - 6201 - 
AGRONEGÓCIO E 

DESENVOLVIMENTO RURAL 
350000,00 0,00 0,00 0,00 

Ação/Subtítulo 3534.9656 - Construção de Galpão - Construção do Galpão do Produtor no 
Assentamento Oziel Alvez III - Recursos provenientes de Emenda Parlamentar Distrital, cujos 
créditos orçamentários restaram cancelados por iniciativa do Parlamentar (Lei nº 6.827, 
de 12/04/2021). 

  
6206 - ESPORTE E LAZER 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E 
PARQUES 

288306,0 2139871,00 1852564,02 1662033,35 

1040 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E 
PARQUES--DISTRITO FEDERAL 

288306,0 2139871,00 1852564,02 1662033,35 

3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E 
PARQUES 

492229,0 477500,00 0 0 

9472 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E 
PARQUES--DISTRITO FEDERAL 

492229,0 477500,00 0 0 
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Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS 
ESPORTIVOS 

3107769,0 4285792,00 1234152,29 1227438,76 

0004 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-
CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-
DISTRITO FEDERAL 

3097769,0 4285792,00 1234152,29 1227438,76 

0005 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-
GINÁSIO POLIESPORTIVO- GAMA 

10000,0 0,0 0 0 

3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS 1913800,0 2313290,00 1468958,50 486467,81 

0012 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--
DISTRITO FEDERAL 

1913800,0 2313290,00 1468958,50 486467,81 

3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
ESPORTIVA 

10000,0 331257,0 331255,56 331255,56 

8514 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL 

10000,0 331257,0 331255,56 331255,56 

TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER 5812104,00 9547710,00 4886930,37 3707195,48 

                               
Posição do 6º Bimestre/2021 

No Programa Temático 6206 estão inseridas as ações de fomento às práticas esportivas, 
atividades físicas e lazer. O aporte de recursos para as realizações deste programa, em parte, 
vinculava-se à previsão de celebração de contratos de repasse, a partir de liberação de 
Emendas Federais que, em sua maioria, se encontram em tramitação ou não foram efetivados 
até o final do exercício. 

Em 2021 as ações que puderam ser empreendidas à conta dos referidos recursos foram 
contratadas nos Subtítulos 0004, 1040, 0012, e, seus andamentos constam a seguir: 

Ação/Subtítulo 1079.0004 - Campo de futebol de grama sintética na Praça Rabelo, Vila 
Planalto - Contrato nº 016/2021- Intervenção concluída. Houve também no exercício, a 
devolução de recursos referentes ao Contrato de Repasse nº 843.692/2017, diante da 
conclusão em 2020 da Implantação de campo de futebol de grama sintética na EQ 418/518 
em Santa Maria - Contrato nº 012/2019. 

Contrato nº 016/2021 - Campo de futebol de grama sintética na Praça Rabelo, Vila Planalto. 

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6206 

Revitalização da Praça do Povo, localizada na Quadra 03 do Setor Comercial Sul - SCS, Área Central de Brasília 
(CT 006/2021) P. Piloto 

Reforma de Espaço Poliesportivo no Parque da Cidade Sarah Kubistchek (CT 020/2020) P. Piloto 

Implantação de campo de futebol de grama sintética na Praça Rabelo, Vila Planalto (CT 016/2021) P. Piloto 

Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), referente à obra de reforma de espaços 
poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek (CT 020/2020) P. Piloto 
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Ação/Subtítulo: 1079.0005 - Ginásio Poliesportivo do Gama - A programação dessa 
intervenção requer a revalidação de visto dos projetos de arquitetura, que encerra o exercício, 
em análise na Seduh/CAP (75788360 e 00110-00000470/2021-22). 

Ação/Subtítulo 1950.1040 - Revitalização da Praça do Povo, Quadra 03 do Setor Comercial 
Sul – SCS – Contrato nº 006/2021: Intervenção concluída em outubro de 2021. Ressalta-se 
que a Praça do Povo enfrentava há anos degradação pela falta de manutenção, de 
acessibilidade, insegurança, poluição visual e invasões de espaços públicos. A partir da 
conclusão das obras, o local tornou-se convidativo ao uso pela população do DF. 

Contrato nº 006/2021 - Revitalização da Praça do Povo – SCS. 

Ação/Subtítulo: 3048.0012 - Reforma de Espaços Esportivos no Parque da Cidade Sarah 
Kubitschek – Contrato nº 020/2020 - Obra em andamento normal, com 51,49% dos serviços 
executados. Efetuado também, o pagamento de despesa, referente ao manejo de Resíduos 
da Construção Civil (RCC) na Unidade de Recebimento de Entulho (URE).   

Contrato nº 020/2020 - Reforma de Espaço Poliesportivo no Parque da Cidade Sarah 
Kubitschek. 

 

Ação/Subtítulo: 3596.8514 - Implantação de Infraestrutura Esportiva - As movimentações 
financeiras efetivadas por intermédio dessa ação, referem-se ao pagamento de despesas de 
exercícios anteriores decorrentes das obras de Construção da Pista de Cooper na Vila Planalto  
Contrato nº 005/2016 (DODF nº 47, de 11/03/2021) concluída em 2019 e, ao pagamento de 
devoluções de recursos pertinentes ao Contrato de Repasse nº 800.395/2013 à Caixa, cujo 
objeto era a Implantação de Infraestrutura Esportiva no Polo de Modas do Guará, Contrato 
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nº 007/2015, não iniciado e rescindido conforme termo publicado no DODF nº 242, de 
20/12/2017. 

Ação/Subtítulo: 3902.9472 - Reforma de Praças Públicas e Parques - As intervenções 
previstas vinculavam-se a contratos de repasse não efetivados ou que se encontram em 
tramitação para apresentação de documentações pendentes junto à Caixa. 

  
6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

1302 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS 10000,0 0,0 0 0 

0799 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO 
FEDERAL 

10000,0 0,0 0 0 

3247 - REFORMA DE FEIRAS 10000,0 0,0 0 0 

6715 - REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL 10000,0 0,0 0 0 

TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO 

20000,00 0,00 0,00 0,00 

A intervenção prevista a ser executada neste Programa, compreende a Construção e 
Implantação do Mercado Produtor/Feira em Arniqueiras/DF, classificada na Ação/Subtítulo: 
1302.0799 - Construção de Feiras, que apresenta Contrato de Repasse “Sob Liminar Judicial 
e Cláusula Suspensiva” (Fonte: https://siconv.com.br/), portanto com pendências técnicas a 
serem sanadas pelo GDF, dentre as quais, a apresentação de projetos pela Administração 
Regional de Arniqueira para o respectivo envio ao órgão financiador. 

   
6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS 6700000,0 563845,00 563844,49 513088,77 

0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO 
FEDERAL 

6700000,0 563845,00 563844,49 513088,77 

4041 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
URBANÍSTICA 

50000,0 0,0 0 0 

0001 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
URBANÍSTICA--DISTRITO FEDERAL 

50000,0 0,0 0 0 

TOTAL - 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E 
COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS 

6750000,00 563845,00 563844,49 513088,77 

 
Posição do 6º Bimestre/2021 

Ação/Subtítulo 1968.0018 - Os contratos vigentes custeados por recursos desta 
Ação/Subtítulo referem-se aos Serviços de Topografia no Sol Nascente - Contrato n° 
062/2018-Novacap e em Vicente Pires - Contrato n° 063/2018-Novacap, ambos sub-rogados 
a esta Secretaria por meio de Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços. 

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6208 Situação 

  

Serviços técnicos de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado para 
acompanhamento da execução das Obras de urbanização contratadas pela então SINESP e fiscalizadas 
pela Novacap, no Sol Nascente/Ceilândia (CT 062/2018 Novacap). Ceilândia 

Paralisada 

Serviços técnicos de levantamento topográfico planialtimétrico cadastral georreferenciado para 
acompanhamento da execução das obras de urbanização contratadas pela então SINESP e fiscalizadas 
pela Novacap, em Vicente Pires (CT 063/2018 Novacap). V. Pires 

Normal 
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No Contrato n° 062/2018 não houve prestação de serviços em 2021 devido aos 
encerramentos, em 2020, dos Contratos n°s 001/2015; 002/2015 e 003/2015, referentes às 
obras de urbanização do Sol Nascente. No entanto, manteve-se vigente em 2021, 
considerando possível necessidade de apoio topográfico à fiscalização das obras 
remanescentes, objeto do Contrato nº 15/2021, celebrado nesta gestão governamental. Com 
relação ao Contrato n° 063/2018, cujo objeto compreende a execução de serviços técnicos 
de topografia em Vicente Pires, encerrou 2021 em andamento normal, com percentual 
acumulado de 93,68% dos serviços executados. 

Ação/Subtítulo: 4041.0001 - Manutenção e Conservação Urbanística - Não houve 
consignação de recursos em montante adequado para programação de intervenções 
pertinentes a essa Ação. Não obstante a situação relatada, a Novacap tem atuado, mediante 
recursos alocados no seu orçamento em diversas ações relacionadas à Manutenção e 
Conservação Urbanística no DF. 

   
6209 - INFRAESTRUTURA 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO 

12003285,0 17428781,00 10654603,56 9908666,94 

0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL 

7188285,0 16228781,00 10654603,56 9908666,94 

0306 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL 
NASCENTE/PÔR DO SOL 

10000,0 0,0 0 0 

1322 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-
MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL 

1205000,0 1200000,0 0 0 

9929 - EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE 
CALCADAS NO SETOR SUL DO GAMA - 
RA II 

600000,0 0,0 0 0 

9939 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS 
CIDADES 

3000000,0 0,0 0 0 

1948 - IMPLANTAÇÃO DO 
PROGRAMA DRENAR/DF 

20000,0 1219748,0 0 0 

0003 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 
DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO 
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E 
OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO 
PILOTO . 

10000,0 0,0 0 0 

0004 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 
DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO 
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E 
OBRAS COMPLEMENTARES- 
TAGUATINGA 

10000,0 1219748,0 0 0 

1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS 2000000,0 0,0 0 0 

3229 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--
DISTRITO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO 
DO PONTO DO CAMINHONEIRO 

2000000,0 0,0 0 0 

3023 - PROGRAMA DE 
ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - 
PAC 

190412925,0 175727414,00 37547029,17 25551924,86 
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Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO - PAC-
PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 
VIAS URBANAS NO SETOR 
HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- 
REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II 

29796030,0 30258849,00 2962595,49 1475539,05 

0075 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO - PAC-
PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 
VIAS URBANAS NO SETOR 
HABITACIONAL PORTO RICO- SANTA 
MARIA 

4740784,0 8592104,0 1192597,02 990197,55 

0076 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO - PAC-
PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 
VIAS URBANAS NO SETOR 
HABITACIONAL BURITIS- 
SOBRADINHO II 

767081,0 766081,0 0 0 

0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO - PAC-
PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE 
VIAS URBANAS NO SETOR 
HABITACIONAL- VICENTE PIRES 

155109030,0 136110380,00 33391836,66 23086188,26 

3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA 

8878972,0 30391343,00 9269706,25 8074615,51 

0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-
ARAPOANGA- PLANALTINA 

10000,0 0,00 0 0 

0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-
MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA 

1600000,0 1200000,00 1080075,66 0 

0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-
CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL 
NASCENTE/PÔR DO SOL 

7268972,0 29191343,00 8189630,59 8074615,51 

3089 - REQUALIFICAÇÃO E 
REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS 
URBANOS 

16600001,0 16697141,00 14742885,31 13337971,62 

0002 - REQUALIFICAÇÃO E 
REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS 
URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO 
PILOTO . 

16600001,0 16697141,00 14742885,31 13337971,62 

3856 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO 
E SUPERVISÃO DE OBRAS 

10683897,0 4035279,00 3794602,00 1942588,12 

0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E 
SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO 
FEDERAL 

10683897,0 4035279,00 3794602,00 1942588,12 

9115 - TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS PARA 
DESENVOLVIMENTO DA RIDE . 

200000,0 0,0 0 0 

0001 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 
PARA DESENVOLVIMENTO DA RIDE .--
DF ENTORNO 

200000,0 0,0 0 0 

1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

16857903,0 6168633,00 5161324,13 4728247,96 
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Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

0023 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO 
FEDERAL 

6269903,0 4008029,00 4008027,02 3651408,57 

7027 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

500000,0 200000,0 0 0 

7028 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE 
ILUMINAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL 

1000000,0 200000,0 0 0 

7032 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. 
DO DF 

500000,0 100000,0 0 0 

7033 - AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO O DF 
(EM 2021) 

195000,0 0,0 0 0 

7037 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PROL DA 
COMUNIDADE DO DF 

200000,0 200000,0 199844,87 182473,18 

7042 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE 
ILUMINAÇÃO EM TODO O DISTRITO 
FEDERAL - 2021 

1000000,0 0,0 0 0 

7044 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS 
CIDADES 

1093000,0 0,0 0 0 

7045 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

1000000,0 0,0 0 0 

7046 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NAS REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS DO-DISTRITO 
FEDERAL 

1500000,0 0,0 0 0 

7026 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS CIDADES 
DO DF 2021 

500000,0 500000,0 0 0 

7034 - AMPLIAÇÃO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA EM TODO O DF (EM 2021) 

200000,0 0,0 0 0 

7038 - Melhoria e Ampliação dos 
Pontos de Iluminação Pública no 
Distrito Federal 

2100000,0 960604,0 953452,24 894366,21 

7040 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO 
FEDERAL 

800000,0 0,0 0 0 

8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

221077414,0 155094794,00 154970111,29 126416648,99 

6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS-DISTRITO 
FEDERAL 

212877414,0 154694794,00 154570423,52 126016961,22 

6494 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REG. ADM. 
DO DF 

2000000,0 400000,0 399687,77 399687,77 

6495 - MANUTENÇÃO E 
EFICIENTIZAÇÃO DO SISTMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 
IMPLANTAÇÃO DE LUZ DE LED EM 
PROL DA COMUNIDADE DO DF 

800000,0 0,0 0 0 
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Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

6497 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 
LED 

900000,0 0,0 0 0 

6501 - MODERNIZAÇÃO E 
EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM 
TODO O DISTRITO FEDERAL -2021 

500000,0 0,0 0 0 

6502 - Modernização e Eficientização 
de Iluminação Pública em várias 
Regiões Administrativas do Distrito 
Federal em 2021 

1000000,0 0,0 0 0 

6503 - MODERNIZAÇÃO E 
EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

1500000,0 0,0 0 0 

6504 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO 
FEDEAL-DF 

1500000,0 0,0 0 0 

3855 - GESTÃO AMBIENTAL NA 
EXECUÇÃO DE OBRAS E NA 
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE 
SANEAMENTO 

200000,0 20826,00 20825,84 20825,84 

0001 - GESTÃO AMBIENTAL NA 
EXECUÇÃO DE OBRAS E NA 
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE 
SANEAMENTO--DISTRITO FEDERAL 

200000,0 20826,00 20825,84 20825,84 

7316 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

10000,0 10000,0 0 0 

6035 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO 
FEDERAL 

10000,0 10000,0 0 0 

TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA 478944397,00 406793959,00 236161087,55 189981489,84 

                     
 Posição do 6º Bimestre/2021 

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6209 Cidade 
Etapa 

no 
SAG 

Situação  

Requalificação do Setor de Rádio e TV Sul (CT 012/2020) P. Piloto 0009 Concluída 

Obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de 
Segurança" (CT 011/2019) 

SIA 0010 Concluída 

PAC Arniqueiras/Bernardo Sayão, Lote 03 (CT 004/2017) DF 0011 Concluída 

PAC Arniqueiras/Bernardo Sayão, Lote 02 (CT 001/2018) DF 0012 Concluída 

Construção de bacias de detenção, do canal e bueiro N.A.T.M, cerca viva e 
plantio de grama no Km 4 da DF-290 (CT 001/2020) 

Sta.Maria 0013 Concluída 

Serviços técnicos (geotecnia), em Vicente Pires (CT 014/2020) V. Pires 0014 Normal 

PAC Setor Habitacional Vicente Pires, Lote 06  (CT 004/2015) V. Pires 0015 Concluída 

PAC Setor Habitacional Vicente Pires, Lote 07 (CT 005/2015) V. Pires 0016 Concluída 

PAC Setor Habitacional Vicente Pires, Lote 01 (CT 008/2015) V. Pires 0017 Concluída 

PAC Setor Habitacional Vicente Pires, Lote 11 (CT 006/2016) V. Pires 0018 Paralisada 

PAC Setor Habitacional Vicente Pires, Lote 04 (CT 008/2016) V. Pires 0019 Concluída 

PAC Setor Habitacional Vicente Pires, Lote 05 (CT 019/2016) V. Pires 0020 Concluída 

PAC Setor Habitacional Vicente Pires, Lote 09 (CT 020/2016) V. Pires 0021 Concluída 

PAC Setor Habitacional Vicente Pires, Lote 10 (CT 021/2016) V. Pires 0022 Normal 

Obras de arte especial, OAE 03, nas proximidades da Rua 21, sobre o Córrego 
Vicente Pires (CT 017/2020 - Contrato Rescindido) 

V. Pires 0023 Não Iniciada 

Projetos executivos de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas 
remanescentes e OAE (travessias), no trecho 03 (CT 015/2020) 

S. Nasc 0024 Normal 
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A maior parte das ações previstas para serem executadas no âmbito do Programa Temático 
6209, soma o percentual de 90,22% da Despesa Autorizada, que consiste 
de  recursos  provenientes  de:  Operações  de  Crédito  (Fontes:  135  e  335),  Contratos  
de  Repasse  celebrados  com  a  União  (Fontes:  132,  332,  732  e  832),  Convênios 
firmados com a Terracap (Fontes: 131 e 331) e também decorrentes da Contribuição para 
Iluminação Pública – CIP (Fonte 134). Portanto, concentra-se neste Programa o maior 
percentual de recursos alocados para utilização por esta Unidade Orçamentária. 

Verifica-se nas realizações das fontes de recursos externas, principalmente aquelas 
vinculadas aos financiamentos vigentes com a Caixa, o avanço no desempenho da Pasta, 
muito embora, o efetivo ingresso desses recursos estejam condicionados ao cumprimento 
das  regras pactuadas e à solução de situações de natureza variadas, 
sobretudo,  questões  ambientais,  fundiárias,  de  projetos  desatualizados  que  serviram  
de  base  para  a  realização  de  certames em gestões anteriores, e também, do 
cumprimento de exigências de órgãos como Ibram, Iphan, Semob, Seduh, Terracap e outros, 
além da conclusão de grandes licitações em curso. 

Destaca-se maior evidência da constatação supracitada nas Ações Orçamentárias 3023 - 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC (Vicente Pires e Bernardo Sayão) e 3058 - 
Execução de Obras de Urbanização - Pró-Moradia (Sol Nascente, Arapoanga, Mestre D’armas). 
Verifica-se no contexto do presente relatório, que o andamento das respectivas intervenções 
previstas reflete os fatores citados no desempenho orçamentário dessas ações. 

Ação/Subtítulo 1110.0147 – Execução de Obras de Urbanização no Distrito Federal – 

Execução de obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado "Rota de 
Segurança", no Setor de Inflamáveis, no SIA - DF, contrato nº 011/2019 – Importante rota 
de saída do Setor de Inflamáveis foi concluída e entregue à população do Distrito Federal no 
6º bimestre de 2021. Contrato nº 011/2019 - Rota de Segurança 

Projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do trecho 3, do trecho I 
e de áreas remanescentes e OAE (CT 016/2020) 

S. Nasc 0025 Normal 

Supervisão e acompanhamento das obras do Túnel de Taguatinga (CT 
018/2020) 

DF 0026 Normal 

Revitalização da W3 Sul - Quadras 504, 505 e 506 (CT 005/2021) P. Piloto 0038 Concluída 

Revitalização da W3 Sul - Quadras  502 e 503 (CT 004/2021) P. Piloto 0039 Concluída 

Revitalização da W3 Sul - Quadras  513 e 514 (CT 022/2020) P. Piloto 0041 Concluída 

Revitalização da W3 Sul - Quadras  507 e 508 (CT 002/2021) P. Piloto 0042 Concluída 

Obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (CT 
021/2021) 

V. Pires 0054 Normal 

Revitalização da W3 Sul - Quadras  515 e 516 (CT 011/2021) P. Piloto 0071 Normal 

Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 2 (CT 
015/2021) 

S. Nasc 0072 Normal 

Supervisão e apoio técnico das obras de implantação do Viaduto da EPIG (CT 
018/2021) 

P. Piloto 0081 Normal 

Obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (CT 
019/2021) 

V. Pires 0082 Normal 

Supervisão das obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor 
Policial Militar - ESPM (CT 025/2021) 

P. Piloto 0088 Normal 

Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), 
referente à obra de requalificação do Setor de Rádio e TV Sul (CT 012/2020) e 
à obra de drenagem e pavimentação do trecho denominado "Rota de Fuga" - 
Rota de Segurança (CT 011/2019) 

P. Piloto 0090 Concluída 

Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), 
referente à obra de infraestrutura no Setor Habitacional Vicente Pires (CTs nºs 
006/2016, 008/2016, 019/2016, 021/2016 e 019/2021) 

V. Pires 0091 Concluída 

Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), 
referente à obra de revitalização da W3 Sul, Quadras 502 a 506; 504 a 506 e 
513 a 516 (CTs nºs 022/2020, 004/2021, 005/2021 e 011/2021) 

P. Piloto 0092 Concluída 
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Requalificação do Setor de Rádio e TV Sul - Contrato nº 012/2020: O Projeto de Requalificação 
do Setor de Rádio e Televisão Sul partiu da necessidade premente de reurbanização do local 
para privilegiar o pedestre na região. No decorrer da execução, deparou-se com inúmeras 
interferências (rede elétrica, rede de esgoto, rede de águas pluviais, rede de água potável, 
pedestres utilizando a mesma área de trabalho, veículos circulando sem interrupção), sendo 
concluída em agosto de 2021.Contrato nº 012/2020 - Setor de Rádio e TV Sul 
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Importante salientar que será celebrado contrato, em 2022, mediante recursos da 
Ação/Subtítulo 1110.0147, objetivando à Revitalização da Av. Paranoá, com cerca de 2,7km 
de extensão e caixa de 40m em média, tendo  em vista, que a licitação ocorrida ao londo do 
ano de 2021, foi finalizada em dezembro. 

Ação/Subtítulo 1110.0306 – Urbanização Por do Sol, DF - Não houve consignação de 
recursos em montante adequado para programação de intervenções pertinentes a essa Ação 
por esta Secretaria, há que se ressaltar, no entanto, que o setor de projetos planeja para 
2022, a elaboração de Termo de Referência para fins de contratação dos projetos executivos 
relativos à urbanização do Por do Sol. 

Ação/Subtítulo 1948.0003 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras 
complementares - Plano Piloto – Considerando a ausência de recursos próprios, houve 
reavaliação do GDF quanto ao órgão encarregado de executar as intervenções de drenagem 
previstas nesta Ação que, anteriormente estavam sob a gestão desta SODF, optando-se por 
encarregar à Terracap, que se responsabilizou pela elaboração de novos projetos de 
drenagem para as Faixas 1 e 2  Norte, estando essa intervenção em procedimento licitatório, 
conduzido por aquela empresa. 

Ação/Subtítulo 1948.0004 - Reestruturar sistema de drenagem pluvial e obras 
complementares em Taguatinga: Após revogação da Concorrência Internacional nº 002/2012 
– ASCAL/PRES/Novacap, Lotes 2 e 3 em 2020 e Lote 1 em 2021, o setor de projetos elaborou 
Termo de Referência para a Readequação do Projeto Executivo de Infraestrutura Urbana dos 
denominados Lotes 1, 2 e 3, de construção, visando atender as novas normativas vigentes. 
O certame para a contratação dos projetos está em finalização, com previsão de contratação 
no primeiro bimestre de 2022. 

 
 

Intervenções Pontuais de Drenagem: 

Em 2021 o Secretário de Obras, por meio da Portaria nº 50, de 12/04/2021, instituiu o Grupo 
de Trabalho Executivo com o objetivo de identificar, planejar e promover a execução de 
intervenções pontuais que busquem mitigar os eventos impactantes, ocasionados pelas 
chuvas na região da Asa Norte no Plano Piloto. 

Ademais, deu-se continuidade à gestão conjunta com a Novacap e a UnB para realizar 
intervenções de drenagem na Asa Norte, com o objetivo de mitigar as ocorrências de 
alagamentos, ocasionados em períodos chuvosos, iniciados em 2019. Neste sentido, verifica-
se as situações a seguir para as respectivas ações elencadas:  

 Local da 
Intervenção 

Ações 
Estágio 

em  31/12/2019
  

Estágio 
em 31/12/2020 

Estágio em 31/12/2021 

Ala Norte 
Estádio Nacional 

Manutenção do rebaixamento 
da área verde livre na Ala Norte 
do Estádio Nacional (7000m³de 
reservação) 

- Em execução Concluído 
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 Local da 
Intervenção 

Ações 
Estágio 

em  31/12/2019
  

Estágio 
em 31/12/2020 

Estágio em 31/12/2021 

W3 505 a 513 
Norte 

Abertura de novas bocas de 
lobo ao longo de toda a Via W3 
Norte. Essa medida visa maior 
captação das águas superficiais 
que escoa na via. 

Em execução pela 
Novacap, que 
conta com apoio 
da mão de obra da 
SESIPE. 

Concluídas a 
duplicação de 
cerca de 55 bocas 
de lobo neste ano, 
sendo necessária 
a retomada no 
próximo exercício 

Realizada nova proposta de 
intervenção na altura da 
511 Norte e em frente ao 
Ibram visando solução para 
ampliação de captação e 
criação de novos ramais. 
Demanda se 
encontra na Novacap para 
ciência e providências. 

FT / UnB 

Planejamento de intervenções 
no estacionamento da 
Faculdade de Tecnologia – 
FT/UnB, onde têm ocorrido 
eventos de alagamentos. 
Definiu-se as seguintes ações: 
i) execução de meios-fios ou 
alteamento dos já instalados, 
em frente à FT/UnB; ii) limpeza 
e desobstrução dos ramais e 
dispositivos de captação 
(grelhas) do estacionamento 
da antiga sede da Secretaria de 
Saúde, em frente a Faculdade. 

- 
Realizada reuniões 
com a UnB e 
Novacap 

Apresentada nova 
proposta, em complemento 
a anterior (00110-
00002377/2020-71). A 
demanda se encontra na 
Novacap para análise e 
providências. 

901 Norte 

Rebaixamento de gramado em 
área verde, na Quadra 901 
Norte. Em execução 
rebaixamento com lâmina de 
50 cm (cinquenta), que terá 
aproximadamente 6.300 m³ 
(seis mil e trezentos) de 
reservação. A concepção da 
solução foi realizada pela 
Novacap, 30903308. Foram 
necessárias vistorias conjuntas 
entre SODF, CEB e Novacap 
para solução de problemas de 
interferências do projeto com 
redes de alta tensão da CEB. 

Em fase final de 
execução (por 
empresa 
contratada pela 
Novacap) 

A intervenção 
requer 
continuidade no 
próximo exercício 
(Bacia de 
contenção 
concluída, faltando 
ligação 1a rede de 
drenagem) 

Concluída a ligação à rede 
de drenagem e feita 
conformação do fundo da 
Bacia. 

Derivação de duas galerias de 
rede de drenagem para área 
verde, sendo que uma galeria 
será recepcionada pelo 
rebaixamento de terreno já 
implantado, e para a outra 
galeria será necessário ampliar 
o rebaixamento de gramado na 
área verde. 

- - Em estudo 

Autódromo 
Nelson Piquet 

Visando minimizar o impacto 
das chuvas na região, a SODF, 
em conjunto com a Novacap, 
foi autorizada, por meio do 
Despacho, 31899950, a atuar 
nas melhorias na drenagem do 
Autódromo para que seja 
reduzido o pico de vazão que é 
adicionado ao sistema público 
de drenagem, reduzindo, 
assim, os problemas causados 
à jusante. Desta forma, está 
sendo estudado entre 
SUAPS/SODF, SUPOP/SODF e 
DU/Novacap proposta para 
retenção das águas pluviais do 
Autódromo Nelson Piquet, de 
forma ao aumento do tempo de 
concentração do “run off” até 
seu retorno à rede de 
drenagem convencional. 

Em planejamento 
Em análise de 
viabilidade 

Demanda está a cargo da 
Terracap, em virtude da 
parceria entre esta e o 
Banco de Brasília - BRB, 
que visa a  revitalização do 
Autódromo. 
Desta 
forma,  foi encaminhado 
levantamento topográfico 
cadastral à aquela 
Companhia para 
proceder junto ao banco, a 
drenagem do 
empreendimento. 
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 Local da 
Intervenção 

Ações 
Estágio 

em  31/12/2019
  

Estágio 
em 31/12/2020 

Estágio em 31/12/2021 

906/907 Norte 

Estudadas por setores técnicos 
desta Secretaria SODF/SUAPS 
e SODF/SUPOP propostas de 
projeto para derivação da rede 
SRPN Trecho 1 na rede da W6 
Norte. 

Em planejamento 
Em análise de 
viabilidade 

Conforme, o Despacho - 
SODF/SUPOP (53239928) a 
demanda está sendo 
tratada entre a Terracap e o 
Ibram no âmbito do 
processo de urbanização 
referente ao Parque Burle 
Marx. 
Demanda encaminhada 
para ciência do Ibram, por 
meio do Ofício Nº 88/2021 - 
SODF/GAB/ASSESP. 

302 e 702 Norte 
- HRAN 

Implantação de novas bocas de 
lobo e novos ramais 

- Em estudo 
Projeto elaborado. 
Aguardando execução. 

SQN 402 Norte 

Implantação de novas bocas de 
lobo em frente ao Bloco A 
interligando à rede de 1000mm 
existente, com o objetivo de 
maior captação das águas 
pluviais superficiais. 

- - Concluído 

Implantação de novas bocas de 
lobo e ramal no balão do Banco 
do Brasil e alteamento de 
meios fios em frente ao Bloco I, 
com o objetivo de maior 
captação das águas pluviais 
superficiais. 

- - Concluído 

Rebaixamento de área verde 
livre atrás do Bloco D, com o 
objetivo de reter águas pluviais 
e posterior devolução à rede de 
drenagem. 

- - Em estudo 

ERL St. de Autar
quias Norte 

Rebaixamento de área verde 
livre atrás da parada de 
ônibus na ERL Norte - St. de 
Autarquias Norte, com a 
implantação de caneletas para 
o direcionamento do fluxo de 
água pluvial que corre na pista. 

- - Em estudo 

103/102 Norte 

Rebaixamento de área verde 
livre com o objetivo de reter 
águas pluviais e posterior 
devolução à rede de drenagem. 

- - Em estudo 

Além das ações acima relacionadas, realizou-se gestão junto à Novacap, com apoio dos 
apenados da Funap, para limpeza e manutenção de redes de drenagem e bocas de lobo ao 
longo de toda W3 Norte e W3 Sul, bem como nas quadras residenciais, conforme registro 
fotográfico a seguir: 

Registro Fotográfico 2021 - Limpeza e manutenção de redes de drenagem e bocas de lobo. 
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Ação/Subtítulo 3023.0073 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Qualificação 
de vias no Setor Habitacional Bernardo Sayão: 

Pavimentação e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 03 - 
Contrato nº 004/2017: O projeto executivo inicialmente proposto sofreu adequações em 
razão de diversas interferências que afetaram o desenvolvimento do contrato e estenderam 
a conclusão das obras para o 6º bimestre de 2021. No ano de 2021, destaca-se a conclusão 
do reservatório de detenção nº 06; conclusão da execução da pavimentação e drenagem das 
vias BS-54 e BS-55 e execução de calçadas e meios-fios ao longo das vias pavimentadas.  

Contrato nº 004/2017 - Bernardo Sayão 
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Pavimentação e drenagem/urbanização no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 02 - 
Contrato nº 001/2018: Nos exercícios anteriores o projeto executivo inicialmente proposto 
sofreu adequações por razões diversas. Após paralisações houve a conclusão da 
intervenção durante o exercício de 2021 (3º bimestre) com a celebração do aditivo de 
supressão. 

Ação/Subtítulo 3023.0075 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Construção 
de bacias de detenção, do canal e bueiro N.A.T.M, Km 4 da DF-290, em Santa Maria - Contrato 
nº 001/2020 – Intervenção retomada no 1º bimestre de 2021, após paralisação para os 
trâmites necessários à celebração de aditivo financeiro para finalização da obra, em função 
da adequação de projeto, devido à grande velocidade e volume das águas, constatou-se a 
necessidade de realização de enrocamento dos gabiões que compõem a parte final do 
dissipador. Intervenção concluída no 3º bimestre de 2021.Contrato nº 001/2020 - Construção 
de bacias de detenção, Km 4 da DF-290. 

Ação/Subtítulo 3023.0077 - Obras de execução de pavimentação asfáltica, meios- 
fios,  drenagem  pluvial  e  obras  de  artes  especiais  no  Setor  Habitacional  Vicente Pires: 
PAC - Qualificação de Vias no Vicente Pires: Contratos nºs 008/2015 (Lote 01), 010/2015 
(Lote 03), 008/2016 (Lote 04), 019/2016 (Lote 05), 004/2015 (Lote 06), 005/2015 (Lote 
07), 003/2018 (Lote 08), 020/2016 (Lote 09), 021/2016 (Lote 10), 006/2016 (Lote 11), 
014/2020 (Lote 02) e 019/2021 (Lote Único). 

O Setor, dividido  territorialmente  em  glebas,  de  número  I   a  IV,  possui área aproximada 
de  2.200  hectares.   Para a realização  das  licitações dividiu-se os  espaços  em onze Lotes. 
Na Gleba  I estão os Lotes: 1, 2 e 3. Na Gleba  II, os Lotes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Na Gleba 
III, encontram-se os Lotes 6 e 7; e na Gleba IV, ficam parte dos Lotes 1 e 10. 
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Foram firmados contratos para a execução das obras em 2015 e 2016, com base em projetos 
de 2010 que  restaram desatualizados quando da efetiva execução das obras, pois se 
verificou  significativo  crescimento  urbano.  Novas  ruas,  muros, 
edificações,  redes  de  energia,  água  e  esgoto, enfim, interferências  de  toda  a  ordem  i
mpulsionadas  pela  expansão  desordenada,  demandando  constantes readequações  nos 
projetos  das  obras  então  contratadas,  de  infraestrutura  de  redes  de  drenagem  e  de 
pavimentação  licitadas,  tendo acarretado diversos aditamentos e ajustes contratuais, bem 
como atrasos na execução das intervenções. Os Contratos em sua maioria, com a execução 
das obras paralisadas, requeriam avaliação e decisão quanto a sua continuidade. 

A partir de 2019, foram realizadas tratativas junto aos moradores, comerciantes e demais 
órgãos do GDF, visando à atualização dos orçamentos e projetos para a conclusão das obras, 
sendo necessário ajustes de projetos e orçamentos a fim de executar as principais vias em 
Vicente Pires, dentro dos limites legais de aditivo financeiro. Buscou-se, também, orientação 
junto aos órgãos de controle, em relação à situação das contratações anteriores, decidindo-
se pela supressão de serviços originalmente previstos, que não apresentavam possibilidade 
de execução.  Assim, as ruas 1, 3, 3B, 3C, 4, 4A, 4B, 4C, 6, 7, 8 e 10 estão totalmente 
asfaltadas e o sistema de drenagem em finalização, o que reduz a possibilidade de enchentes 
na região.  

Em  2020,  foram  tomadas  decisões  importantes  e  adotadas  ações  com  o  objetivo  de 
contemplar  as  áreas  cujos  contratos  existentes  foram  rescindidos  ou impossibilitados de 
dar prosseguimento, por ultrapassarem o limite legal de aditivos. Tais serviços que não 
puderam ser realizados nos contratos existentes, foram incluídos em uma nova licitação: 
Concorrência  nº  009/2020  –  DECOMP/DA. Em 2021, a partir do citado certame, as obras 
remanescentes dos Lotes 2, 5, 8 e 9 foram contratadas - Contrato nº 019/2021 - Lote Único. 
No âmbito dessa contratação, iniciada em junho/2021, foi possível executar parte da 
pavimentação da Rua 5 e, iniciar os serviços de drenagem Rua 10. Essa intervenção encerrou 
o exercício com 12,50% dos serviços executados.  

 

 As dificuldades intrínsecas a cada contratação e a respectiva evolução constam a seguir: 

 Lote Contrato Dificuldades/Interferências 
% Executado (acumulado) 

2019 2020 2021 

01 008/2015 

- Impossibilidade de execução de 
parte do objeto contratual em razão 
das interferências com edificações; 
- Negativa de acesso a condomínio 
pelos moradores, para execução dos 
serviços; 
- Ausência de projetos executivos de 
alguns lançamentos, inviabilidade na 
execução de calçadas conforme 
normas de acessibilidade e 
descompasso entre projetos e 
planilha orçamentária; 
- Contrato encerrado por decurso de 
prazo. 

Em 
execução  45,92% 

Em execução 
64,07% 

Concluído 64,96%  
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04 008/2016 

- Ocorrência de itens de serviços que 
não foram previstos em orçamento, e 
que ultrapassam a 25% do valor 
inicial do contrato, o que impede 
a  formalização de novos aditivos 
financeiros; 
- Após aditivo de supressão, o 
contrato foi encerrado no 4º 
bimestre/2021. 

Em execução 
54,62% 

Em 
execução  68,22% 

Concluído  68,96% 

05 019/2016 
- Contrato encerrado no 3º 
bimestre/2021. 

Em execução 
42,00% 

Em execução 
67,89% 

Concluído 87,22%  

06 004/2015 

- Contrato finalizado devido a 
ocorrência de itens de serviços que 
não foram previstos em orçamento, e 
que ultrapassam a 25% do valor 
inicial do contrato, o que impede 
a  formalização de novos aditivos 
financeiros. 
- Contrato encerrado no 3° 
bimestre/2021. 

Em execução 
43,00% 

Em execução 
54,00% 

Concluído 54,00% 

07 005/2015 

- Impossibilidade de execução de 
parte do objeto contratual em razão 
das interferências com edificações;  
- Ausência de projetos executivos de 
alguns lançamentos e descompasso 
entre projetos e planilha 
orçamentária. Inviabilidade na 
execução de calçadas conforme 
normas de acessibilidade e; 
- Contrato encerrado por decurso de 
prazo. 

Em execução 
51,42% 

Em execução 
58,00% 

Concluído  58,16% 

09 020/2016 

- Ausência de projetos 
executivos, necessidade de remoção 
de interferências (hidrantes, postes e 
de supressão vegetal); necessidade 
de liberação de área para execução 
das lagoas; 
- Negativa de acesso a condomínios 
pelos moradores, para execução dos 
serviços;  
- Intervenção concluída no 3º 
bimestre/2021. 

Em execução 
68,91% 

Em execução 
89,93% 

Concluída 91,05% 

10 021/2016 

- Necessidade de readequação do 
projeto executivo; descompasso de 
tempo entre a análise e aprovação dos 
aditivos financeiros e para o uso de 
fragmentadores para realização de 
Túnnel Liner, presente na Rua 08; 
chuvas; remoção de hidrantes; 
remoção de poste; supressão vegetal. 
- Negativa de acesso a condomínios 
pelos moradores, para execução dos 
serviços. 

Em execução 
49,81% 

Em execução 
74,46% 

Em execução 80,40 % 

11 006/2016 

- Necessidade de readequação do 
projeto executivo; chuvas e negativa 
de acesso a condomínios pelos 
moradores, para execução dos 
serviços. 
- A intervenção, suspensa até 
fevereiro de 2022 - 4º Termo de 
Suspensão (72686124), aguarda a 
conclusão das obras remanescentes 
do Setor (Contrato nº 19/2021) para 
a retomada.  Em 2021 destaca-se a 
conclusão da pavimentação da Rua 
12, incluindo os serviços de execução 
de meios fios e calçadas. 

Em execução 
25,00% 

Em execução 
43,95% 

Paralisada 49,30% 
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Contrato nº 005/2015 - Vicente Pires 

 

Contrato nº 008/2015 - Vicente Pires 

 

Contrato nº 006/2016 - Vicente Pires 
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Contrato nº 008/2016 - Vicente Pires 

Contrato nº 019/2016 - Vicente Pires 

 
Contrato nº 020/2016 - Vicente Pires 
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Contrato nº 021/2016 - Vicente Pires. 

  

Serviços técnicos (geotecnia), nas áreas onde serão desenvolvidos os projetos de edificações 
diversas, infraestrutura urbana, OAE e OAC na poligonal do intitulado Lote 02, das obras de 
pavimentação e drenagem de Vicente Pires – Contrato nº 014/2020 – Os trabalhos foram 
iniciados no final de 2020, sendo executados 13,59% até o encerramento de 2021. 

Ressalta-se no exercício a celebração do Contrato nº 019/2021 – Obras de infraestrutura no 
Setor Habitacional Vicente Pires, englobando as obras remanescentes dos Lotes 2, 5, 7 e 9.  A 
intervenção iniciada em 2021, encerrou o exercício com 12,50% dos serviços executados. 

Ação/Subtítulo 3058.0001- Execução de obras de urbanização – Pró-Moradia - Arapoanga 
Planaltina - Em 2021, devido à meta do trabalho técnico-social -TTS ainda se encontrar em 
aberto, o pleito de encerramento do contrato requerido por esta SODF, em 2020, foi negado 
pela Caixa e Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR. Contudo, após as reuniões, a 
Caixa e o MDR, solicitaram novamente um estudo atualizado e com maiores detalhamentos 
sobre a situação social nas regiões e com as devidas conclusões se ainda é cabível a 
implantação do TTS ou não nessas localidades. Foram realizadas tratativas junto à Codhab 
(00110-00002448/2021-17), visando efetivar novos estudos quanto à viabilidade na 
realização do TTS na região. 

Ação/Subtítulo 3058.0002 - Execução de obras de urbanização - Pró-Moradia – Mestre 
D´Armas – Planaltina – Foi contratada a revisão e readequação dos projetos executivos de 
drenagem no Setor Habitacional Mestre D’Armas - Contrato nº 021/2021, para fins de 
retomada das obras remanescentes. A elaboração dos projetos encerra o 6º bimestre com 
andamento normal e com 10,00% dos serviços executados. 

Ação/Subtítulo 3058.0003 - Urbanização Sol Nascente e Pôr do Sol: Contratada a 
execução das obras  remanescentes de infraestrutura no Setor Habitacional Sol Nascente, 
Trecho 2 – Contrato nº 015/2021, que encerra 2021 com andamento normal e com 44,22% 
dos serviços executados. Foram continuados os serviços de elaboração de projetos, a saber: 

 Elaboração de projeto executivo de infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas 
remanescentes e OAE (travessias), no Trecho 03, Contrato nº 015/2020 – Encerra 
2021 com andamento normal e com 92,40% dos serviços executados. 

 Elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana da bacia 3 do Trecho 3, do 
Trecho 1 e de áreas remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o Trecho 01 e 
o Trecho 02),  Contrato nº 016/2020 - Encerra 2021 com andamento normal e com 
96,12% dos serviços executados. 

 Setor Habitacional Sol Nascente (SHSN): 

Após a suspensão das obras de infraestrutura do Setor Habitacional Sol Nascente, a Secretaria 
de Obras trabalha para retomar e concluir as obras na região. Nos Trechos 1 e 3 o primeiro 
passo foi dado com a contratação das empresas responsáveis pela elaboração dos projetos 
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executivos para a continuidade das obras de pavimentação asfáltica, drenagem, construção 
de meios fios e calçadas, sinalização horizontal e vertical, além da readequação das bacias de 
detenção. A atualização do projeto referente ao Trecho 1 é realizada ao custo de R$ 
995.436,02, e o Trecho 3 ao custo de R$ 1.013.936,95. 

A ocupação  do  Setor  Habitacional  Sol  Nascente  (SHSN)  ocorreu  de  forma  desordenad
a,  inclusive  com  o  uso  de  áreas  de  proteção  ambiental  para  fins residenciais, o que 
modificou o comportamento do escoamento das águas das chuvas, principalmente devido 
à  impermeabilização da superfície, resultando em maiores picos e vazões. A ausência de 
sistema de drenagem pluvial adequado e completo,  implica em problemas ambientais 
negativos  intensos  (inundações e alagamentos, assoreamento dos cursos d’água e 
agravamento dos processos erosivos). 

Os projetos iniciais, utilizados à época da licitação das obras de urbanização e infraestrutura 
do Setor que deram origem aos contratos nº 
002/2015 (Trecho  2)  e  nº  003/2015 (Trecho  3), datavam de setembro de 2011 e, em 
função das modificações ocorridas ao  longo dos anos, devido ao  forte crescimento 
populacional  na  região, se mostraram  totalmente desatualizados, dessa forma, trechos de 
drenagem que comprometem  tanto o  funcionamento das etapas executadas quanto a 
implementação de novas redes não puderam ser executados.  

Assim, desde a rescisão desses contratos 
(Termo de Rescisão Contratual Unilateral, de 02/01/2020),a 
Secretaria  trabalha  para  retomar  e  concluir  as  obras  na  região. Para tanto, foram 
atualizados os projetos e efetuadas as análises com 
vistas ao planejamento de licitações futuras.  

Nesse contexto, de acordo com a Portaria n° 108 de 09/07/2019, instituída a partir de 
Decisão do TCDF, que recomenda que todos os projetos de obras a serem licitados, devem 
ser revisados ou refeitos, conforme avaliação de tempo e técnica. O setor de projetos desta 
SODF elaborou novos projetos e documentação técnica para execução das obras 
remanescentes do intitulado Trecho 2, que inclui trechos de vias secundárias e principais. 
Essas providências permitiram o lançamento da Concorrência nº 012/2020 – DECOMP/DA  e 
a respectiva contratação, em 2021, das obras de pavimentação, drenagem urbana, meios-
fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e readequação 
de  bacias,  que  não  puderam  ser  realizadas  no Contrato  nº  002/2015, sendo objeto do 
atual Contrato nº 015/2021. Esse projeto, em síntese, prevê a construção de 73.151 m2 de 
pavimentação e de 451 m de drenagem. 

Ademais, foram contratadas no final de 2020, a elaboração dos projetos executivos: 1) de 
infraestrutura urbana das bacias 01 e 02 e de áreas remanescentes e OAE (travessias), no 
trecho 03 do Sol Nascente (Contrato nº 015/2020) e 2) de infraestrutura urbana da bacia 3, 
do trecho 3 e áreas remanescentes, bem como a infraestrutura urbana do Trecho 1 e áreas 
remanescentes e OAE (02 travessias urbanas entre o trecho 01 e o trecho 02), no Sol 
Nascente (Contrato nº 016/2020). Essas contratações possibilitaram a autorização de 
certames para a conclusão do empreendimento (Concorrência nº 009/2021, 012/2021 e 
013/2021 – DECOMP/DA). 

Localização - Setor Habitacional Sol Nascente 
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ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DF: 

Posição do 6º Bimestre/2021- Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública/Manutenção do 
Sistema de Iluminação Pública no DF 

 

Ação/Subtítulo 1836.0023 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública: 

 - Contrato nº 003/2017 - Prestação dos serviços de Estudo Preliminar e Projeto 
Básico (Etapa 1) e Fiscalização e Projetos as built (Etapa 2), que visa proporcionar a 
execução de obras de Implantação, Expansão e Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no 
Distrito Federal. Neste exercício foram realizados 12 projetos (Etapa 1 e Etapa 2).   

  

Convênio nº 001/2017 - Celebrado entre a SODF e a CEB para execução das obras de 
expansão, implantação e melhorias no Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal, a 
serem realizadas por empresas contratadas pela CEB mediante procedimento licitatório para 
este fim e conforme demanda apresentada pela SODF, sem que sobre tais custos incidam 
quaisquer despesas da CEB, com exceção, única e exclusivamente, de tributos eventualmente 
devidos pela emissão de fatura pela CEB à Secretaria de Obras. 

Os instrumentos contratuais citados apresentam as seguintes realizações: 

 

 

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6209  Cidade Etapa no SAG Situação 

Prestação dos serviços de Estudo Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) e 
Fiscalização e Projetos "as built" (Etapa 2). (CT 003/2017) 

DF 0027 Normal 

Implantação Melhoria do Sistema de Iluminação Pública no DF. (CV 
001/2017) 

DF 0028 Normal 

Manutenção do sistema de iluminação pública no Distrito Federal. 
(004/2018) 

DF 0029 Concluída 

Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de iluminação do Distrito 
Federal. (CT 002/2017) 

DF 0030 Concluída 

Melhoria e Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública no Distrito 
Federal. (CT 003/2017 e Conv. 001/2017)  

DF 0074 Concluída 

Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública no Distrito Federal. (CT 
003/2017 e Conv. 001/2017)  

DF 0075 Concluída 

Manutenção do sistema de iluminação pública. (CT 004/2018) DF 0076 Concluída 

Iluminação no complexo urbanístico - Torre de TV. (CT 003/2017 e Conv. 
001/2017) 

DF 0079 Concluída 

Manutenção do Parque de Iluminação Pública (PIP) no Distrito Federal. (CT 
004/2018) 

DF 0085 Concluída 

Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do 
Distrito Federal. (CT 002/2017) 

DF 0086 Concluída 

15.752.6209.1836.0023 - Institucional SODF (demandas indicadas para execução a partir da avaliação da 
Pasta). Fonte SAG (Etapas 0027, 0028 e 0079) 

Bimestre 

Contrato nº 003/2017 (Estudo 
Preliminar e Projeto Básico (Etapa 1) 

e Fiscalização e Projetos "as built" 
(Etapa 2), para melhoria do Sistema de 

Iluminação Pública do DF.)  

Convênio nº 001/2017 (Implantação Melhoria do Sistema de 
Iluminação Pública no DF a serem realizados por empresas 

contratadas pela CEB.) 

Projetos Pontos de Iluminação  Luminárias 

1º 01 99 127 

2º 00 00 00 

3º 02 428 966 

4º 07  528  1.225 

5º 01 043 067 

6º 01  082 266 

Total 12 1.180 2.651 
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Ações/Subtítulos: 1836.7037 e 1836.7038 (Emendas Parlamentares) e 1836.0105 
(Descentralizada pela SEEC/DF) 

O Contrato nº 003/2017 e o Convênio nº 001/2017 também foram utilizados para a execução 
de intervenções indicadas por meio de duas Emendas Parlamentares ( Ação/Subtítulos: 
1836.7037 e 1836.7038) e para continuidade das ações institucionais a partir de créditos 
descentralizados pela SEEC/DF (Ação/Subtítulo 1836.0105), o que resultou na elaboração 
de 10 projetos, na implantação de 138 pontos de iluminação pública e na instalação de 421 
luminárias, conforme especificado no quadro abaixo: 

Emenda Parlamentar      

                                                 

  
- Descentralização – (SEEC/SODF) - Portaria nº 034, de 02/08/2021, DODF nº 147, 
de 05/08/2021 

  

 

Ação/Subtítulo 8507.6471 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública no DF. Nesta 
ação foram executados os serviços de fornecimento de energia elétrica e respectiva 
manutenção do sistema de iluminação pública no Distrito Federal, a partir de recursos 
originalmente alocados no orçamento desta Secretaria. Todavia, devido aos efeitos do Decreto 
nº 41.991, (DODF de 13/04/2021), relativo à transposição de créditos desta SODF para 
SEEC/DF, esses serviços também foram custeados pela Ação/Subtítulo 8507.0040, a partir 
de descentralizações orçamentárias formalizadas.  

Ação/Subtítulo 8507.0040 - Consignada no QDD desta Secretaria no 
modo Gestão,  mediante atos conjuntos de descentralização orçamentária entre a SEEC/DF e 
a SODF, a saber: Portarias Conjuntas nºs 25, DODF de 25/05/2021; 29, DODF de 
28/06/2021; 33, DODF de 28/07/2021; 36, DODF de 27/08/2021 e 43, DODF de 
28/09/2021. Todavia, houve nova transposição efetivada por meio do Decreto nº 42.657, 
(DODF 27/10/2021), e, diante do retorno de parte dos créditos ao Programa de Trabalho 
original integrante do QDD desta Unidade Orçamentária restou desnecessária, a partir de 
outubro/2021, a continuidade do procedimento de descentralização entre as partes. 

Contrato nº 002/2017 - Prestação de serviços a serem executados de forma contínua, 
correspondentes ao fornecimento de energia elétrica do sistema de iluminação pública no DF.  
A sua execução correspondeu ao fornecimento de 408.641.485 kwh. 

Emendas Parlamentares - Programas de Trabalho 15.752.6209.1836.7037 e 25.752.6209.1836.7038 

Localidade Realizações            

Rua das Palmeiras 
e na Rua dos 
Pinheiros, Ponte 
Alta Norte - 
Gama.  

02 projetos e 67 luminárias 

SQN 412, Asa 
Norte - Plano 
Piloto. 

02 projetos, 269 luminárias e 138 pontos de iluminação 

Demandas custeadas pela descentralização de créditos – Programa de 
Trabalho 15.752.6209.1836.0105 - SEEC/DF - Portaria Conjunta nº 034, de 02/08/2021, DODF nº 147, de 

05/08/2021 

Localidade Realizações                                                               

Área de intervenção relativa à implantação de 
pavimentação e de construção da OAE que liga a Rua 4 à 
Avenida Misericórdia, no Setor Habitacional Vicente Pires.  

02 projetos e 22 luminárias 

Setor de Rádio e Televisão Sul - Plano Piloto. 02 projetos e 63 luminárias 

Praça do Povo, em Brasília/DF. 01 projeto 

Ao longo da Ponte, que liga o Jockey à marginal da Via 
Estrutural. 

01 projeto 

Iluminação pública na "Rota de Segurança", Setor de 
Inflamáveis, SIN 

- 
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Contrato nº 004/2018 - Manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal. 
PIP, que compreende a gestão dos serviços, consultoria técnica-operacional, engenharia de 
manutenção,operaçãomanutenção  preditiva,  preventiva  e  corretiva,  além  da  execução  
de  substituição  de  luminárias  convencionais  por  LED  (Eficientização). Em 2021 foi 
realizada a manutenção de 3.722.231 pontos de iluminação pública e eficientizadas 6.466 
luminárias. 

 

   

  

Relaciona-se, adiante, as localidades contempladas com serviços de eficientização de 
luminárias, executadas por meio do Contrato nº 004/2018:  

  

Programa de Trabalho 15.782.6209.8507.6471 (Institucional SODF)  

Mês 

Contrato nº 004/2018 (Manutenção do Parque de 
Iluminação Pública no Distrito Federal – PIP) 

Contrato nº 002/2017 (Fornecimento de 
energia elétrica e utilização de postes para 

instalação do sistema de iluminação pública). 

Quantidade de 
Pontos Mantidos 

(unidade) 
Luminárias Eficientizadas (unidade) Consumo de Energia (KWH) 

janeiro 305.758 - 34.700.875 

fevereiro 305.758 - 31.312.752 

março 310.151 - 38.984.667 

abril 179.469 - 22.333.771 

maio 177.347 - 14.646.016 

setembro 307.392 970 32.965.674 

outubro 307.486 05 33.980.495 

novembro 307.811 12 32.897.492 

dezembro 307.832 42 33.988.282 

Total 2.509.004 1.029 275.810.024 

Programa de Trabalho 15.752.6209.8507.0040 (Institucional SEEC/DF) 

Mês 

Contrato nº 004/2018 
(Manutenção do Parque de 

Iluminação Pública no 
Distrito Federal – PIP) 

Contrato nº 002/2017 (Fornecimento de energia elétrica e utilização de 
postes para instalação do sistema de iluminação pública). 

Quantidade 
de Pontos 
Mantidos 
(unidade) 

Luminárias 
Eficientizadas 

(unidade) 
Consumo de Energia (KWH) 

abril 131.432  - 11.237.337 

maio 307.225  1.373 34.644.962 

junho 307.251 2.505 33.307.406 

julho 337.303 727 34.226.296 

agosto 307.363 832 34.061.476 

Totais 3.722.231 6.466 408.641.485  

Localização Região Administrativa 

SHTN Trecho 2 - Vila Planalto; SGAN 601 - L2 Norte; Setor de 
Embaixadas Norte Qd. 803; Praça dos Cristais; Avenida do 
Exército - SMU; Arredores da Praça do Povo - SCS e SGAN 
906/907 Bloco A. 

Plano Piloto 

Vila DVO; QD 50 - Setor Leste e Avenida São Francisco - Ponte 
Alta 

Gama 

QNL - Chaparral "total" e Faixa verde entre as QSDs Impares Taguatinga 

QNM 2,4,19  Ceilândia 

Quadras 01 a 07 - Vias principais - Jardim Roriz Planaltina 

SQPS e SOF Sul Guará 

AC.300, 218 e CL.118, 209 e 316 Santa Maria 
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Ação/Subtítulo 8507.6494 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública de Emenda 
Parlamentar, efetivada por intermédio do Contrato nº 004/2018, realizou-se a eficientização 
de 608 luminárias, em diversas ruas e Avenidas de Sobradinho II.  

  

Emenda Parlamentar: 

Para a utilização dos recursos oriundos de Emendas Parlamentares Distritais (Fonte 100) 
destinadas a custear intervenções pertinentes ao Parque de Iluminação Pública, tem sido 
adotado o procedimento de aditamento aos Contratos já celebrados entre a SODF e a 
CEB.  Portanto, a partir da liberação de Emenda destinada a tal fim, há a necessidade de rito 
processual de celebração de termos aditivos,  iniciando-se  esse  processo  com a 
comprovação de desbloqueio da referida  emenda  no  Quadro  de Detalhamento de Despesas 
(QDD) desta Secretaria. 

A  atual Subsecretaria de Gestão de Iluminação Pública e Ativos Tecnológicos - SUITEC, desta 
SODF, setor responsável pela coordenação de todo o processo, atua nas tratativas junto às 
assessorias dos parlamentares para se obter esclarecimentos adicionais acerca das demandas 
a serem custeadas pelos recursos disponibilizados, procedendo à  atualização  das 
informações necessárias para o Gabinete/SODF e demais setores do GDF, visando à 
programação das intervenções com a utilização dos recursos disponibilizados. 

Não obstante a adoção de aditamentos aos contratos vigentes, para contemplar as demandas 
previstas nas  Emendas, constatam-se dificuldades para  a sua execução  total 
no  exercício,  ressalta-se que houve descentralização de créditos à Administração de 
Samambaia, realizada por meio da Portaria Conjunta nº 12/2021, (DODF de 28/10/2021), 
firmada entre esta SODF e àquela Administração Regional, todavia, até o encerramento do 
exercício, não se constatou a efetiva utilização dos recursos transferidos. 

Contrato de Concessão: 

No ano de 2020, por força do Decreto nº 40.898, de 17/06/2020, foi celebrado entre a SODF 
e a Companhia Energética de Brasília – CEB, o Contrato de Concessão nº 001/2020, que tem 
por objeto “a delegação pelo Poder Concedente, por meio de concessão administrava, da 
prestação dos Serviços de Iluminação Pública, à Concessionária e contratados de atividades 
inerentes, acessórias ou complementares, na  forma das diretrizes e especificações mínimas 
constantes deste Contratos e dos anexos". O contrato foi assinado em 20/07/2020 e possui 
o prazo de 30 (trinta) anos. 

Ocorre que sua eficácia e início de vigência dependem dentre outras providências, do repasse 
pela SEEC/DF dos recursos da CIP,  à delegatária CEB, conforme previsto no art. 2º, 
parágrafo único, do Decreto nº 40.898/2020. Vale destacar, que, na tentativa de viabilizar a 
execução das determinações contidas no Decreto nº 40.898/2020, esta Secretaria realizou, 
em 20/08/2020, consulta à SEEC/DF (00110-00002207/2020-97) e suas Secretarias 
Executivas de Orçamento - SEORC/SEEC e de Fazenda - SEF/SEEC para solicitar providências 
acerca da dinâmica operacional de cunho orçamentário, financeiro e contábil a ser envidada, 
em decorrência do Decreto 40.898/2020 e do Contrato de Concessão nº 001/2020. Até o 
encerramento do exercício de 2021, não houve orientação conclusiva por parte dos setores 
competentes do órgão central de Planejamento e Orçamento do DF. 

Av. São Bartolomeu - Capão Comprido e Acessos a Rua 30A - 
Setor Tradicional 

São Sebastião 

Alça do viaduto sobre a EPIA Sul Candangolândia 

SH Água Quente - Trecho 1 Recanto das Emas 

Vila Basevi; Campo Sintético - AR 03 Sobradinho II 

Quadras 01 e 02 Itapoã 

Chácara 13 - Rua do Mato - Fercal Fercal 

Bairro Pôr do Sol Completo e QNR 1 - Restaurante Comunitário - 
Sol Nascente 

Sol Nascente e Por do Sol 

Emenda Parlamentar - Programa de Trabalho 15.752.6209.8507.6494 - Manter Sistema de Iluminação Publica 
nas Regiões Administrativas do Distrito Federal - Contrato nº 004/2018 

Localização Realizado (unidade) 
Em várias ruas e avenidas de 

Sobradinho II 
608 luminárias 
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Sobre o denominado Plano de Transição Operacional – PTO, no que se refere sobretudo à 
obrigação de transferência dos bens vinculados, o prazo para realização do levantamento de 
ativos foi prorrogado em mais 180 dias, todavia, deverá haver repactuação desse prazo 
devido à situação de certame, sob a gestão da CEB, ainda não finalizado, referente 
à contratação de empresa avaliadora especializada para definir o valor do patrimônio de 
iluminação pública do Distrito Federal, obrigação essa, prevista no art. 4º do Decreto nº 
40.898/2020.  A última informação da CEB sobre a licitação em questão consta do teor da 
Carta nº 319/2021 - CEB-H/PR (74352431) de 18/11/2021.  

Cumpre registrar, também, que esta SODF formalizou em 23/07/2021, por meio do processo 
00110-00002082/2021-86, proposta da mudança de titularidade do Contrato nº 002/2017, 
alterando o representante do GDF da SODF para a SEEC/DF, tendo em vista que a SEEC/DF 
é a unidade detentora dos recursos arrecadados com a CIP. Não se obteve manifestação sobre 
a alteração proposta até o encerramento de 2021.  

Ressalta-se, ainda, que esta SODF aguarda as providências e orientações pertinentes aos 
órgãos envolvidos, para que possa exercer seu papel determinado no Decreto nº 40.898/2020 
e no Contrato de Concessão nº 001/2020, que é o de fiscalizar a concessão.  

A seguir, algumas fotos dos trabalhos realizados pela SODF/ CEB: 

 

 

Ação/Subtítulo 3089.0002 - Requalificação de espaços urbanos – Avenida W3 Sul. As 
intervenções concluídas e em fase de conclusão, demandaram recursos na ordem de R$ 
19.066.743,00. No quadro a seguir, apresenta-se o panorama da Requalificação e 
Reabilitação de Espaços Urbanos (W3 Sul): 

  

Revitalização da Avenida W3 Sul  

Quadras Contrato Situação 
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Contrato nº 004/2021 - W3 Sul, Quadras 502 e 503 

 

Contrato nº 005/2021 - W3 Sul, Quadras 504 a 506 

2019 2020 2021  

502 e 503 004/2021 - Contratação prevista para o início de 2021 Concluída: (5º bimestre) 

504, 505 e 
506 

005/2021 - Contratação prevista para o início de 2021 Concluída: (6º bimestre) 

507 e 508 002/2021 - Contratação prevista para o início de 2021 Concluída: (4º bimestre) 

509 e 510 002/2020 - Concluída (5º bimestre) - 

511 e 512 001/2019 

Concluí
da (5º 
bimestr

e) 

- - 

513 e 514 022/2020 - A ser Iniciada Concluída: (6º bimestre) 

515 e 516 011/2021 - A ser Iniciada 
Conclusão prevista para o início 
de 2022 

703 a 715 
- Requalificaçã
o de calçadas 

- - - Em procedimento licitatório 

Restauração 
do pavimento  

- - - Em procedimento licitatório 
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Contrato nº 005/2021 - W3 Sul, Quadras 507 e 508 

Contrato nº 022/2020 - W3 Sul, Quadras 513 e 514 
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Contrato nº 011/2021 - W3 Sul, Quadras 515 e 516 
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Ação/Subtítulo 3056.0001 – Gestão da Fiscalização e Supervisão de Obras: 

Supervisão e acompanhamento das obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a Av. 
Central de Taguatinga, de Remodelação da Avenida Central e do Viaduto da Avenida Samdu e 
da elaboração de seus respectivos projetos executivos – Contrato nº 018/2020: Serviços 
iniciados no 6º bimestre/2020 para a supervisão e acompanhamento das obras do contrato 
nº 004/2016. Compreendem as análises de projetos e acompanhamento 
diário  das  atividades  executadas  pelo  Consórcio  Novo  Túnel  (acompanhamento,  verifi
cação  e  aprovação  dos  projetos  executivos;  o acompanhamento da elaboração do Diário 
de Obra da construtora; supervisão da execução dos serviços, aferindo quantitativos e 
medições; aprovação e  liberação das etapas  de  obra;  proposição de 
solução  para  eventuais  problemas  e  imprevistos;  verificação  e  validação  dos  ensaios  
tecnológicos  e  das  instrumentações  geotécnicas; execução do controle físico-financeiro da 
obra; acompanhamento das condições de segurança e ambiental e implantação de ações 
mitigadoras; elaboração de relatórios mensais, parciais, eventuais e finais). Foram entregues, 
em 2021 pela contratada, um Relatório de Atividades por mês, totalizando 12 no ano. 

Supervisão e apoio técnico nas obras de implantação do Viaduto da EPIG e Alças de acesso a 
infraestrutura urbana - Eixo Oeste - Contrato nº 018/2021: Serviços iniciados no 4º 
bimestre/2021 para a supervisão e acompanhamento das obras do contrato nº 020/2021, 
que tem por objeto a execução das obras da interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via 
de acesso ao Parque da Cidade (Viaduto da EPIG). Compreendem as análises de projetos e 
acompanhamento diário das atividades executadas pelo Consórcio Viaduto da EPIG (estudos 
preliminares, verificação dos projetos executivos, acompanhamento da execução das obras, 
elaboração do Manual, Uso e Operação da Rodovia e elaboração do projeto de “as built"). 
Foram entregues, em 2021 pela contratada, 04 Relatórios de Atividades, um a cada mês. 

Supervisão da obra de Reformulação do Sistema Viário na Estrada do Setor Policial Militar – 
ESPM – Contrato nº 25/2021: Serviços iniciados no 6º bimestre/2021 com a celebração 
do Contrato nº 022/2021. Compreendem as análises de projetos e acompanhamento diário 
das atividades  executadas  pelo Consórcio G5 ESPM (fiscalizar os serviços específicos, 
representar o poder público, decidir questões de interpretação do projeto e análise dos 
detalhamentos construtivos necessários às obras; especificações e normas, avaliar e controlar 
a qualidade e quantidade dos materiais empregados e dos serviços executados, verificação 
topográfica, serviços de laboratórios de solos, concreto e asfalto, relatórios fotográficos das 
obras, monitoramento das construções existentes circunvizinhas (edificações), 
acompanhamento e supervisão na execução da obra do Tunnel Liner e da Bacia de Detenção, 
monitoramento ambiental, desvio de trânsito e engenharia de trânsito, consulta às 
concessionárias, aprovação de projeto nos órgãos competentes e elaboração do projeto “as 
built”, assim como do produto acabado; acompanhar as diversas etapas da adequação dos 
projetos executivos, aprovação e verificação de suas qualidades técnicas, além do 
acompanhamento de sua execução e  acompanhar a revisão/readequação dos projetos em 
fase de obras. 

  

Ação/Subtítulo 3855.0001 – Gestão ambiental na execução de obras e na implementação 
das politicas de saneamento:   

Pagamentos de: 01 taxa de licenciamento ambiental simplificado - LAS, referente ao projeto 
de requalificação da Av. Hélio Prates; 01 taxa de autorização de transporte de matéria de 
supressão vegetal referente à instalação e operação de sistema viário e urbano do Setor de 
Inflamáveis; 01 taxa de prorrogação da autorização de supressão vegetal relativa a obra do 
Túnel de Taguatinga/viadutos acessórios e 01 taxa de análise de autorização de corte de 
árvore isolada para obra do Viaduto EPIG. 

  

Ação/Subtítulo 7316.6035 – Implantar sistema de esgotamento sanitário. Valor 
consignado em 2021,  insuficiente para planejar intervenções. Ademais, as obras do tipo em 
questão tem sido implementadas pela Caesb. 

  

Ação/Subtítulo 9115.0001 – Transferência de Recursos da RIDE – DF Entorno - Nesta ação 
orçamentária seriam realizados os repasses financeiros efetivados, devido à participação do 
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GDF no Consórcio Público de Manejo dos Resíduos 
Sólidos  e  das  Águas  Pluviais  da  Região  Integrada  do  Distrito  Federal  e  Goiás  -  Cor
sap-DF/GO.  Porém, esta ação restou não iniciada no exercício, essa ocorrência deveu-se 
pela saída do DF do mencionado Consórcio, formalizada em Ata da AGE realizada em 
23/06/2021. A competência para o aludido ato de retirada do DF foi delegada ao Secretário 
desta SODF, pelos efeitos do Decreto nº 42.189, DODF de 11/06/2021. 

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo 

Indicador Unidade 
Indíce 
mais 

recente 
Apurado Period 

Desej 1º 
Ano 

Alcanç 1º 
Ano 

Desej 2º 
Ano 

Alcanç 2º 
Ano 

Desej 3º 
Ano 

Alcanç 
3º Ano 

Desej 
4º Ano 

Alcanç 
4º Ano 

Fonte 

10551 - CAPACIDADE 
DE EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO DE 
VIAS NO DISTRITO 
FEDERAL 

METRO 
QUADRADO 

 01/01/2001 Anual 208570,00 252634,00 55319,00 241199,00 192203,00 X X X 
SUAF/SODF E NOVACAP/ 
UO 22101 / OE 211 

Justificativa: 2020 - Foram continuadas as obras de grande porte nos Setores Habitacionais Vicente Pires e Bernardo Sayão. Outras intervenções contribuíram para o índice 
alcançado, como, Revitalização da W3 Sul - Quadras 509 e 510 Sul e a Requalificação no Setor de Rádio e TV Sul, no Plano Piloto. Além de outras intervenções de execução de 
pavimentação realizadas pela NOVACAP, na Av. dos Pioneiros, no Gama.  
2021 - Os resultados refletem os dados apurados/consolidados pela SUAF/SODF e DU/Novacap, com as obras iniciadas em anos anteriores (Vicente Pires e Bernardo Sayão) e as obras 
remanescentes contratadas (Sol Nascente e Vicente Pires). Além disso, outras intervenções contribuíram para o resultado (Rota de Segurança/SIN; Requalificação da Praça do Povo e 
Via MN1 e, Revit. W3 Sul). Na obtenção do resultado, foram acrescentadas as quantidades relativas à execução de pavimentação em diversos locais do DF, realizadas pela Novacap. 
Destaca- se para 2022/2023 a perspectiva de incremento dos indicadores, em função de desfechos esperados de licitações/ respectivas contratações que irão impactar positivamente: 
Urb. Sol Nascente (CC 009, 012 e 013/2021 – DECOMP/DA), Vicente Pires (00110-3324/2019-34) e Bernardo Sayão (CC 001/2021–DECOMP/DA); Av. Paranoá (CC05/2021 - 
DECOMP/DA), do SOF Sul (CC10/2021 - DECOMP/DA) e Drenar Taguatinga (TP1/2021 – DECOMP/DA). 

10550 - CAPACIDADE 
DE EXECUÇÃO DE 
REDES DE ÁGUAS 
PLUVIAIS NO 
DISTRITO FEDERAL 

METRO  01/01/2001 Anual 20680,00 20241,00 14416,00 11213,00 4835,00 X 1650,00 X 
SUAF/SODF E NOVACAP/ 
UO 22101 / OE 211 

Justificativa: 2020 - Foram continuadas as obras de grande porte nos Setores Habitacionais Vicente Pires e Bernardo Sayão. Outras intervenções contribuíram para o resultado de, 
aproximadamente, 98% do índice almejado, como, Revitalização da W3 Sul - Qds. 509 e 510; Trecho Rota de Fuga, no Setor de Inflamáveis-SIA; Requalificação no Setor de Rádio e 
TV Sul e Execução de Canal e Bueiro N.A.T.M., em Porto Rico - Santa Maria. Além de outras pequenas intervenções de execução e ampliação de Redes de Drenagem realizadas pela 
Novacap, em diversos locais do DF. A pequena diferença em torno de 2%, perante o índice almejado, deu-se, sobretudo, em razão dos certames em trâmite, no exercício de 2020, 
relacionados aos empreendimentos diretamente vinculados aos indicadores previstos.  
2021 - Os resultados refletem os dados apurados/consolidados pela SUAF/SODF, com as obras em andamento em Vicente Pires e Bernardo Sayão e as obras remanescentes 
contratadas em 2021 no Sol Nascente e Vicente Pires. Outras intervenções também contribuíram para o resultado. Foram acrescentadas as quant. de drenagem realizadas pela 
Novacap no DF. Apesar dos esforços envidados, constata-se que o resultado não se efetivou conforme previsto. Isto deve-se, de modo geral, segundo a SUAF/SODF, pelas dificuldades 
em se prever as quant. exatas que serão executadas, uma vez que as obras de infraestrutura tem apresentado ao longo da execução interferências diversas: alterações na largura de 
vias; impedimento de acesso e execução em alguns condomínios, período chuvoso que superou o previsto, além de licitações/contratações que não se concretizaram. Há perspectivas, 
em 2022, de incremento, em função de desfechos esperados de certames: Sol Nascente, V.Pires e B.Sayão; Av.Paranoá, SOFSul e DrenarTaguatinga 

OBJETIVO O211: Executar obras de urbanização e infraestrutura, tais como, drenagem pluvial, 
pavimentação de vias, execução de calçadas, assentamento de meios-fios, urbanização de áreas 
públicas, tratamento paisagísticos, recuperação ambiental, manutenção, conservação e modernização 
das áreas já urbanizadas em diversos locais do Distrito Federal. 

Os resultados alcançados, pertinentes ao Objetivo Urbanização e Infraestrutura, do Programa 
Temático 6209 – Infraestrutura, refletem os dados apurados e consolidados pela 
Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização – SUAF/SODF e pela Diretoria de 
Urbanização da Novacap. Foram continuadas as obras iniciadas em anos anteriores, de 
infraestrutura nos Setores Habitacionais Vicente Pires e Bernardo Sayão e contratadas as 
intervenções remanescentes de urbanização e infraestrutura nos Setores Habitacionais Sol 
Nascente e Vicente Pires. Além disso, outras intervenções contribuíram para os índices 
alcançados, tais como: Trecho Rota de Segurança, no Setor de Inflamáveis-SIA; 
Requalificação no Setor de Rádio e TV Sul, Revitalização da W3 Sul (Quadras 502 a 508 e, 
515 a 516) e Requalificação da Via MN1 – Hélio Prates. Na obtenção do resultado alcançado, 
foram acrescentadas as quantidades relativas à execução de drenagem e de pavimentação, 
em diversos locais do Distrito Federal, realizadas pela Novacap. 

Apesar de todos os esforços envidados, constata-se que a execução de redes de drenagem, 
não se efetivou conforme previsto. Isto deveu-se, de modo geral, segundo o setor técnico 
(SUAF/SODF) pelas dificuldades em se prever as quantidades exatas que serão executadas, 
uma vez que as obras de infraestrutura, tem apresentado ao longo da execução interferências 
diversas: alterações na largura de vias; impedimento de acesso e execução em alguns 
condomínios, período chuvoso que superou o previsto. No entanto, verifica-se a conclusão 
em 2021 de grandes obras de drenagem pluvial, a saber: Construção da bacia de detenção, 
do canal e bueiro N.A.T.M (New Austrian Tunnelling Method) no km 4 da DF-290, em Santa 
Maria – DF, concluída em 2021, além da construção de bacias de detenção em Bernardo 
Sayão e em Vicente Pires. 

Ademais, soma-se às questões de ordem técnica, administrativa e climáticas, a não 
concretização de desfechos esperados de procedimentos licitatórios e respectivas 
contratações de grandes obras, cujas intervenções iriam impactar positivamente no 
resultado,  tais  como,  as  contratações de intervenções remanescentes de  infraestrutura 
nos Setores Habitacionais Bernardo  Sayão,  Sol 
Nascente  e  Vicente  Pires  (Remanescente),  e  também  a  reestruturação  do  Sistema  de 
Drenagem  Pluvial  e Obras Complementares em Taguatinga e no Plano Piloto (Drenar DF). 
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Destaca-se para os próximos exercícios de vigência do PPA 2020-2023 que há perspectiva de 
incremento das metas e indicadores em função de procedimentos licitatórios e respectivas 
contratações, em andamento, que irão impactar positivamente no resultado, tais como as de 
urbanização dos Setores Habitacionais: Sol Nascente (Concorrências nº 009/2021 – 
DECOMP/DA (Remanescente do Trecho 01 e parte do Trecho 03), 012/2021 - DECOMP/DA 
(Trecho 03/Lote 01) e 013/2021- DECOMP/DA (Trecho 03/Lote 02), Vicente Pires (00110-
3324/2019-34) e Bernardo Sayão (Concorrência nº 001/2021 – DECOMP/DA); a Revitalização 
da Av. Paranoá (Concorrência nº 005/2021 - DECOMP/DA); Revitalização do Setor de Oficinas 
Sul - SOF Sul (Concorrência nº 010/2021 - DECOMP/DA) e a Reestruturação do Sistema de 
Drenagem Pluvial  e Obras Complementares em Taguatinga (Tomada de Preços nº 001/2021 
– DECOMP/DA), cuja contratação para elaboração dos projetos encontra-se em licitação.  
6210 - MEIO AMBIENTE 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

3720 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 
BRASÍLIA SOLAR 

1943255,0 1941314,00 0 0 

0002 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 
BRASÍLIA SOLAR-Projeto e Instalação de 
Usina Fotovoltaica-DISTRITO FEDERAL 

1943255,0 1941314,00 0 0 

TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE 1943255,00 1941314,00 0,00 0,00 

Ação/Subtítulo 3720.0002 - Implantação do Programa Brasília Solar - Projeto e instalação 
de usina fotovoltaica - DF - Contrato de Repasse - Proposta nº 004.4727/2020,  rejeitada 
pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. 

  
6216 - MOBILIDADE URBANA 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

3054 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL 40364002,0 136904542,0 107810727,17 103963867,39 

0002 - CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-
RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- 
TAGUATINGA 

40364002,0 136904542,0 107810727,17 103963867,39 

3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
ACESSIBILIDADE 

10000,0 474336,0 463967,60 42451,89 

0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL 

10000,0 474336,0 463967,60 42451,89 

3119 - IMPLANTAÇÃO DO 
CORREDOR DE TRANSPORTE 
COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA 
VERDE) 

67920154,0 58094348,00 18737420,70 10795832,86 

0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR 
DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO 
OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO 
OESTE 

67920154,0 58094348,00 18737420,70 10795832,86 

3361 - CONSTRUÇÃO DE PONTES 666516,0 0,00 0 0 

4356 - CONSTRUÇÃO DE PONTES--
DISTRITO FEDERAL 

666516,0 0,00 0 0 

4026 - AVALIAÇÃO E 
MONITORAMENTO DE OBRAS DE 
ARTES ESPECIAIS - PONTES, 
PASSARELAS E VIADUTOS. 

730000,0 0,0 0 0 
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Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

0001 - AVALIAÇÃO E 
MONITORAMENTO DE OBRAS DE 
ARTES ESPECIAIS - PONTES, 
PASSARELAS E VIADUTOS.--DISTRITO 
FEDERAL 

730000,0 0,0 0 0 

5902 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO 666513,0 0,00 0 0 

7778 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--
DISTRITO FEDERAL 

666513,0 0,00 0 0 

TOTAL - 6216 - MOBILIDADE 
URBANA 

110357185,00 195473226,00 127012115,47 114802152,14 

 
Posição do 6º Bimestre/2021 

As ações principais previstas para serem implementadas por meio deste programa integram 
o escopo de contratos de repasse e de operações de crédito celebrados com a Caixa 
em  exercícios  anteriores,  visando  à  Implantação  do  Corredor 
de  Transporte  Coletivo  do  Eixo  Oeste  (Linha  Verde),  na  Região  Oeste  e  a  Construçã
o  do  Túnel Rodoviário de Taguatinga. Assim, os valores consignados com base nesses 
instrumentos representaram 98,12% da Dotação Inicial e 99,76% da Despesa Autorizada, o 
que torna o desempenho do Programa absolutamente dependente das intervenções previstas 
no Corredor Eixo Oeste. Destacam-se, a seguir, as ações do Programa 6216 em 2021: 

Ação/Subtítulo 3054.0002 – Construção de Túnel - 
Rodoviário  na  Av. Central de Taguatinga - Contrato nº 004/2016-Sinesp – Importante 
intervenção para o DF, retomada em fevereiro de 2020, após destraves jurídicos desta gestão, 
as obras de construção do Túnel de Taguatinga, que integra o Corredor de Transporte 
Rodoviário Eixo Oeste, avançaram bastante em 2021, totalizando o acumulado de 51,68% de 
execução. O Túnel Rodoviário, com extensão aproximada de 980 metros, a ser implantado 
sob a Av. Central, terá as seguintes características: 

 Emboque - Trecho com extensão de 150m, constituído por duas pistas de tráfego com 
laje de fundo, com espessura= 0,50m e paredes diafragma em balanço nas 
extremidades, constituídas por lamelas de 0,50 x 2,50m com contraforte longitudinal 
de 0,50 x 2,50m. Adjacente à entrada dos túneis serão locadas as vigas do pergolado 
de travamento das paredes laterais, com seção transversal de 0,50 x 1,0m, no total 
de 11 vigas espaçadas a cada 3,0m. 

 Túneis Simples - Em sequência ao emboque inicia-se 2 túneis simples, com extensão 
de 140m cada. A cobertura está definida como laje maciça de 1,0m de espessura com 
extensão aproximada de 72m e a seguir laje nervurada com vigas de 0,50 x 1,80m a 
cada 3,50m com laje superior com 0,25m de espessura, ambas com 12,95m de vão 

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6216 Cidade Etapa SAG Situação 

Construção de Túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com 
reforma viária da Avenida e do viaduto da Samdu (CT 004/2016) 

Taguatinga 0031 Normal 

Elaboração de estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel 
Rodoviário e Boulevard na Avenida Central de Taguatinga (CT 
005/2020) 

Taguatinga 0032 Normal 

Obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial 
Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul - TAS (CT 009/2020) 

P. Piloto 0033 Normal 

Ampliação e Readequação do Reservatório do Parque Sarah Kubitschek 
(CT 003/2021) 

P. Piloto 0040 Atrasada 

Requalificação Via MN1, entre a Via N3 e a Via M1, nas Quadras ao 
longo da Avenida Hélio Prates (CT 014/2021) 

DF 0073 Atrasada 

Obras da Interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de  acesso ao 
Parque da  Cidade e o Setor Sudoeste (CT 020/2021) 

Sudoeste 0083 Normal 

Reformulação do sistema viário na estrada do Setor Policial Militar 
(ESPM), trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul 
(CT 022/2021) 

P. Piloto 0084 Normal 

Pagamento da taxa de manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC), 
referente à obra de construção do Túnel de Taguatinga (CT 004/2016) 

Taguatinga 0093 Concluída 
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livre interno e, apoiadas nas paredes diafragma, constituídas por lamelas de 0,50 x 
3,20m. 

 Túnel Duplo - Com extensão de 550m a cobertura será executada com laje nervurada 
contínua com vigas de 0,50 x 1,80m a cada 3,50m com laje superior com 0,25 m de 
espessura, com dois vãos internos de 12,95m e, apoiadas nas paredes diafragma 
externas e central constituídas por lamelas de 0,50 x 3,20m. 

 Trecho Final - Com extensão de 140m o trecho final é constituído por dois túneis 
simples, sendo que a laje de cobertura inicial com extensão de 39,0m será executada 
com laje nervurada e o restante com laje maciça. 

Após a conclusão dessa intervenção, Taguatinga terá sua área central totalmente remodelada 
a partir da sua implantação  que inclui a criação de um Boulevard arborizado, com calçadas 
acessíveis e estacionamentos. Também permitirá a fluidez do trânsito para Ceilândia, 
Samambaia, Sol Nascente e Pôr do Sol, equacionamento dos problemas de trânsito, 
diminuindo o tempo de viagem para a região e entorno, beneficiando os moradores dessas 
regiões. 

Durante 2021, em síntese, foram executados, serviços relacionados à elaboração dos projetos 
executivos, execução das contenções provisórias, paredes diafragma, vigas e lajes, 
escavações, desvios de tráfego, drenagem de águas pluviais, instrumentação, cimbramento, 
demolições, caminhos de serviço, entre outros. Destaca-se a finalização da concretagem das 
lajes de topo, sinalizadas em amarelo no croqui abaixo, bem como o início da concretagem 
das lajes de fundo e escavação invertida: 

Contrato nº 004/2016 – Túnel de Taguatinga 
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Elaboração de estudos de impacto de vizinhança (EIV) para o Túnel Rodoviário e Boulevard 
na Avenida Central de Taguatinga - Contrato nº 005/2020 – Contrato com andamento normal, 
encerra 2021 com 80% dos serviços executados.     

Ação/Subtítulo 3087.0001 – Execução de Obras de Acessibilidade – Execução de calçadas 
na Asa Sul – Contrato nº 007/2016 –  A  execução  orçamentária  realizada correspondeu ao 
pagamento mediante reconhecimento de dívida de despesas executadas em exercícios 
anteriores. 

Ação/Subtítulo 3119.0004 - Implantação do Corredor de Transporte Coletivo Eixo Oeste: 

O Corredor de Transporte Público do Eixo Oeste do Distrito Federal, consiste na implantação 
de um sistema de transporte coletivo de caráter tronco-alimentador, com o intuito de 
incorporar benefícios à população usuária advindos da elevação da velocidade operacional e, 
por conseguinte, dos tempos de viagem. Após intenso trabalho da equipe de projetos foi 
possível dar continuidade a certames que sofreram interrupções em anos anteriores, tendo 
realizada a instrução para o saneamento de diversas questões técnicas apontadas por órgão 
de controle, o que possibilitou o desfecho de licitações e a respectiva contratação das 
seguintes intervenções em 2021: Ampliação e Readequação do Reservatório do Parque Sarah 
Kubitschek (Contrato nº 003/2021); Requalificação da Avenida Hélio Prates – Trecho 
1 (Contrato nº 014/2021); do Viaduto da EPIG (Contrato nº 020/2021), a Reformulação da 
ESPM entre a EPIG e o Viaduto da W3 (Contrato nº 022/2021). As intervenções de 
Requalificação da Avenida Hélio Prates – Trecho II; Transversais Samdu e Comercial 
(projetos); Obras de Drenagem em Taguatinga - Drenar (projetos) e da Requalificação da 
EPIG - Trecho SIG e Trechos restantes encontram-se em fase de licitação. ⇒ Apresenta-se a seguir a situação dos contratos firmados: 

- Execução de obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar 
(ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) - Contrato nº 009/2020.  Intervenção iniciada em 
maio/2020. Devido à necessidade de adequação de projetos e ajustes no contrato, este, se 
manteve suspenso até 24/05/2021, no entanto, durante o período de suspensão, os serviços 
de escavação, carga e transporte do material continuaram com equipes e máquinas da 
Novacap. Executado em 2021, em síntese: fundações com perfuração, armação e 
concretagem de estacas; arrasamento das estacas; armação, montagem das formas, 
concretagem e após desforma, impermeabilização das vigas baldrames e, execução dos 
pilares e arrimos (paredes) dos viadutos. Encerra o exercício com o acumulado de 37% dos 
serviços executados. 

Contrato nº 009/2020 
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Ampliação e readequação do reservatório do Parque Dona Sarah Kubitschek, Plano Piloto - 
Contrato nº 003/2021 – Intervenção iniciada em 16/03/2021, que consiste na ampliação da 
capacidade de acumulação da bacia de detenção existente, por meio do aumento de sua área 
para atender o escoamento pluvial proveniente do Viaduto da EPIG e das vias W4 e W5, 
incluindo os lançamentos existentes. Devido a fatores climáticos, técnicos e administrativos, 
a intervenção encerrou o exercício com 57% dos serviços executados, todavia, com os 
serviços planejados em atraso. 

  
Contrato nº 003/2021 

 

Requalificação Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras ao longo da Avenida Hélio Prates 
Contrato nº 014/2021 – Iniciada em maio de 2021, a intervenção consiste na execução 
de drenagem pluvial, pavimento rígido, estacionamentos, além de calçadas, meios-fios, 
mobiliário urbano e paisagismo. Durante a execução do contrato da Av. Hélio Prates, foram 
detectados problemas e interferências que se demonstraram recorrentes desde o início das 
obras (interferências com redes da Caesb, Neoenergia e redes clandestinas; necessidade de 
negociação com chacareiros e proprietários dos lotes para execução das calçadas). Encerrou 
o exercício com 19,70% dos serviços executados. 
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Planta de situação 

 

Contrato nº 014/2021 

  

 

 



1315 
 

Execução das obras de interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque 
da Cidade e o Setor Sudoeste – Contrato nº 020/2021 – Intervenção iniciada no 4º Bimestre 
de 2021, sendo implantado o canteiro de obras, executada a drenagem e o desvio de 
tráfego.  Encerra 2021 com 12,34% dos serviços executados e em andamento normal.  

Reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar (ESPM), no trecho entre a 
interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul – Contrato nº 022/2021 – O Setor Policial Militar 
– ESPM integra os Setores Centrais da Asa sul, estando acessível pela via W3, e possuindo 
nas proximidades grandes centros hospitalares (Hospital Santa Lúcia, Centro Clínico Sul, 
Hospital Santa Luzia, Hospital PAI, Centro Médico de Brasília e OHB), além de estar contíguo 
ao Cemitério Campo da Esperança. Destaca-se a proximidade com o Ministério da Ciência e 
Tecnologia, Academia de Polícia Militar de Brasília, em especial com a Polícia Federal, que 
demandam do setor boa acessibilidade dos veículos públicos às pessoas, o que será 
proporcionado com a execução da intervenção. Contempla adequações na via existente, 
pavimentação, drenagem, sinalização, paisagismo, calçadas, ciclovias e execução de bacia de 
detenção localizada na ARIE Santuário de Vida Silvestre Riacho Fundo Área III, às margens 
da DF-051, Estrada Parque das Nações – Via L4. A obra iniciada em outubro/2021, apresenta 
estágio normal de execução (executados 0,38% dos serviços). 

Contrato nº 022/2021 
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Empreendimentos do Corredor Eixo Oeste: 

Demonstra-se no Quadro abaixo as etapas dos empreendimentos que integram o Corredor 
Eixo Oeste: 

   Situação das Intervenções 

Local das 
Obras 

2018 (Até 31/12/2018) 2019 (até 31/12/2019) 
2020 (até 

31/12/2020) 
2021 (até 31/12/2021) 

ACESSO SOL 
NASCENTE / 
HÉLIO 
PRATES 

Obra paralisada, com 
necessidade de revisão dos 
projetos executivos de 
drenagem; revisão do projeto 
executivo de pavimentação; 
calçadas e ciclovia. 

Obra concluída, tendo 
havido a supressão do 
pavimento rígido de 
concreto devido a 
alterações no projeto do 
Eixo Oeste. 

- - 
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AV. HÉLIO 
PRATES 

Há necessidade de ajuste do 
projeto face às novas diretrizes 
da Semob; 

- Obra a ser executada depois de 
concluída a obra do Túnel; 

- O Trecho em concreto da 
Rótula, mencionada na 
intervenção anterior deverá ser 
executado quando da 
implantação do Corredor de 
Transportes na Hélio Prates como 
um todo. 

- Iniciada a revisão do 
projeto pela 
SUPOP/SODF, devido as 
atuais diretrizes da 
SEMOB, conforme ATA 
de reunião realizada em 
21/11/2019 entre a 
SEMOB/SEDUH/SODF 
(Processo SEI nº 
00110-
00002071/2019-81), e 
solicitação de estudos 
do Comitê Intersetorial 
de Projetos. 

- O projeto está sendo 
revisto por etapas, e a 
primeira equivale a 
parte do Trecho 3 do 
projeto anterior, que vai 
do Sol Nascente a QNM1 
e QNM2, trecho 
ajustado até o divisor de 
águas para 
compatibilizar a 
execução da obra com o 
projeto de drenagem. 
Os demais trechos serão 
desenvolvidos em 
sequência. 

A Av. Hélio Prates 
teve seu projeto 
alterado resultando 
na divisão de 
projetos e obras 
em três etapas: 

Etapa I: Em 
licitação a 
execução dos 
serviços da Av. 
Hélio Prates, em 
Ceilândia, com a 
requalicação urban
a, entre a Via N3 
até a Via M1 
(00110-
00001782/2020-
7). 

Etapa II: 
Aprovação do 
Projeto de Sistema 
Viário – SIV, de 
requalificação da 
Av. Hélio Prates, 
Quadras QI 1 e 
QNG até a EPCT 
(Pistão Norte). 
Aprovação do SIV 
na SUPAR/Seduh e 
Detran. (00110-
00002095/2020-
74). 

Etapa III: Projeto 
de Requalificação 
da Via MN 1 - Av. 
Hélio Prates, da Via 
M1 as Quadras 
QNH e QI 10, em 
Ceilândia e 
Taguatinga. 
Projeto em 
desenvolvimento 
pela SODF. 

  

Considerando a divisão 
da intervenção 
estabelecida em 3 
Etapas, tem-se a 
seguinte situação: 

- Etapa 1: Obra 
contratada – Contrato 
nº 14/2021, no Valor 
R$ 14.394.920,01 

- Etapa 2: Em fase de 
licitação – Concorrência 
nº 008/2021 – 
DECOMP/DA 

- Etapa 3: Projeto em 
desenvolvimento pela 
SODF 
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AVENIDAS 
SAMDU E 
COMERCIAL 
NORTE E SUL 

- Norte: Projeto desenvolvido 
pela Segeth; projetos 
complementares em finalização 
pela Sinesp. 
- Sul: Projeto pronto aguardando 
aprovação do projeto de Sistema 
Viário - SIV pela Central de 
Aprovação de Projetos – 
CAP/SEGETH para concluir os 
projetos executivos 
complementares já contratados. 

- Norte: Novas ações 
serão tratadas em 
2020. 
- Sul: Em ajustes finais 
de projeto elaborados 
por empresa contratada 
para cumprir as 
exigências da 
SUPAR/SEGETH. 

Considerando que 
as etapas do Túnel 
de Taguatinga e 
Hélio Prates estão 
em execução ou 
licitação, o 
lançamento de 
licitação 
inviabilizaria o 
trânsito e a gestão 
da cidade tendo em 
vista que a Av. 
Comercial e Samdu 
fazem a conexão 
entre os trechos 
citados. Portanto, a 
etapa Samdu 
Comercial 
necessita 
compatibilização 
com a etapa de 
obra do Corredor 
Eixo Oeste. 
Definiu-se a 
estratégia de 
revisão e 
adequação dos 
projetos existentes 
para lançamento 
dos projetos 
executivos e 
posterior execução 
da obra. 

A partir da premíssa de 
compatibilizar as 
etapas das obras do 
Corredor Eixo Oeste, 
manteve-se atuação na 
estratégia de revisão e 
adequação dos projetos 
existentes para 
o  lançamento dos 
projetos executivos e 
posterior execução da 
obra.  
  

TRANSVERSA
IS SAMDU E 
COMERCIAL 

- Por força de Decisões do TCDF 
(nº 4752/2017 e nº 4754/2017), 
ao longo do exercício de 2018, 
mantiveram-se suspensas as 
Concorrências nº 015/2017-
ASCAL/PRES e nº 016/2017 - 
ASCAL/PRES, cujos objetos 
eram, respectivamente, a 
Execução de Passeios e 
Acessibilidade em áreas dos 
Setores QNE, QNB, CNB de 
Taguatinga; incluindo as Ruas do 
SESC e dos Bombeiros, 
consistindo de intervenção 
integrante do denominado 
Binário das Avenidas Comercial e 
Samdu de Taguatinga e a 
Execução de Passeios e 
Acessibilidade em áreas dos 
Setores QSB e CSB de 
Taguatinga; incluindo Trecho à 
Igreja Nossa Senhora de Fátima, 
consistindo de intervenção 
integrante do denominado 
Binário das Avenidas Comercial e 
Samdu de Taguatinga. 
- Em síntese, àquela Corte de 
Contas determinou à Novacap a 
adoção de medidas corretivas 
que visam ajustar Projetos. 
- Em 22/11/2018, foi publicado o 
Aviso de Revogação dos 
certames em questão. 

- Novas ações serão 
tratadas em 2020. 

- Novas ações 
serão tratadas em 
2021, com a 
provável 
contratação de 
obras e projetos 
integrados, a fim 
de dar 
continuidade na 
adequação dos 
projetos com o 
atual estágio do 
Corredor Eixo-
Oeste. 

- Em procedimento 
Licitatório a Elaboração 
dos Projeto das Vias 
Transversais 
Samdu/Comercial 
Norte. Tomada de 
Preços nº 001/2021 – 
DECOMP/DA – Do tipo 
Técnica e Preço 
(00110-
00003128/2020-01). 
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DRENAR 
TAGUATINGA 

-Certame homologado em 
19/11/2015 (Concorrência de 
Pré-Qualificação Internacional nº 
002/2012 – ASCAL/PRES). 
  
- Obra é imprescindível para a 
implantação dos projetos de 
revitalização das Avenidas 
Comercial e Samdu. 
  
- O TCDF determinou que a 
contratação está condicionada à 
ulterior deliberação, conforme 
alínea a), do item IV, da Decisão 
nº 2821/2018 – TCDF, reiterada 
pela Decisão nº 4999/2018 – 
TCDF. 
  
A instrução dos questionamentos 
foi apresentada àquela Corte de 
Contas, tendo em vista a 
manifestação daquele Órgão por 
meio das Decisões acima 
mencionadas. 
- Em que pese o tempo 
transcorrido da homologação do 
certame, considera-se que o Lote 
1 mantém-se com condições 
técnicas para eventual 
contratação, mas os Lotes 2 e 3, 
poderão requerer novos 
certames, devido a alterações na 
composição original das 
empresas consorciadas 
vencedoras, à época, da licitação. 
  
- Haverá a necessidade de 
intervenção complementar para 
o recapeamento de Vias onde 
serão implantadas as redes de 
drenagem, com recursos 
previstos para a implantação do 
Corredor Oeste 
  

Por meio de decisão 
datada de 16/08/2019 
(26603079), o 
Secretário de Estado de 
Obras decidiu pela não 
adjudicação dos objetos 
licitados referentes aos 
Lotes 02 e 03 aos 
Consórcios 
GW/CD/CONESA/POLLO 
e ÁGUAS DE 
TAGUATINGA, 
respectivamente, no 
âmbito da Concorrência 
Internacional nº 
002/2012 – 
ASCAL/PRES/Novacap, 
em razão da inabilitação 
das empresas 
consorciadas. 
  
  
- Quanto ao Lote 01, os 
setores de 
Acompanhamento e 
Fiscalização e de 
Projetos Orçamento e 
Planejamento de Obras 
estão encarregados da 
análise acerca da: 
atualidade, 
exequibilidade e 
vantajosidade do 
projeto em questão. 
  
- Em 13/08/2019 foi 
publicada a Decisão nº 
2669/2019 do TCDF, 
em que se reitera e 
solicita o efetivo 
cumprimento da 
Decisão nº 2821/2018; 
requer esclarecimentos 
conclusivos sobre 
considerações e 
recomendação da PGDF 
em pareceres que 
tratam da matéria; e 
que apresentassem as 
medidas a serem 
adotadas relativas a 
licitação da intervenção; 
dentre outras 
determinações. 
  
- Em 16/08/2019, o 
Secretário desta Pasta 
decidiu pela não 
adjudicação dos objetos 
licitados referentes aos 
Lotes 02 e 03, em razão 
da inabilitação das 
empresas consorciadas. 
Em nova decisão de 
16/09/2019, o 
Secretário manteve a 
decisão anteriormente 
proferida por seus 
próprios termos e 
encaminhou os autos à 
Casa Civil do Distrito 
Federal para julgamento 
do mérito pela 
autoridade superior 

- Houve 
constituição de 
Comissão instituida 
pela Portaria 
Conjunta nº 03, de 
17/02/20, para 
analisar a 
viabilidade técnica 
de se efetivar a 
contratação das 
obras do Lote 01 - 
Execução de 
Drenagem Pluvial 
das Sub-Bacias I a 
VII, Programa 
Águas do DF, em 
Taguatinga, nas 
Quadras QNA, 
QNB, QNC, QND, 
QNF, SC, QSA e 
QSB concluiu em 
seu relatório final 
que o projeto de 
drenagem pluvial 
deverá ser revisto e 
justificado, de 
forma a evitar a 
ocorrência de 
aditamentos 
financeiros durante 
a execução das 
obras. Diante 
disso, aguarda-se a 
publicação da 
revogação da 
concorrência 
referente ao Lote 1, 
para que, também, 
em 2021 seja 
contratada a 
elaboração e 
readequação de 
projetos. 

- Publicada em 
22/03/2021, 
a revogação da 
concorrência referente 
ao Lote 1. 
- Em procedimento 
licitatório a  Elaboração 
e Readequação de 
Projeto Executivo de 
Infraestrutura Urbana – 
Drenar DF. Tomada de 
Preços nº 001/2021 – 
DECOMP/DA – Do tipo 
Técnica e Preço (0110-
00003128/2020-01). 



1320 
 

responsável para 
apreciar os recursos 
administrativos 
interpostos pelos 
consórcios 
participantes. Os 
recursos ainda 
aguardam julgamento 
pela Casa Civil. 
  
- Embora a SODF já 
tenha oficiado o TCDF 
sobre a decisão de não 
adjudicação dos objetos 
licitados referentes aos 
Lotes 02 e 03 e a 
provável revogação 
também da licitação 
referente ao Lote 01, 
que ainda está em 
análise pela área técnica 
da SODF quanto a 
atualidade, 
exequibilidade e 
vantajosidade do 
projeto em questão. 
  
- Há necessidade de 
revisão dos projetos 
relativos ao Lote 01 e de 
elaboração de novos 
projetos para os Lotes 
02 e 03. 
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TÚNEL 
TAGUATINGA 
(ATÉ O 
VIADUTO DA 
EPTG) 

- O Contrato nº 004/2016 - 
SINESP continua com sua 
execução suspensa nos termos 
indicados nas Decisões nºs 
2375/2016 e 6393/2016 que 
determinou sobrestamento dos 
autos até o deslinde dos 
Processos n.º 
2016.01.1.058212-0 e n.º 
0015660-96.2010.403.6100. 
  
- Há necessidade de se elaborar 
Estudo de Impacto de Vizinhança 
– EIV. 

- Considerando 
andamentos obtidos 
quanto às ações 
judiciais interpostas por 
licitantes que 
justificaram o 
sobrestamento da 
contratação 
determinado pelo TCDF, 
em 18/10/2019 esta 
Secretaria propôs ao 
TCDF análise relativa à 
solicitação de revogação 
da suspensão 
determinada desde 
2016, no intuito de que 
a contratação celebrada 
no ano em referência 
pudesse ser retomada. 
- Em 12/12/2019 por 
meio do Ofício 
8849/2019-GP/TCDF 
esta Secretaria foi 
informada pelo TCDF 
quanto a autorização 
concedida por aquela 
Corte para o 
prosseguimento da 
execução do contrato. 
- Desde então, esta 
Secretaria tem adotado 
providências para 
restabelecer a execução 
do contrato e atuado 
junto aos diversos 
órgãos do GDF, para 
que a retomada da 
intervenção ocorra no 
início de 2020, sendo 
constituídos demais 
processos para tratar 
assuntos relacionados 
ao empreendimento, 
tais como o Estudo de 
Impacto de Vizinhança 
– EIV e a contratação da 
prestação de serviços 
técnicos especializados 
de supervisão e 
acompanhamento das 
obras de implantação do 
Túnel. 

A retomada da 
execução do Túnel 
de Taguatinga, 
Contrato nº 
004/2016, ocorreu 
em 14/02/2020. 
O Projeto de 
Sistema Viário - 
SIV da Boulevard 
na Avenida Central 
de Taguatinga. 
Aguarda aprovação 
do SIV na 
SUPAR/Seduh que 
segue em análise 
pelo Órgão. 
Foram efetivadas 
as contratações 
referentes: 
- Serviços de 
Supervisão e 
Acompanhamento 
das Obras de 
Implantação do 
Túnel Rodoviário, 
Contrato nº 
018/2020, em 
andamento 
normal. 
- Consultoria para a 
prestação de 
serviços técnicos 
especializados na 
elaboração do EIV 
para o Túnel 
Rodoviário e 
Boulevard. O 
Contrato nº 
005/2020) 
encontra-se 
suspenso 
aguardando 
aprovação 
referente ao SIV - 
Boulevard do Túnel 
de Taguatinga. 

- Obras de construção 
do Túnel de Taguatinga, 
durante 2021, em 
andamento 
normal - Contrato nº 
04/2016.  
- Serviços de 
Supervisão e 
Acompanhamento das 
Obras de Implantação 
do Túnel Rodoviário, 
em andamento normal 
- Contrato nº 
018/2020. 
- EIV para o Túnel 
Rodoviário e Boulevard, 
em análise e aprovação 
na SEDUH/CPA-EIV 
- Contrato 
nº 005/2020.  
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VIADUTO 
EPTG/EPCT 

Obra encontra-se paralisada, 
devido à impossibilidade da 
execução da obra com relação ao 
previsto no projeto. 

-Após a readequação do 
projeto executivo 
estrutural foram 
realizados os devidos 
ajustes no contrato que 
resultou na celebração 
do Quarto Termo Aditivo 
de Prazo e de Valor que 
permitiu a retomada da 
obra. 
 
- Estas obras 
encontravam-se com 
contrato suspenso, com 
apenas 5% de execução 
do objeto contratual, 
devido à deficiência de 
projetos, deu-se pleno 
andamento com 
estabelecimento de 
cronograma de entrega, 
tendo alcançado 97% 
de execução ao final de 
2019. 

Intervenção 
concluída no 1º 
Bimestre de 2020. 

- 
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EPIG – 
VIADUTO 
PARQUE DA 
CIDADE 

- Diante da aprovação do 
Ministério das Cidades quanto 
aos recursos necessários, houve 
autorização por parte da CAIXA 
para a licitação; 
  
- Em 20/10/2018, o processo foi 
encaminhado à Novacap para 
licitação da obra. 
  
-Em 03/12/2018, a Diretoria de 
Urbanização daquela Companhia, 
informou a esta Pasta da 
necessidade de atualização das 
Estimativas de Custos previstas 
para esta obra, devido à 
alteração da data base das 
tabelas de preços utilizadas por 
aquele Setor. 
  
- Em sequência, o Setor técnico 
desta Secretaria responsável 
pela análise da repercussão desta 
alteração no custo a ser 
considerado para o certame, 
SUPOP/SINESP, identificou que 
além das atualizações da data 
base, houve alterações de 
composições e itens estimados. 
  
- Dadas as alterações 
constatadas, são necessárias 
instruções e justificativas para 
reavaliação por parte do Agente 
Financiador, CAIXA, e concessão 
de nova autorização para 
lançamento de certame. 
  
 - Há necessidade de se contratar 
em outro processo: 
1) A recuperação/ampliação da 
lagoa de detenção de águas 
pluviais existente no Parque da 
Cidade, próxima à Quadra 913 
Sul 4; e 
  
2) A execução de calçadas sob o 
Viaduto (exigência do Iphan) que 
se encontra em fase de 
elaboração de estimativa de 
custo pela Novacap. 

- Após a revisão dos 
projetos e da estimativa 
de custos, em 
08/08/2019 a CAIXA 
informou esta 
Secretaria quanto à 
obtenção da 
denominada 
homologação da Síntese 
do Projeto Aprovado - 
SPA, o que permitia o 
início de procedimento 
licitatório, sendo o 
Edital da Concorrência 
publicado no DODF nº 
171 de 09/09/2019, 
página 37 e no DOU nº 
188, página 171, de 
27/09/2019. 
- Imediatamente à 
publicação do Aviso de 
Licitação, o TCDF iniciou 
diligências pertinentes a 
sua atuação, tendo 
proferido em 
03/10/2019 a Decisão 
nº 3386/2019, (DODF 
de 15/10/2019), que 
determinou a suspensão 
da Concorrência nº 
001/2019 - 
ASCAL/PRES, relativa à 
intervenção em 
questão. Por 
conseguinte, em 
10/10/2019 foi 
publicada a suspensão 
do certame no DOU nº 
197 de 10/10/2019, 
Seção 3, página 176. 
Em 08/09/2019 esta 
Secretaria apresentou 
ao TCDF o Parecer 
Técnico SEI-GDF nº 
1/2019 - SODF/SUPOP 
de 08/11/2019, 
acompanhado de Carta 
Resposta, de 
22/10/2019, emitida 
pela empresa 
responsável pela 
elaboração dos 
projetos, visando 
prestar os 
esclarecimentos 
relativos aos 
questionamentos 
exarados pelo TCDF. 
Em 28/11/2019 o TCDF 
proferiu a Decisão nº 
4151/2019 (DODF de 
06/12/2019), que 
autoriza a continuidade 
da Concorrência nº 
001/2019-ASCAL/PRES. 
Não obstante a 
autorização concedida 
por parte do TCDF para 
retomada do certame, 
ainda em 2019, há 
necessidade de 
submeter novamente os 
dados técnicos da 
intervenção à CAIXA, 

. 
- Em 26/06/2020 foi 
publicada a 
revogação da 
concorrência para a 
contratação do 
viaduto da EPIG 
(interseção com a 
via de acesso ao 
Parque da Cidade e o 
Setor Sudoeste) e 
alças de acesso e 
infraestrutura 
urbana no âmbito do 
corredor de 
transporte público 
(00110-
00002310/2019-
01)  e a Decisão nº 
4764/2020, na 
Sessão Ordinária nº 
5233, realizada em 
04/11/2020, quando 
apreciou o Processo 
nº 21286/2019-e e 
promoveu a 
continuidade da 
Concorrência n.º 
11/20-ASCAL/PRES 
e desta feita segue 
licitação 
encaminhada a 
Novacap em 
26/11/2020. 
-Edital republicado 
após análise do 
TCDF 
- Supervisão e apoio 
técnico nas obras de 
implantação do 
Viaduto da EPIG 
(interseção com a 
via de acesso ao 
Parque da Cidade e o 
Setor Sudoeste) e 
alças de acesso e 
infraestrutura 
urbana, no âmbito 
do Corredor de 
Transporte Público – 
EIXO OESTE. Para se 
contratar os serviços 
licitados torna-se 
necessária a 
conclusão do 
certame relativo ao 
objeto a ser 
supervisionado. 

Após destraves junto 
ao TCDF, as obras de 
construção do Viaduto 
da EPIG (interseção 
com a via de acesso ao 
Parque da Cidade e o 
Setor Sudoeste e 
alças de acesso e, 
infraestrutura urbana) 
foram licitadas e 
contratadas em 
2021, Contrato nº 
020/2021.  
- Observa-se que para 
o início efetivo das 
obras foram 
necessárias ações de 
esclarecimento junto à 
população e à Casa 
Civil/DF, no sentido de 
apresentar os 
documentos prévios 
de aprovação da 
intervenção (00001-
00028577/2021-91).  
- Serviços de 
Supervisão e 
Acompanhamento das 
Obras de Construção 
do Viaduto da EPIG, 
Contrato nº 
018/2021, em 
andamento normal. 
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pois houve alteração no 
caderno de orçamento, 
em função da inclusão 
de serviços e de 
alterações no projeto de 
drenagem. 
Até o encerramento do 
exercício de 2019, a 
documentação 
encontrava-se em 
consolidação para envio 
formal à CAIXA, 
prevista para o início de 
2020. 
  

EPIG – 
TRECHO SIG 

Há necessidade: 
- Contratação de ajuste do 
projeto face à alteração do eixo 
da via para desviar da adutora e 
inclusão de ciclovias/calçadas 
complementares; e de 
- Atualização do orçamento, 
incluindo os recursos necessários 
para a implantação de drenagem 
complementar (Parque da 
Cidade). 

- Priorizou-se a 
elaboração de 
elementos técnicos 
necessários para a 
licitação do Viaduto 
Parque da Cidade. 
Novas ações referentes 
à EPIG - Trecho SIG 
serão tratadas em 2020. 

- Houve a realização 
de certame visandoa 
contratação da 
Ampliação e 
readequação 
doreservatório do 
Parque Sarah 
Kubitschek, no Plano 
Piloto (00110-
00002212/2018-
85), e encerrou o 
ano em fase de 
contratação, tendo 
em vista a 
homologação do 
certame em 
23/12/20. 
- As intervenções 
remanescentes 
estão previstas para 
contratação 
integrada  RDCI – 
Regime diferenciado 
de Contratação 
Integrado (obras e 
projetos). 

- Projeto e Obra em 
fase de licitação. 
RDCI nº 001/2021 – 
DECOMP/DA 
Objeto: Elaboração de 
Estudos Técnicos, 
Elaboração de 
Projetos Básicos e 
Executivos, Execução 
das Obras de 
readequação e Manual 
de Operação, Uso e 
Manutenção da 
rodovia DF-
011, denominada 
Estrada Parque 
Indústrias Gráficas - 
EPIG, incluindo 
implantação de faixa 
exclusiva para ônibus 
no sistema BRT (Bus 
Rapid Transit), 
viadutos, estações 
BRT, passagens para 
pedestres, 
infraestrutura e 
demais serviços e 
operações necessárias 
e suficientes para a 
entrega final do 
objeto, 00110-
00002590/2020-83. 
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EPIG – 
TRECHOS 
RESTANTES 

EPIG – TRECHO 3.1: Setor 
Sudoeste - trecho entre o 
Viaduto da Saída do Parque da 
Cidade e o SIG. 
Há necessidade de se contratar 
ajuste do projeto face à nova 
norma de cargas, inclusão de 
ciclovias e calçadas 
complementares; falta definição 
do Iphan quanto à travessia de 
pedestres. 
EPIG – TRECHO 1: Trecho entre 
o Viaduto da Saída do Parque da 
Cidade e a EPIA. 
Há necessidade de se contratar 
ajuste do projeto face à nova 
norma de cargas, inclusão de 
ciclovias e calçadas 
complementares; definição do 
Iphan quanto à travessia de 
pedestres. 
  

- Priorizou- se a 
elaboração de 
elementos técnicos 
necessários para a 
licitação do Viaduto 
Parque da Cidade. 
Novas ações referentes 
à EPIG - trechos 
restantes serão tratadas 
em 2020. 

Verificou-se que a 
melhor estratégia 
para 
continuidade dos 
trechos restantes 
será a 
contratação 
mediante o RDCI 
(00110- 
00002590/2020-
83), a seguir 
especificado: 
- Contratação de 
empresa para 
desenvolvimento de 
projetos e execução 
de obras de 
readequação da 
rodovia DF-011 
denominada Estrada 
Parque Indústrias 
Gráficas - EPIG, no 
âmbito do Corredor 
de Transporte 
Público - Eixo Oeste 
- DF, encaminhado à 
Novacap no dia 
01/12/20 para início 
dos procedimentos 
licitatórios. 

- Projeto e Obra em 
fase de licitação. 
Intervenção incluída 
no certame RDCI nº 
001/2021 – 
DECOMP/DA, 
conforme descrição 
contida no item acima. 
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ESPM – 
ENTRE A 
EPIG E O 
VIADUTO DA 
W3 

- Projeto desenvolvido por meio 
do Contrato nº 17/2014 
- Sinesp, aguardando aprovação 
do projeto final pela Central de 
Aprovação de Projetos - 
CAP/SEGETH, para posterior 
aprovação do orçamento pela 
SUPOP/SINESP. 
- Há necessidade de rever a 
solução adotada para a captação 
das águas pluviais de todo o 
Setor Policial culminando com a 
implantação de Bacia de 
Drenagem na Área de Relevante 
Interesse Ecológico - ARIE do 
Riacho 
Fundo. 
  
ESPM – ENCAIXE COM A EPIG: 
1) Os viadutos na intercessão da 
ESPM com a EPIG, deverão ser 
revisados face à nova norma de 
cargas. 
2) Estudar solução para a 
travessia de pedestres 
considerando que os ônibus irão 
circular no canteiro central 
(Passarela aérea existente não 
atende ao novo sistema). 

- Cumprimento de 
exigências para 
aprovação do projeto do 
Sistema Viário - SIV na 
Seduh (aprovação do 
SIV em fase 
final).Projeto de 
sinalização aprovado 
pela 
Seduh/CAP/ULIC/CIARQ 
aguardando 
a   ratificação da 
aprovação pelo 
DETRAN/GEREN/NUPRO
. Foi constatado que o 
projeto de drenagem 
estava em 
desacordo com as 
recomendações da 
Novacap o que demanda 
o ajuste do Projeto pela 
empresa contratada. 
Necessidade de revisão 
do orçamento após a 
finalização e aprovação 
dos projetos. 
  
Bacia de Drenagem na 
ARIE do Riacho Fundo 
em revisão na Novacap. 
  
ESPM – ENCAIXE COM A 
EPIG: 
1) Continua a 
necessidade de revisão 
dos  
projetos dos viadutos. 
2) Continua a 
necessidade de solução 
para travessia de 
pedestre. 

- Em setembro/2020 
foi consolidada 
documentação 
técnica necessária 
para autorização do 
certame. 
  
-Encontra-se em 
licitação mediante a 
Concorrência nº 
016/2020 
DECOMP/DA, a 
Intervenção relativa 
à reformulação do 
Sistema Viário na 
ESPM, no Trecho 
entre a interseção 
com a EPIG e o 
Viaduto da W3 Sul, 
para implantação de 
Corredor exclusivo 
de Transporte 
Coletivo, 
contemplando 
adequações na via 
existente, 
pavimentação, 
drenagem, 
sinalização, 
paisagismo, 
calçadas, ciclovias e 
execução de bacia 
de detenção. 
(00110-
00002168/2020-
28). 
  
- Em licitação a 
contratação dos 
Serviços de 
Supervisão das 
Obras Tomada de 
Preços nº 
007/2020 - 
DECOMP/DA. (0011
0-00002198/2020-
34). 

- Intervenção iniciada 
em outubro de 
2021, Contrato nº 
022/2021, Valor de R$ 
47.972.546,24. 
- Serviços de 
Supervisão, em 
andamento 
normal, Contrato nº 
025/2021, Valor de R$ 
2.374.449,91. 

ESPM - 
VIADUTO W3 

Obra objeto do contrato 
034/2013, concluída em 2014.  

- - - 
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ESPM – 
ENTRE O 
VIADUTO W3 
e o Terminal 
da Asa Sul – 
TAS - T15 

- Em setembro/2018 foi lançado 
o Edital de Concorrência Pública 
006/2018 – ASCAL/PRES, no 
valor de R$ 8.132.559,49 
(processo físico nº 
110.000.084/2017). 
  
- Houve decisão do Tribunal 
determinando a suspensão 
cautelar do certame em questão, 
conforme Decisão nº 5035/2018. 
A instrução aos questionamentos 
do TCDF está sendo tratada por 
meio do processo SEI-GDF nº 
00112-00030753/2018-47. 

Em janeiro de 2019 a 
Novacap consolidou a 
instrução de 
esclarecimentos ao 
TCDF, sendo obtida em 
maio de 2019 a 
autorização para 
continuidade do 
certame após a adoção 
das medidas corretivas 
informadas pela 
Novacap e pela SODF, 
conforme a Decisão nº 
1802/2019. 
  
Em novembro de 2019 
esta Secretaria 
apresentou à Novacap 
os orçamentos e 
projetos revisados, de 
forma a possibilitar a 
preparação dos 
elementos técnicos 
necessários à retomada 
do certame, prevista 
para o início de 2020. 

- Certame foi 
concluido em 
abril/2020 
(39085981) e a 
Intervenção iniciada 
em maio/2020, 
encerra o exercício 
com o contrato 
suspenso devido à 
necessidade de 
aditivo financeiro em 
função de ajustes 
nos projetos 
ocorridos com a 
mudança nas 
Normas Técnicas 
(0110-
000084/2017). 

- As obras suspensas 
em 2020 foram 
retomadas em 
25/05/2021, após a 
celebração de aditivo 
financeiro, ocasionado 
pelos ajustes dos 
projetos. Ressalta-se 
que durante o período 
de suspensão do 
contrato, os serviços 
de escavação, carga e 
transporte de material 
escavado foram 
executados por 
equipes e máquinas 
da Novacap - Contrato 
nº 009/2020, Valor R$ 
7.667.020,57. 

Ação/Subtítulo 3361.4356 - Construção de Pontes – Distrito Federal – Os recursos 
consignados foram insuficientes para o planejamento da intervenção. Há que se ressaltar, no 
entanto, a ocorrência de construção de pontes em Vicente Pires, custeada pela Ação/Subtítulo 
pertinente ao empreendimento, em execução naquela localidade. 

Ação/Subtítulo 4026.0001 – Avaliação e Monitoramento de Obras de Artes Especiais - 
Pontes, Passarelas e Viadutos -  Em 2021 foram empreendidas ações junto ao Comitê Gestor 
de Manutenção do Patrimônio do DF (CGMP), onde esta Secretaria se posicionou quanto à 
necessidade de execução das seguintes ações: 

 Contratação de empresas especializadas para a execução de inspeções cadastrais, 
rotineiras e especiais para as OAEs, em conformidade com a norma brasileira ABNT 
NBR 9452:2016 - Inspeção de Pontes e Viadutos; 

 Contratação de curso para a certificação de profissionais como Inspetor I; 
 Contratação da UnB/Finatec para o desenvolvimento de ferramenta de diagnóstico de 

patologias em vistorias de obras especiais pela FAPDF (solicitado em 2020 e, ainda, 
permanece em análise); 

 Implantação de estrutura orgânica em órgão do GDF com atuação específica na 
Inspeção de Pontes e Viadutos; e 

 Contratação de Engenheiros Civis e Técnicos de Edificações para o Quadro Permanente 
de Servidores, com capacidade técnica para planejar e gerir as ações de 
monitoramento, de recuperação e de reforço estrutural, necessários às OAEs do DF. 

Ressalta-se que a demanda de Curso de Formação em Vistoria de Obras de Arte Especiais – 
OAEs (NBR 16230/13), continua em análise na SEEC. E, se encontra na Novacap para 
procedimentos licitatórios a contratação de empresas especializadas para a execução de 
inspeções cadastrais, rotineiras e especiais para as OAEs. 

Ante o exposto, esta SODF, mediante Portaria Conjunta nº 10/2021, de 
24/08/2021, descentralizou R$ 630.000,00 para a Novacap, visando à contratação de 
empresas especializadas na execução de Inspeções Cadastrais, Rotineiras e Especiais de 
Obras de Arte Especiais - OAEs em conformidade com a norma técnica, ABNT NBR 9452:2016 
- Inspeção de Pontes e Viadutos. No entanto, ao final de 2021 àquela Companhia requereu o 
estorno dos créditos orçamentários descentralizados, pois estes não puderam 
ser empenhados. Em 2022, há previsão de celebração de nova portaria conjunta com a 
Novacap para a continuidade do procedimento licitatório para a efetiva contratação 
das empresas especializadas, a serem credenciadas (00110-00003639/2019-81). 
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6219 - CAPITAL CULTURAL 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

5968 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL 14770177,0 14603927,0 0 0 

0007 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-
MUSEU DA BÍBLIA-DISTRITO FEDERAL 

14770177,0 14603927,0 0 0 

1606 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE 
ESPORTE E CULTURA 

10999,0 231418,00 222416,97 222416,97 

0009 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E 
CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO 
FEDERAL 

10999,0 231418,00 222416,97 222416,97 

TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL 14781176,00 14835345,00 222416,97 222416,97 

Os empreendimentos vinculados ao Programa Temático 6219 constam das seguintes Ações: 

Ação/Subtítulo 1606.0009 – Construção de Praça de Esporte e Cultura - Implantação da 
Praça da Juventude do Itapoã - Contrato nº 006/2019 - Efetuar pagamento de devolução de 
recursos do Contrato de Repasse nº 765.046/2011 ao órgão financiador Caixa. Intervenção 
concluída em 02/09/2020. 

Ação/Subtítulo 5968.0007 - Construção de Museu da Bíblia – Contrato de Repasse nº 
903.915/2020. Em 2021 foi realizado Concurso Público Nacional para Estudo Preliminar de 
Arquitetura para Equipamento Público Comunitário de Caráter Cultural - Museu Nacional da 
Bíblia, finalizado pela Secretaria de Cultura - SECEC, e o resultado final restou como 
fracassado (00150-00005824/2020-03). Aguarda-se, para 2022, a realização pela 
SECEC/DF, de novo concurso para que esta SODF possa encaminhar a documentação 
técnica pendente à Caixa. 

Manejo de Resíduos da Construção Civil (RCC) 

O Decreto nº 39.968, de 19/07/2019, estabelece a cobrança de preço público pela URE/SLU, 
para manejo de resíduos da construção civil, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021:  “Art. 
2º Os órgãos deverão garantir que as obras em andamento ou com início planejado a partir 
de 01/01/2021, tenham previsão contratual e orçamentária para destinação final de resíduos 
de construção civil.” 
Com o objetivo de dar efetivo cumprimento ao disposto no Artigo 2º, bem como, em virtude 
das ocorrências verificadas na execução de determinadas obras, alcançadas pela cobrança da 
Taxa de Resíduos da Construção Civil - RCC, depositados em Unidade de Recolhimento de 
Entulhos - URE, sob a administração do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - 
SLU/DF, credor da taxa em questão, procedeu-se ao aporte orçamentário adequado para 
sanar as pendências financeiras verificadas ao longo do exercício de 2021.  Segue abaixo, 
relação de obras que apresentaram a incidência de tal cobrança (00110-00003297/2021-14): 

Programa de Trabalho/Objeto Valor (R$) 

15.451.6209.1110.0147 - Execução de Obras de Urbanização -  Distrito Federal. 
Requalificação do Setor de Rádio e Televisão Sul, Contrato nº 012/2020.  
Execução de obras de drenagem e pavimentação para o trecho denominado “Rota de Segurança”, 
Contrato nº 011/2019.  

41.081,17 

15.451.6209.3023.0077 -  Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Pavimentação e 
Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional  Vicente Pires. 
Execução de infraestrutura no Setor Habitacional Vicente Pires - DF, Contratos nºs: 
006/2016, 008/2016, 019/2016, 021/2016 e 019/2021.   

317.808,11 

15.451.6209.3089.0002 - Requalificação e Reabilitação de Espaços Urbanos - Avenida W3 Sul - Plano 
Piloto. 
Revitalização das Quadras 502 a 506 e 513 a 516 da W3 Sul, Contratos nºs: 022/2020, 004/2021, 
005/2021 e 011/2021. 

94.139,19 

15.782.6216.3054.0002 - Construção de Túnel  Rodoviário na Av. Central de Taguatinga. 
Construção do Túnel de Taguatinga, Contrato nº 004/2016. 

4.594,51 

15.812.6206.3048.0012 - Reforma de Espaços Esportivos - Distrito Federal. 
Reforma de Espaços Poliesportivos no Parque da Cidade de Brasília Sarah Kubitschek, Contrato 
nº 020/2020. 

1.885,63 
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Programa de Trabalho/Objeto Valor (R$) 

Valores Totais Atestados em 2021 459.508,61 

 

8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 19781815,0 20241815,00 20078199,52 20051243,68 

0092 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--
DISTRITO FEDERAL 

19781815,0 20241815,00 20078199,52 20051243,68 

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A 
SERVIDORES 

2517400,0 808400,00 715856,02 712856,02 

7003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A 
SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 

2517400,0 808400,00 715856,02 712856,02 

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS 

1103723,0 1183723,00 728423,73 511469,73 

0091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO 
FEDERAL 

1103723,0 1183723,00 728423,73 511469,73 

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO 

500000,0 0,0 0 0 

0033 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL 

500000,0 0,0 0 0 

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS 
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

2550000,0 93584,00 93582,08 86454,09 

2570 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS 
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL 

2550000,0 93584,00 93582,08 86454,09 

4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 10000,0 30000,0 23888,0 23888,0 

0066 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--
DISTRITO FEDERAL 

10000,0 30000,0 23888,0 23888,0 

3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E 
PRÓPRIOS 

300000,0 0,0 0 0 

0016 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- 
GUARÁ 

300000,0 0,0 0 0 

1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E 
PRÓPRIOS 

10000,0 0,0 0 0 

6962 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E 
PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL 

10000,0 0,0 0 0 

2396 - CONSERVAÇÃO DAS 
ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES 
PÚBLICAS 

50000,0 0,00 0 0 

5292 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS 
FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS--
DISTRITO FEDERAL 

50000,0 0,00 0 0 

TOTAL - 8209 - INFRAESTRUTURA - 
GESTÃO E MANUTENÇÃO 

26822938,00 22357522,00 21639949,35 21385911,52 

Ação/Subtítulo 1471.0033 - Não houve execução orçamentária, pois se priorizou ações 
que não gerassem custos, tais como, a estrutura fornecida pela Nuvem de Serviços da 



1330 
 

SUTIC/SEEC para hospedagem de sistemas, e a utilização de softwares livres. Foi realizada, 
parceria entre a SODF e a SDE/DF, e no final do ano de 2020, a SDE/DF aderiu à Ata de 
Registro de Preços (ARP 217/20 e 218/20), para aquisição dos seguintes equipamentos: 05 
Switches, 01 Servidor Datacenter, 40 computadores do tipo Workstation, que foram 
transferidos para a SODF, por meio do Termo de Movimentação de Bens Móveis – TMBP nº 
0089/21 - SDE/SUAG/DILOG/GESEG/NUPAT, com o objetivo de auxiliar a SODF, com relação 
ao que institui o Decreto nº 9.377, de 17/05/18, sobre a Estratégia Nacional para a 
Disseminação do Building Information Modeling (BIM), ou Estratégia BIM-BR. 

Ação/Subtítulo 1984.6962 - Construção de Prédios e Próprios - Não houve realização 
financeira no exercício. 

Ação/Subtítulo 2396.5292 - A conservação das estruturas físicas das edificações 
ocupadas, por esta Secretaria (Edifício Sede e Anexo), compreendeu a realização de serviços 
nas áreas de elétrica, hidráulica, marcenaria, serralheria, entre outros, sem custos diretos 
para a SODF, uma vez que estes foram executados pela própria equipe de manutenção 
predial, em conjunto com a equipe de profissionais disponibilizados pela Novacap. 

Ação/Subtítulo 2557.2570 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da 
Informação. Nesta ação foram adquiridos cartuchos de tintas para impressoras HP Designjet 
HD Pro MFP, a execução dos serviços de Outsourcing de impressão, referente ao Contrato nº 
003/2018, e aquisições de licença de uso do software de orçamento de obras, licença de uso 
de controle de dados biométrico (ponto eletrônico) e a licença de uso do banco de dados 
online “FGVDADOS”, com finalidade de atender as necessidades desta  Secretaria. 

Deu-se continuidade à realização de reuniões do Comitê Estratégico de Tecnologia da 
Informação – CETI, tendo em vista a contínua verificação do Plano Diretor de Tecnologia da 
Informação – PDTI/SODF, que tem vigência com encerramento em 2021. 

No papel de Integrante Técnico do Contrato de Modernização Tecnológica e solução de 
ferramenta Building Information Modeling – BIM a Unidade de Ativos Tecnológicos – UNATEC, 
em 2021, atuou na fiscalização técnica contratual, realizando atividades para a instalação e 
implantação dos equipamentos e softwares para viabilizar a inserção da metodologia BIM. 

Assim, como em anos anteriores, realizou-se atividades de Gestão do Contrato de 
Outsourcing de Impressão, executando verificações e controles dos indicadores e atividades 
no exercício. Realizou-se, também, o acompanhamento das batalhas definidas no 
Planejamento Estratégico Institucional – PEI, da SODF para o atendimento dos indicadores 
definidos para a UNATEC, sendo atingidos os seguintes objetivos: 

 Atendimento de cinco necessidades presentes no Plano Diretor de Tecnologia de 
Informação – PDTI; 

 Monitorar até o final de 2021, 75% do catálogo de Serviços; 
 Atingir 100% no Índice de Transparência Ativa – ITA, anualmente. 
 Os Sistemas geridos e criados, por esta Secretaria, passam por melhorias contínuas, 

como por exemplo, o  InfObras que  teve diversas alterações implantadas nos módulos 
do Sistema (manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva), além do desenvolvimento 
de novas  funcionalidades. 

 O Sistema de Controle de Processos Físicos – SCPF, plataforma digital criada para 
atender demandas e requisitos, referentes às dificuldades operacionais do setor de 
arquivamento de processos físicos teve os seguintes desenvolvimentos: 

 Aplicação Web disponível apenas na rede da Secretaria; 
 Cadastro, edição e pesquisa de processos e suas informações de identificação; 
 Cadastro, edição e pesquisa de caixas; 
 Cadastro, edição e pesquisa de setores para vínculo com processos; 
 Cadastro, edição e pesquisa de assuntos de obras para vínculo com processos; 
 Função de arquivamento e desarquivamento de processos para identificação rápida da 

localização; e 
 Busca dinâmica dos processos a partir de parâmetros modulares. 

O Sistema de Doação de Solos de Escavação – SDSE foi desenvolvido para oferecer 
nova destinação para um componente específico dos resíduos da construção civil, chamado 
solo puro. Durante a fase de projetos e orçamento, técnicos especializados identificam a 
volumetria do solo puro que será disponíbilizado quando da execução de determinada obra, 
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assim que o serviço de escavação for iniciado, o Sistema SDSE disponibiliza a volumetria e 
os interessados se manifestam quanto à quantidade desejada. 

O Sistema do Plano Distrital de Saneamento Básico – PDSB, demanda da área ambiental 
desta SODF, por meio da Comissão Técnica composta pela SODF, Secretaria de Meio Ambiente 
– SEMA, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF – 
Adasa, SLU, Novacap e Caesb. Foram realizados trabalhos, no sentido de se desenvolver o 
sistema, mas alguns entraves ocorreram e, assim os estudos para a continuidade destes 
trabalhos encontram-se em elaboração pela área pertinente (00110-00000378/2021-62). 

Realizou-se o necessário e contínuo monitoramento da rede de dados e serviços para garantir 
a disponibilidade de serviços de tecnologia. E, atualizou-se o Parque Computacional, com a 
realização dos seguintes procedimentos: 

 Instalação e configuração de 05 novos Switches na infraestrutura de dados da SODF; 
 Instalação de 01 Servidor no Datacenter da SODF para modernização do parque de 

Servidores; 
 Implantação de Servidor de licenciamento para a solução AUTODESK, permitindo que 

as estações de trabalho acessem a ferramenta que irá auxiliar as atividades referentes 
ao Building Information Modeling - BIM; 

 Instalação de 40 novos computadores do tipo Workstation, para a realização das 
atividades que necessitam de alto poder de processamento provenientes da utilização 
das ferramentas da AUTODESK; 

 Realização de configurações para melhoria de desempenho do Servidor de Arquivos 
da SODF, para viabilizar a utilização juntamente com a solução AUTODESK. 

Ação/Subtítulo 4088.0066 – Capacitação de Servidores – Em 2021, foi elaborada, por 
meio da SUAG/SODF, o Plano de Capacitação e de Desenvolvimento dos Servidores, desta 
Secretaria, que consolidou, através de pesquisa por meio de Formulários encaminhados aos 
servidores, a necessidade individual de cada profissional, objetivando o treinamento e o 
aperfeiçoamento do servidor público, a fim de buscar soluções para identificar e superar 
deficiências e aprimorar conhecimentos que impactam, diretamente, na qualidade da 
prestação dos serviços públicos. Desta forma, foi solicitado à Escola de Governo do Distrito 
Federal – EGOV, atender as demandas dos cursos levantados, na citada pesquisa, conforme 
Relação contendo as necessidas levantadas.  

Ressalta-se que neste ano, com os cuidados com relação à pandemia de Covid-19, continuou-
se a priorizar a capacitação realizada à distância, organizadas pelos diversos órgãos do GDF 
e da União, quais sejam: cursos, congressos, seminários, workshops e eventos afins, 
ministrados pela Escola de Governo - EGOV/DF, Escola Nacional de Administração Pública – 
Enap, outros órgãos do GDF e da União. Salienta-se, a participação voluntária de servidores 
em cursos de instituições de ensino diversas e de outros Órgãos, tais como: Tribunal de 
Contas do Distrito Federal – TCDF, Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF, Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - CREA-DF, Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional - PGFN e o Ministério da Economia - ME. 

Cabe, ainda destacar a participação de servidores nos cursos e seminários ("Elaboração do 
Estudo Técnico Preliminar e Projeto Básico para Serviços e Obras de Engenharia, segundo a 
Nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, incluindo o uso de BIM" e "Planejamento e Orçamento 
de Obras Públicas,  segundo a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos.").  

Foram realizadas 141 inscrições em cursos de capacitação, sendo 44 na EGOV/DF, 01 na Enap 
e 96 nas demais instituições. Os eventos realizados abordaram temas diversos de interesse 
da Administração Pública, com destaque para os relacionados abaixo: 

 INSTITUIÇÃO CURSO PARTICIPANTES 

EGOV - Escola de Governo 

Produtividade e Melhoria do Clima 
Organizacional 

1 

Norma Regulamentadora (NR32) 1 

Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa 5 

Atendimento ao Público 3 

Desenvolvimento de Competências Gerenciais 3 

Ética, uma questão de escolha 1 

Gestão de Qualidade 2 

Gestão de Processos 4 
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 INSTITUIÇÃO CURSO PARTICIPANTES 

Transparência, Ética e Controle Social 1 

Gestão e Fiscalização de Contratos 6 

Assédio na Administração Pública - Controle e 
Prevenção 

1 

Sistema Eletrônico de Informações (SEI) - 
Módulo Usar 

6 

Noções de Administração Pública 1 

Instrução Processual de Aposentadorias e 
Pensões baseada no novo manual do 
IPREV/DF 

1 

Introdução à Libras 1 

Redação Oficial 3 

Tratamento de Acervos Arquivísticos 1 

Aposentadorias e Pensões - LC 769/2008 e 
Compensação Previdenciária 

1 

Gestão e Fiscalização de Contratos 1 

Processo Administrativo Disciplinar - PAD 1 

Enap – Escola Nacional de Administração 
Pública 

Noções Introdutórias de Licitação e Contratos 
Administrativos  

1 

Secretaria de Governo Digital do Ministério da 
Economia e a Enap 

Seminário Internacional de Proteção de Dados 1 

Corregedoria do Ministério da Economia 

I Seminário de Direito Administrativo 
Disciplinar do Ministério da Economia - 
Direito Administrativo Disciplinar - 
Perspectivas Contemporâneas 

2 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - 
PGFN, por meio do Centro de Altos Estudos - 
CEAE 

Encontro da Consultoria Administrativa da 
PGFN 2021 

1 

Controladoria-Geral do Distrito Federal - CGDF 

Workshop sobre Processo Administrativo de 
Responsabilização – PAR 

3 

III Encontro de Corregedorias da 
Controladoria-Geral do Distrito Federal - 
CGDF 

3 

II Webinar do Sistema Correcional Integrado - 
SCI: A Otimização na Gestão de Processos 

3 

Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF 
XXVI SEMAT - Seminário de Atualização de 
Normas e Procedimentos de Controle Externo 

2 

CREA-DF – Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Distrito Federal 

Seminário sobre a nova Lei de Licitações: 
Avanços e conflitos com a Lei 5.164/66 

2 

Capacity Treinamento e Aperfeiçoamento Ltda 

Elaboração do Estudo Técnico Preliminar e 
Projeto Básico para Serviços e Obras de 
Engenharia, segundo a Nova Lei de Licitações 
14.133/2021, incluindo o uso de BIM 

7 

Planejamento e Orçamento de Obras Públicas, 
segundo a Nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos 

6 

Grupo Negócios Públicos 
15º Pregão Week – Semana Nacional de 
Estudos Avançados Sobre Pregão 

3 

Instituto educacional - AUTODESK Authorized 
Training Center 

Webnário de Capacitação e Execução de 
Recursos Operacionais de Crédito e de 
Transferências Voluntárias do Distrito Federal 

1 

Intra Works - Básico 1 24 

Civil 3D Básico 24 

Revit Básico 1 12 

Instituto Educacional - IBRASFOR Instituto 
Brasil de Formação 

Gestão Participativa 1 

Curso - Connect On Cursos e Eventos 

Reequilíbrio Econômico - Financeiro dos 
Contratos Administrativos - Revisão, Reajuste 
e Repactuação, Fundamentos jurídicos e 
processamento de acordo com a legislação 
vigente (Lei 8.666/93 e Lei 13.303/2016) e a 
nova Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos - Lei 14.133/2021 

1 

Total de Inscrições 141 
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Ação/Subtítulo 8502.0092 - Administração de Pessoal. As despesas realizadas nesta ação, 
referem-se à folha de pagamento de pessoal que abrange os vencimentos, as contribuições 
previdenciárias e as substituições. 

Ação/Subtítulo 8504.7003 - Concessão de Benefícios a Servidores. Efetuaram-se 
pagamentos relativos a auxílios: creche, natalidade, alimentação e transporte. 

Ação/Subtítulo 8517.0091 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais. Deu-se 
continuidade às despesas de natureza continuada, com a manutenção de contratos 
necessários ao desenvolvimento dos trabalhos administrativos da Pasta, e, com a celebração 
de novas contratações: 

 Aquisição de material de sinalização visual e afins (placas de obras e de inauguração); 
 Aquisição de carimbos de madeira e automáticos (sob demanda); 
 Aquisição de licença anual de software de controle de ponto eletrônico, com suporte 

técnico presencial, compatível com o Registrador Eletrônico de Ponto (REP); 
 Aquisição de materiais de proteção individual, devido a Covid-19; 
 Aquisição de crachá funcional; 
 Contratação de empresa especializada no licenciamento de uso do Banco de Dados 

online denominado "FGVDADOS"; 
 Disponibilização de Software de Orçamentação de Obras, contemplando Infraestrutura 

e Edificações, consoante especifica o Estudo Técnico Preliminar (ETP) da Contratação; 
 Serviços de telefonia fixa para PABX, na modalidade local; 
 Serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado; 
 Serviços de fornecimento e entrega da revista Conjuntura Econômica; 
 Serviços postais e telemáticos; 
 Serviços de reprografia, plotagens, cópias de projetos colorido e preto/branco e 

encadernações; 
 Serviços de controle de praga; 
 Serviço de agenciamento de viagens e aquisição de passagens aéreas nacionais; 

Retorno ao Trabalho Presencial 

Em 2021, apesar de estabelecido o retorno ao trabalho presencial, foram mantidas as medidas 
de prevenção à disseminação e ao contágio pelo Coronavírus (COVID-19), conforme as 
recomendações impostas pelos Decretos distritais, desta forma, continuaram sendo 
implementadas as providências já iniciadas em 2020, quanto à: aferição da temperatura na 
entrada da Secretaria (prédio Sede e Anexo), organização dos espaços disponíveis no 
auditório e sala de reunião para garantir a distância mínima recomendada; disponibilização 
de álcool líquido e em gel a 70% para todos os setores; distribuição de máscaras de tecido a 
todos os servidores; afixação de cartazes sobre o uso obrigatório de máscaras e a aquisição 
de equipamentos de segurança individual para a realização, semanal, de ação sanitizante a 
base de amônia em toda a estrutura física da SODF, dentre outras ações. Destaca-se que, o 
registro destas contratações, e de outras que tenham como objetivo o combate à Covid-19, 
estão sendo lançadas no Sistema SistCovid, de acordo com as orientações e prazos 
estipulados na Circular nº 10/2021 - CGDF/SUBTC. 

O Secretário de Obras por meio da Portaria nº 109, de 30/07/2021, regulamentou o retorno 
ao trabalho presencial e estabeleceu o teletrabalho, em caráter excepcional e provisório, como 
medida de segurança, necessária para dar continuidade aos serviços, conforme dispôs o 
Decreto nº 41.841, de 26/02/21. 

Gestão da Frota 

Houve ampliação da frota de veículos oficiais, desta Secretaria, para um total de seis veículos 
oficiais, sendo 2 de médio porte e 4 de pequeno porte, destinados a atender, com prioridade, 
as ações voltadas à fiscalização e vistorias de obras, que resultaram no quantitativo de 648 
solicitações, atendidas pela frota própria e 173, por meio do aplicativo “TáxiGov”, sendo 100% 
atendida a necessidade de deslocamento dos servidores no exercício de suas atribuições. 
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8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E MANUTENÇÃO 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Lei 
Despesa 

Autorizada 
Empenhado Liquidado 

1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS 500000,00 0,00 0,00 0,00 

9875 - Construção do Museu da Educação 500000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL - 8221 - EDUCAÇÃO - GESTÃO E 
MANUTENÇÃO 

500000,00 0,00 0,00 0,00 

Ação/Subtítulo 1984.9875 - Construção de Prédios e Próprios - Construção do Museu da 
Educação - Recursos oriundos de Emenda Parlamentar Distrital, cujos créditos orçamentários 
foram cancelados por iniciativa do Parlamentar (Lei nº 6.862, de 09/06/2021). 

 

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
Realizações extraordinárias. 

3.1 Projetos e Planejamento de Obras 

3.1.1 Projetos que resultaram em Processo de Licitação 

Em 2021 foram formalizadas análises, compatibilizações e elaborações/revisão de projetos 
que resultaram em 16 processos de licitação, quais sejam: 

1. Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG - Obras de readequação e Manual de 
Operação, Uso e Manutenção da rodovia DF-011, incluindo implantação de faixa exclusiva 
para ônibus no sistema BRT (Bus Rapid Transit), viadutos, estações BRT, passagens para 
pedestres - RDCI nº 001/2021 – DECOMP/DA, do tipo maior desconto; 
2. Requalificação urbana no SOF SUL, no Guará (RA-X) - Concorrência nº 010/2021 – 
DECOMP/DA; 
3. Elaboração e Readequação de Projeto Executivo  – Drenar Taguatinga – DF - Tomada 
de Preços nº 001/2021 – DECOMP/DA; 
4. Requalificação da Av. Hélio Prates, Taguatinga-DF, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-
001) – Pistão Norte - Etapa 2, - Concorrência nº 08/2021 – DECOMP/DA; 
5. Revitalização da Av. Paranoá com cerca de 2,7 km de extensão e largura média de 40 
m - Concorrência nº 005/2021 – DECOMP/DA; 
6. Implantação de Praça na QD 113, no Recanto das Emas, RA XV - Pregão Eletrônico nº 
030/2021 – DECOMP/DA; 
7. Requalificação da Quadra 03 do Setor Comercial Sul, no Plano Piloto – RA I, incluindo 
recuperação de pavimentação, sinalização, paisagismo, implantação de mobiliário urbano, 
execução de calçadas, escadas e rampas - Concorrência nº 011/2021 – DECOMP/DA; 
8. Serviços topográficos e de mapeamento aéreo RTK (com fornecimento de material, 
mão de obra e equipamentos), de acordo com o Sistema SIRGAS 2000, destinados à 
elaboração de projetos e à fiscalização/acompanhamento das obras - Pregão Eletrônico nº 
02/2021 – SODF; 
9. Serviços geotécnicos/geológicos, e de controle tecnológico laboratorial (concreto, 
betumes e solos), com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos, destinados à 
elaboração de projetos e à fiscalização/acompanhamento das obras sob a responsabilidade 
da SODF - Pregão Eletrônico nº 01/2021 - SODF; 
10. Infraestrutura no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 01 e parte do Trecho 03, 
incluindo pavimentação, drenagem urbana, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e 
vertical, bacias e OAE que promoverá a ligação interna entre os Trechos 01 e 02 - 
Concorrência nº 009/2021 – DECOMP/DA; 
11. Infraestrutura no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 03 - Lote 01, compreendendo 
drenagem, pavimentação, sinalização viária e bacias de detenção - Concorrência nº 012/2021 
– DECOMP/DA; 
12. Infraestrutura no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 03 - Lote 02, compreendendo 
drenagem, pavimentação, sinalização viária, calçadas e bacias de detenção - Concorrência nº 
013/2021 – DECOMP/DA; 
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13. Implantação de campo de futebol de grama sintética na Praça Rabelo, Vila Planalto, 
Brasília RA I - Pregão Eletrônico nº 07/2021 – DECOMP/DA; 
14. Infraestrutura no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 01 (Concorrência 
016/2021–DECOMP/DA); 
15. Implantação/Requalificação das calçadas na Av. W3 Sul, entre as QDs. 703 e 715 do 
SHIGS, Plano Piloto. Em preparação de procedimento licitatório (00110-00003049/2021-73); 
16. Execução de Pavimento Rígido na W3 SUL. Em preparação de procedimento licitatório 
(00110-00001749/2020-42). 

3.1.2 Projetos Urbanísticos em Geral - Contrato nº 017/2014 - Sinesp 

O Contrato nº 017/2014 – Sinesp, continua sob o acompanhamento da equipe de projetos 
desta SODF, pois ainda apresenta pendências de aprovação de projetos/estimativas de custos 
que requerem monitoramento, de forma a se obter o recebimento desses produtos. Nesse 
contexto, o valor estimado dos projetos entregues com pendências de aprovação, no âmbito 
do contrato, permanece em R$ 402.919,90. 

Neste exercício atuou-se nas análises de ajustes dos produtos entregues para aprovação nos 
órgãos competentes, e nos trâmites processuais de encaminhamento. 

3.1.3 Projetos de Obras e Serviços de Engenharia: Desenvolvidos, em 
Desenvolvimento e/ou Analisados: 

 

Obra/Serviço Atividades Desenvolvidas no Setor de Projetos (SUPOP/SODF) 

Obra de Arte 
Especial - OAE 
03 – Vicente 
Pires 

Retomada do certame em decorrência de licitação deserta. Após reanálise do projeto contratado 
verificou-se a necessidade de se proceder à mudança de projeto para adequar ao local, tendo em 
vista que a implantação de caminho de serviço com o projeto anteriormente licitado oneraria os 
cofres públicos. 

Campo de 
Grama Planaltina 

Projeto e orçamento elaborado nesta SODF e aprovados junto ao agente financiador, porém não 
licitado devido à negativa da Administração de Planaltina para a implantação da intervenção. 

Av. Hélio Prates 
- Etapa 3 

Intervenção integrante do Corredor Eixo Oeste que foi dividida em 3 Etapas, sendo que a Etapa 1 
segue em fase de obra, a Etapa 2 em licitação e a Etapa 3 encontra-se em fase de 
desenvolvimento do projeto. 

Recuperação 
Ambiental no 
Parque do 
Cortado 

Intervenção solicitada pelo Ibram, que irá promover a adequação de lançamento de água no 
Córrego do Cortado, a fim de resguardá-lo ambientalmente, em face das obras da Etapa 2 da Av. 
Hélio Prates demandar a realização de drenagem que contempla a construção da bacia de 
detenção no Parque do Cortado. 

Pavimentação no 
Gama 

Procedeu-se solicitação de esclarecimentos junto ao agente financiador quanto às razões para as 
recorrentes negativas de aprovação de projetos de pavimentação. Novamente o agente 
financiador denegou a aplicação dos valores e, em reunião com a SUGRE/SODF, foi identificado 
que o programa que ora representa pavimentação asfáltica, implica na obrigação de aprovação de 
SIV, decorrente do Manual que os projetos que utilizam recursos de emendas devem seguir, o que 
irá onerar os custos com a necessidade inclusive de execução de calçadas e acessibilidade. 

Reforço da 
estrutura do 
Anfiteatro do 
Gama 

Relatório Técnico elaborado e Termo de Referência finalizado. Orçamento em elaboração. 

Setor Comercial 
Sul, Quadra 03 

Elaborado pela Seduh, compatibilizado, quantificado e orçado pela SODF, sendo que o mesmo foi 
desmembrado da Praça do Povo, cujas obras foram concluídas neste exercício. 

Via de Ligação 
Guará - Núcleo 
Bandeirante 

Decorrente de Emenda Parlamentar este projeto foi desenvolvido pela SODF e aprovado pela 
Seduh. Encontra-se em análise no agente financiador com expectativa de aprovação, tendo em 
vista o cumprimento de todos os itens demandados no Manual que os projetos que utilizam 
recursos de emendas devem seguir. 

Vicente Pires, 
Lote 02 

Projeto de implantação de drenagem e pavimentação em áreas remanescentes de obra, em 
desenvolvimento. 

Ginásio do Gama Análise de projeto e solicitação de revalidação de visto à Seduh/CAP. 

Hospital 
Veterinário 
Parque do 
Cortado 

Em atendimento à demanda do Ibram, a SODF desenvolveu projeto de implantação, estrutural, 
análise de projetos existentes com extração de quantitativos e orçamento do Hvep. 

Museu da Bíblia 
Acompanhamento e colaboração na contratação de concurso relativo ao projeto para a construção 
do Museu da Bíblia. 

Setor Comercial 
Sul, Quadra 05 

Projeto desenvolvido pela Seduh. Análise de projeto e extração de quantitativos, com identificação 
de serviços, realizados pela SODF. 

Setor Comercial 
Sul, Quadra 04 

Projeto desenvolvido pela Seduh, e análise de projeto, por parte da SODF, com encaminhamento 
de observações à Sehuh para ajustes e adequações. 
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Obra/Serviço Atividades Desenvolvidas no Setor de Projetos (SUPOP/SODF) 

Taguacenter 
Projeto desenvolvido pela Seduh, e análise de projeto, por parte da SODF, com encaminhamento 
de observações à Seduh para ajustes e adequações. 

Via Boca da 
Mata, em 
Taguatinga 

Após realização de consultas de interferências, a SODF desenvolveu estudo preliminar para 
duplicação da Via. 

Via de Ligação 
entre CAUB I e 
II 

Projeto de pavimentação, drenagem, sinalização e calçadas em desenvolvimento. 

Via de Ligação 
entre Riacho 
Fundo II e 
Granja Modelo 

Decorrente de emenda parlamentar, o projeto de Sistema Viário foi desenvolvido e finalizado, mas 
não foi encaminhado para análise e aprovação do agente financiador por estar localizado em área 
rural, o que se torna impeditivo segundo o Manual para Apresentação de Propostas 2021. 

Drenar Plano 
Piloto, Faixas 1 e 
2 

Elaborado pela SODF o orçamento referente à drenagem do Plano Piloto, porém a Terracap 
decidiu por não utilizar a estimativa de custos elaborada por esta Secretaria. 

Contratação de 
Projetos de 
Remanejamento 
LDS 

Após realização de consultas de interferências, a SODF procedeu às tratativas com o objetivo de 
remanejar as interferências de redes de energia nos projetos licitados na SODF. 

Elaboração de 
projeto de 
Remanejamento 
de Redes 
Elétricas na 
Interligação 
entre o Guará e 
Núcleo 
Bandeirante 

Após realização de consultas de interferências, a SODF procedeu às tratativas com o objetivo de 
remanejar as interferências de redes de energia. 

Projeto de 
Infraestrutura 
Cicloviária e 
Acessibilidade da 
Av. Central 

Cooperação técnica decorrente da Comissão Permanente de Análise de Estudo Prévio de Impacto 
de Vizinhança (CPA/EIV), sendo demandada a elaboração de orçamento para encaminhamento às 
compromissárias. 

Implantação de 
Praça, na QD 
310, próxima ao 
Conj. 7A Lote 
01, no Recanto 
das Emas 

Aprovação do Projeto de Implantação de Paisagismo e Mobiliário Urbano de Esporte e Lazer em 
Área Pública. (Portaria 53, de 12/07/21). 

3.1.4 Comissão Interna de Apoio Técnico – CIAT 

Constituída pela Portaria 51, de 15/04/21 para atender as demandas da Comissão de Licitação 
Permanente referentes aos certames de obras e serviços, a serem realizados pela Novacap e 
pela Comissão Permanente de Licitação da SODF, constituída pela Ordem de Serviço nº 01, 
DODF de 27/10/21, para as contratações realizadas por esta Secretaria. A CIAT em 2021, 
desenvolveu 68 Pareceres/Relatórios Técnicos para dirimir dúvidas dos licitantes e 
encaminhamento de análise dos documentos de qualificação e de preços. 

3.2 Participação em Comissões e Grupos de Trabalho (GT) 

3.2.1 Participação do Setor responsável pelo Planejamento e Projetos em 
Conselhos, Comissões e Grupos de Trabalho: 

 Comitê de Mobilidade Urbana, DODF de 25/09/2019; 
 Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CETI; 
 Comitê Interno de Governança Pública – CIG; 
 Comissão de Recebimento Provisório e Definitivo de Contratos; 
 Comissão Inventariante de Bens Patrimoniais; 
 Comissão Permanente de Sindicância; 
 Comissão Setorial de Avaliação de Documentos – CSDA; 
 CODDED – Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência do DF; 
 CONDETUR – Conselho de Desenvolvimento de Turismo do DF; 
 COPEP/DF – Câmara Setorial de Serviços, Turismo, Hospitalidade e Tecnologia; 
 CPA/EIV – Comissão Permanente de Análise de Estudo Prévio de Impacto de 

Vizinhança; 
 CTPC/DF – Conselho do Transporte Público Coletivo do DF; 
 PDOT – Estratégias de Regularização e Habitação; Participação Social e Governança; 
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 GT Elaboração e articulação do Plano Distrital de Acessibilidade; 
 GT de Manutenção de Obras de Arte Especiais - OAE; 
 Grupo de Transporte Público Coletivo do DF; 
 GT do Túnel de Taguatinga; 
 GT Museu da Bíblia; 
 GT Sol Nascente; 
 GT SODF, Novacap e Cultura (Projeto de Reforma da Sala Martins Penna do Teatro 

Nacional Cláudio Santoro); 
 Grupo Executivo para Estudos e Projetos W3 Sul, Comércio e Lazer. 

3.2.2 Participação do Setor responsável pelo Acompanhamento Ambiental em 
Conselhos, Comissões e GTs: 

 Comitê Gestor do Plano Integrado de Resíduos da Construção Civil e Resíduos 
Volumosos do DF – CORC/DF; 

 Comissão Técnica de revisão e atualização do PDSB e PDGIRS; 
 Comissão Técnica para acompanhar as escavações na área de parcelamento 

condicionando – APC;  
 Comissão Distrital do Zoneamento Ecológico – Econômico – ZEE; 
 Conselho de Meio Ambiente do DF - Conam; 
 Conselho de Limpeza Urbana – Conlurb; 
 Conselho de Saneamento Básico do DF – Consab; 
 Conselho Gestor do Parque Burle Marx; 
 Conselho de Recursos Hídricos – CRH; 
 Câmara Julgadora de autos de infração – CJAI; 
 Câmara Técnica de Resíduos; 
 GT de Educação Ambiental; 
 GT de Populações Vulneráveis; 
 GT para Seleção da Sociedade Civil; 
 GT Resposta à Decisão nº 698/2021 TCDF; 
 GT Lodo/Esgoto; 
 GT de Drenagem do Plano Piloto; 
 GT Institucionalização da Drenagem; 
 GT de Enquadramento de Requerimentos de Parcelamento de Solo Urbano; 
 GT com o Objetivo de Elaborar Minuta de Decreto, que vise ações de fiscalizações 

relacionadas ao RCC/DF; 
 GT do Corsap - DF/GO (GDF e Municípios). 

3.3 Projetos submetidos ao Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal 
– Fundurb 

O Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal (Fundurb) possui natureza contábil 
e é vinculado à Secretaria de Estado de Gestão do Território e Habitação (Seduh). Possui 
como objetivo captar e destinar recursos para viabilizar programas e projetos voltados para 
o desenvolvimento urbano, institucional e para preservação do patrimônio existente na área 
de tombamento de Brasília. A SODF participa do Conselho Gestor do Fundurb, sendo de 
competência, dentre outras atribuições, formular, acompanhar, avaliar e agilizar a execução 
de planos, programas e projetos pertinentes ao desenvolvimento das atividades do Fundo. No 
ano de 2021, esta Secretaria participou de diversas reuniões que trataram de assuntos 
pertinentes às atividades do Fundurb. Ressalta-se que não houve disponibilização de recursos 
para programação de obras por esta Secretaria. 

Destaca-se, em 2021 a realização da prestação de contas de recursos descentralizados em 
2020 para a execução da Requalificação do Setor de Rádio e TV Sul, no valor de R$ 
647.931,39, referente aos recursos efetivamente utilizados. A aprovação  da prestação de 
contas ocorreu na 46ª Reunião Ordinária do Fundurb, realizada em 22/06/2021. Ademais, 
constatou-se saldo remanescente de R$ 1.005.190,36, que restou não aplicado no exercício 
anterior, de 2020, devido à reprogramação do cronograma de execução da intervenção, que 
estendeu parte das etapas de obras prevista para 2020, para o exercício de 2021.  Assim, 
optou-se por custear a conclusão da intervenção, mediante aporte de recursos desta 
Secretaria, evitando aporte orçamentário complementar proveniente do Fundurb. 
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3.4 Convênios 

3.4.1 Cooperação Técnica entre a SODF e a Novacap 

  

Como relatado em exercícios anteriores, a SODF mantém com a Novacap, o Convênio de 
Cooperação Técnica nº 001/2018 (Novacap/Sinesp), celebrado em junho/2018, com vigência 
de 05 anos, que tem por finalidade estabelecer condições de Cooperação Técnica entre esta 
Secretaria e a Novacap, para a elaboração de estudos, projetos, orçamentos, licitações, 
contratações e prestação de contas, além da execução direta ou indireta de obras e/ou 
serviços de edificações e de urbanização, no âmbito do DF. Há que se destacar, no entanto, 
que se encontram suspensas as atividades de fiscalização pela Novacap, das intervenções 
contratadas por este órgão, uma vez que, em comum acordo com àquela Companhia, nesta 
gestão governamental a fiscalização passou a ser exercida diretamente pela equipe técnica 
lotada, em geral, na Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização - SUAF/SODF.  

3.4.2 Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura e Terracap 

Esta Secretaria mantém com a Terracap importantes convênios e em 2021, atuou na gestão 
administrativa dos termos pactuados, procedendo às devidas prestações de contas, 
tendo apresentado também novos pleitos para formalização de outros instrumentos. Estes 
Convênios são imprescindíveis para  a  SODF, dada a finalidade de 
alavancar novos  empreendimentos  de  infraestrutura  urbana  e principalmente de 
possibilitar a  continuidade de determinadas obras, custeadas por  financiamentos, que 
demandam vultosos aportes de  recursos de responsabilidade do DF, destinados: às 
contrapartidas; aos  reajustamentos  contratuais; aos reequilíbrios econômico-financeiros 
de contratos, ocasionados pela variação de preços de materiais betuminosos, e às 
demais ocorrências de aditivos contratuais necessários. Portanto, os repasses de 
convênios tem contribuído, sobretudo, para o não comprometimento do fluxo financeiro das 
operações de crédito, tendo em vista que as insuficiências recorrentes nas fontes de recursos 
oriundas do Tesouro limitariam o ingresso desses recursos.   

Apresenta-se no Quadro 01, a seguir, a situação dos convênios, sendo evidenciado que o 
Convênio nº 059/2019 – Rota de Segurança e o Convênio nº 036/2020 – W3 Sul, estão em 
finalização. Já o Convênio nº 090/2016 – Lote 03 de Vicente Pires foi finalizado em 2021, 
estando pendente a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e, se encontram em 
andamento o Convênio nº 042/2019 – Vicente Pires e o Convênio nº 041/2020 – Bernardo 
Sayão, de acordo com os respectivos Planos de Trabalhos aprovados pela Terracap: 

Quadro 01 (Valores em R$) 

Convênios Terracap e os respectivos desembolsos em 2021 

Objeto Valor Total 

Desembolsado em 
2019 (R$)  

Desembolsado em 
2020 (R$) 

Desembolsado em 2021 
(R$) 

Vigênci
a Situação 

Medições 
(Valor 

original)   

Reajustam. 
de Medições  

  

Medições 
(Valor 

original) 

Reajustam. 
de 

Medições  

Reequil. 
Econôm-
Financeir

o 
(Betumin
osos)* 

Medições 
(Valor 

original) 

Reajust
am.  

de 
Mediçõ

es  

Reequi
l. 

Econô
m.- 

Financ
eiro 

(Betu
minoso

s)* 

  

Convênio 
90/2016 
- Execução 
de 
pavimenta
ção 
asfáltica, 
meio-fio, 
drenagem 
pluvial e 
obras de 
arte 
especiais 
(OAE) - 
Vicente 
Pires. 

13.506.465 838.742 0 0 0 0 0 0 0 Finalizado 
Finaliza

do 
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Convênio 
42/2019 - 
Compleme
ntação da 
execução 
de 
pavimenta
ção 
asfáltica, 
meios-fios, 
drenagem 
pluvial e 
execução 
de obras de 
artes 
especiais n
os lotes 01, 
02, 04, 05, 
06, 07, 08, 
09, 10 e 11 
- Vicente 
Pires. 

152.221.902 
8.122.24

7 
5.426.315 3.572.131 10.570.113 

2.138.35
1 

1.349.585 
7.154.

019 
3.039.

723 
31/12/202

2 

Em 
andame

nto 

Convênio 
59/2019 
- Execução 
de obras de 
drenagem 
e 
pavimenta
ção para o 
trecho 
denominad
o “Rota de 
Fuga” - 
SIA. 

11.350.584 357.979 0,00 4.976.238  290.927 0 5.722.876 
516.83

6 
0 

30/04/202
2 

Em 
finalizaç

ão 

Convênio 
41/2020 - 
Compleme
ntação da 
execução 
de serviços 
de 
pavimenta
ção e 
drenagem/
urbanizaçã
o nos lotes 
01, 02, 03, 
04 e 05 - 
Bernardo 
Sayão. 

20.275.970 - - 0 65.091 0 1.048.837 
200.46

9 
0 

31/07/202
2 

Em 
andame

nto 

Convênio 
36/2020 
- Execução 
dos 
serviços de 
revitalizaçã
o nas 
Quadras 
502, 503, 
504, 505, 
506,507,5
08, 513, 
514, 515 e 
516 da W3 
Sul - Plano 
Piloto. 

18.845.823 - - 0 0 0 
12.388.52

0 
187.22

2    0 
30/04/202

2 

Em 
finalizaç

ão 

Total 216.200.745 9.318.969 5.426.315 
8.54
8.37

0 

10.9
26.1

32 
2.138.351 

20.509
.819 

8.058.
547 

3.039.723     

Total por Ano 14.745.284 21.612.853 31.608.090     

*Reequilíbrio econômico-financeiro de contratos, devido à variação de preços de materiais betuminosos. 

Considerando as citadas demandas por recursos para execução de novos empreendimentos, 
em 2021 a SODF propôs junto à Terracap a celebração de novo convênio destinado a custear 
a realização de intervenções também relacionadas à revitalização da W3 Sul. O pleito em 
referência encontra-se em avaliação pela equipe técnica daquela Companhia e visa a: 

 Implantação/requalificação das calçadas ao longo da Av. W3 Sul, entre as Quadras 
703 e 715 do SHIGS, Plano Piloto – RA I, no valor estimado de R$ 1.916.263,38;  
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 Restauração do pavimento da Av. W3 Sul, incluindo reconstrução da estrutura em 
pavimento rígido, na faixa da direita; reconstrução em pavimento flexível em trechos 
da faixa central; restauração do revestimento asfáltico nos demais trechos e faixas 
daquela Avenida; as readequações do sistema de drenagem em decorrência da 
necessidade de realocação de bocas de lobo e/ou condição estrutural do sistema - 
Plano Piloto - RA I, no valor estimado de R$ 28.073.250,03.   

3.5 Atividades e Resultados Referentes às Execuções dos Contratos de 
Financiamentos e Repasses 

Em 2021, prosseguiram-se as tratativas objetivando o devido andamento das obras previstas 
para serem executadas a partir dos recursos provenientes das Operações de  Créditos, sob a 
gestão da Pasta, sendo realizadas reuniões periódicas com o agente financiador - Caixa, 
com a participação de diversos órgãos governamentais, tais como: 
Terracap, Codhab, Ibram, CEB, Novacap e SEEC/DF. 

3.5.1 Contratos de Financiamento 

3.5.1.1 PAC 2 Mobilidade Grandes Cidades - EIXO OESTE 

Esta operação de crédito visa à implantação do Corredor de Transporte Eixo Oeste e as 
intervenções originalmente previstas para serem executadas, e envolviam recursos da ordem 
de R$ 693,7 milhões, a serem aplicados na ligação Ceilândia-Taguatinga-Plano Piloto. Este 
total era composto pelo Contrato de Financiamento (CF) nº 0394.629-04/2013, contratado 
em 2013, junto à Caixa, no valor de R$ 544,6 milhões, sendo R$ 517,4 milhões de 
financiamento e R$ 27,2 milhões de contrapartida do GDF e pelo Termo de Compromisso (TC) 
nº 0402.091-01/2014, firmado em 2014 também junto à Caixa, no valor total atualizado R$ 
149 milhões, sendo R$ 116,5 milhões do OGU e R$ 32,5 milhões de contrapartida do GDF. 

Nesse contexto, conforme apresentado no ano de 2020, após formalizado o distrato do Termo 
de Compromisso nº 0402.091-01/2014, as metas previstas no TC (Via EPIG, Viaduto da EPIG 
e Hélio Prates) foram incorporadas ao CF nº 0394.629-04/2013, desse modo, para a 
implantação do Corredor de Transporte Eixo Oeste têm-se vigentes apenas os recursos 
provenientes da operação de crédito em questão. Por conseguinte, face ao tempo decorrido 
da celebração desse financiamento, firmado em 2013, e ao custo atual pertinente às 
intervenções que integram o Corredor de Transporte Eixo Oeste, o Distrito Federal deverá 
aportar contrapartida em valor superior ao montante originalmente previsto, tendo em vista 
o expressivo aumento dos insumos aplicados na realização de obras e serviços de 
engenharia nos últimos anos. 

No tocante à implantação do Corredor Eixo Oeste, a SODF, por intermédio da 
SUGRE/SODF, realizou diversas reuniões junto à Caixa, com a Comissão de Acompanhamen
to das Obras do Contrato nº 004/2016 (CAOC), SUAF/SODF e outros órgãos do GDF, a fim 
de garantir a evolução do Programa. Importante ressaltar que os projetos das obras do Eixo 
Oeste  sofrem interferências de diversos órgãos do  GDF, tais como, Semob, Seduh, Metrô, 
DER, Detran, Ibram e, por isso tem ocorrido mudanças e atrasos na finalização dos projetos 
e orçamentos, bem como no andamento das obras. 

Cumpre destacar, que ao longo de 2021 ocorreu a finalização do processo licitatório da Bacia 
do Parque da Cidade, da Etapa 1 da Av. Hélio Prates, do Viaduto da EPIG, do Trecho de 
interseção EPIG/ESPM e o Viaduto da W3 Sul (T16). Assim, foram formalizados os contratos 
de obras nºs 03/2021, 014/2021, 020/2021 e 022/2021. No cenário das obras em execução 
do Corredor Eixo Oeste, continuaram em andamento os contratos nºs 04/2016 e 009/2020, 
totalizando assim 6 contratações com execução de obras no ano de 2021. 

Conforme se observa no Quadro 02, que apresenta o desempenho das metas inseridas nesta 
operação de crédito, com a celebração desses novos contratos a SODF teve uma evolução 
considerável na execução financeira do contrato de financiamento do Eixo Oeste, pois foram 
investidos aproximadamente R$ 90 milhões, resultando em 17% a mais que o ano de 2020. 
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Quadro 02 – Eixo Oeste (Valores em R$) 

Contrato de Financiamento nº 0396.249-04/2013 - Eixo Oeste 

Obra 
Valor Disponibilizado (R$) Atividades 

Realizadas 
em 2021 

Situação até 
dezembro de 

2021 

Execução financeira acumulada (%) 

 CAIXA GDF 
Até 

2018 
2019 2020 2021 

1. Viaduto de 
interseção da 
ESPM, via W3 Sul 
- Contrato nº 
034/2013 

1.357.418 13.195.854 - 
Obra 
concluída em 
2014 

100% 100% 100% 100% 

2. Via de ligação 
entre a Av. Hélio 
Prates e a Av. 
Principal do Setor 
Habitacional Sol 
Nascente (T1) 
- Contrato nº 
022/2016 

2.700.570 729.791 - 
Obra 
concluída em 
2019 

58% 72% 100% 100% 

3. Alargamento 
do viaduto da 
EPCT/EPTG (T10) 
- Contrato nº 
001/2017 

3.012.500 1.472.828 - 
Obra 
concluída em 
2020 

27% 82% 100% 100% 

4. Túnel 
Rodoviário sob a 
Av. Central de 
Taguatinga 
- Contrato nº 
004/2016  

224.801.132 0 
Execução da 
obra 

Obra em 
andamento 
(19ª 
medição) 

0% 0% 8% 48% 

5. 
Complementação 
do sistema viário 
da Estrada Setor 
Policial Militar - 
ESPM, até o 
terminal da Asa 
Sul (TAS) - T15 
- Contrato nº 
009/2020 

10.378.182 0 
Execução da 
obra 

Obra em 
andamento 
(9ª Medição) 

0% 0% 3% 37% 

6. Bacia do 
Parque da Cidade 
- Contrato nº 
003/2021 

2.871.168 0 
Obra 
contratada 
e iniciada 

Obra em 
andamento 
(8ª Medição) 

0% 0% 0% 55% 

7. Viaduto da 
EPIG – Contrato 
nº 020/2021 

29.610.361 0 
Obra 
contratada 
e iniciada 

Obra em 
andamento 
(5ª Medição) 

0% 0% 0% 10% 

8. Av. Hélio 
Prates - Etapa 1 
- Contrato nº 
014/2021 

15.966.971 0 
Obra 
contratada 
e iniciada 

Obra em 
andamento 
(5ª Medição) 

0% 0% 0% 18% 

9. Via Estrada 
Setor Policial 
Militar - ESPM 
(T16) - Contrato 
nº 022/2021 

46.565.076 0 
Obra 
ontratada e 
iniciada 

Obra em 
andamento 
(3ª Medição) 

- - - 0,46% 

10. Via EPIG 70.896.830 4.459.348 
Em fase de 
licitação - 
RDCI 

Edital de 
Licitação - 
RDCI 
nº 001/2021 
– 
DECOMP/DA 

- -     
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Contrato de Financiamento nº 0396.249-04/2013 - Eixo Oeste 

Obra 
Valor Disponibilizado (R$) Atividades 

Realizadas 
em 2021 

Situação até 
dezembro de 

2021 

Execução financeira acumulada (%) 

 CAIXA GDF 
Até 

2018 
2019 2020 2021 

11. Drenagem 
em Taguatinga 

Fase 1 – 
Contratação de 
projetos 
executivos 

Fase 2 – 
Contratação das 
obras 

79.015.141 4.158.691 

Fase 1- Em 
fase de 
licitação 
(projetos 
executivos) 

Fase 1 - 
Edital de 
Licitação - 
Tomada de 
Preços nº 
001/2021 – 
DECOMP/DA 

- - - - 

12. Av. Hélio 
Prates - Etapas 2 
e 3 

58.247.007 3.065.631 
Etapa 2 - 
Em fase de 
licitação 

Etapa 2 - 
Edital de 
Licitação - 
Concorrência 
nº 08/2021 – 
DECOMP/DA 

- - - - 

13. Av. Samdu e 
da Av. Comercial 
(Taguatinga) 

2.916.553 153.502 
Atualizações 
de projetos 

Atualizações 
de projetos e 
orçamento 

- - - - 

Aporte de 
recursos extras* 

30.861.564             

Total  517.477.350 27.235.650   

Total 
execução 
financeira 

(%) 

3,4%% 4% 9% 26% 

Caixa + GDF  544.713.000   
* Aporte de recursos extras: O valor informado trata-se de aporte adicional de contrapartida necessário, perante o 
valor inicialmente pactuado junto ao agente financeiro Caixa. Observa-se que os valores das obras que ainda serão 
contratadas poderão sofrer alterações. 

3.5.1.2 - PAC 2 Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas 

Em continuidade às providências necessárias para viabilizar as obras referentes às operações 
de crédito contratadas no ano de 2014, a SODF atuou em 2021 na esfera do Programa PAC 
2 Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas, destinadas às regiões de Porto Rico, Vicente 
Pires e Bernardo Sayão. Importa reiterar as dificuldades operacionais de execução de obras, 
intrínsecas às localidades das intervenções custeadas por esses financiamentos, em especial 
devido à dinâmica urbana das respectivas regiões. Não obstante esses fatores, os resultados 
obtidos para o ano de 2021, foram satisfatórios. Os contratos de financiamento abrangidos 
por este programa são identificados a seguir: 

  

3.5.1.2.1 - Setor Habitacional Vicente Pires - Contrato de Financiamento (CF) nº 
0399.836-22/14 

  

Trata-se de operação de crédito assinada em 2014, no valor de R$ 418.906.698,73, dos quais, 
R$ 397.961.363,79 referem-se ao financiamento da Caixa e R$ 20.945.334,94 são 
equivalentes ao aporte de Contrapartida-GDF, mínima obrigatória contratual. Contudo, ao 
longo da execução contratual, os custos iniciais previstos para as intervenções vinculadas a 
esta operação de crédito sofreram diversas alterações, sendo o valor ora vigente 
correspondente a R$ 397.961.363,79 - Caixa/FGTS e R$ 86.279.432,07 – Contrapartida/GDF, 
perfazendo um total de R$ 486.208.894,49.  

Como manifestado em relatórios anteriores, para arcar com os custos referentes à 
Contrapartida e demais despesas a cargo do Distrito Federal, esta gestão celebrou com a 
Terracap o Convênio nº 042/2019 no valor de R$ 152.221.902,00, estando assegurados os 
aportes demandados pelo órgão financiador a título de contrapartida desta operação de 
crédito, o que tem evitado a ocorrência de interrupção de repasses. Em relação ao Convênio 
nº 090/2016, firmado em 2016, específico para o Lote 03, tendo em vista a finalização das 
obras, esta Secretaria irá apresentar o Termo de Recebimento Definitivo da intervenção na 
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qual foram aplicados os recursos, desembolsados pela Concedente, procedendo assim à 
prestação de contas final do Convênio. 

Os desembolsos realizados no exercício de 2021, vinculados a esta operação de crédito, 
constam no Quadro 3, que apresenta também os valores que restaram atribuídos para as 
obras e serviços contratados: 

  
Quadro 03 – Setor Habitacional Vicente Pires (Valores em R$) 

Contrato de Financiamento nº 0399.836-22/2014 - Vicente Pires 

Contrato nº /Lote 
Valor Disponibilizado (R$) Atividades 

Realizadas em 
2021 

Situação até 
dezembro de 

2021 

Execução financeira 
acumulada (%) 

 Caixa GDF 2018 2019 2020 2021 

008/2015 - Lote 
01 

40.345.611 8.747.071 Obra paralisada  
Contrato 
concluído (45ª 
medição) 

24% 46% 59% 60% 

014/2020 - Lote 
02 

2.361.779 512.042 
Continuidade da 
execução dos 
serviços 

Em andamento 
(4ª Medição) 

2% 2% 30% 32% 

010/2015 - Lote 
03 

18.113.223 3.927.010 Obra finalizada 
Obra finalizada 
(23ª medição) 

54% 100% 100% 100% 

008/2016 - Lote 
04 

31.505.662 6.830.539 Obra finalizada 
Obra finalizada 
(43ª medição) 

23% 58% 72% 100% 

019/2016 - Lote 
05 

38.408.297 8.327.054 Obra finalizada 
Obra finalizada 
(38ª medição) 

31% 42% 53% 66% 

004/2015 - Lote 
06 

16.693.440 3.619.196 Obra finalizada 
Obra finalizada 
(41ª medição) 

20% 42% 57% 100% 

005/2015 - Lote 
07 

32.411.902 7.027.015 Obra Paralisada  
Contrato 
concluído (41ª 
medição) 

35% 50% 52% 52% 

003/2018 - Lote 
08 

10.150.979 2.200.768 Obra finalizada 
Obra finalizada 
(4ª medição) 

0% 81% 84% 84% 

020/2016 - Lote 
09 

33.853.211 7.339.496 Obra finalizada 
Obra finalizada 
(40ª medição) 

53% 69% 77% 100% 

021/2016 - Lote 
10 

60.280.302 13.068.982 
Continuidade da 
obra 

Obra em 
andamento (47ª 
medição) 

31% 53% 69% 76% 

006/2016 - Lote 
11 

33.800.653 7.328.101 Obra paralisada 
Obra paralisada 
(24ª medição) 

6% 23% 44% 49% 

019/2021 - Lote 
12  

29.298.982 6.352.123 
Continuidade da 
obra 

Obra em 
andamento (5ª 
medição) 

0% 0% 0% 8% 

M* -  Outras obras 50.737.315 11.000.029 A Licitar - - - - - 

Total  397.961.363 86.279.432             

Caixa + GDF  484.240.795 Total execução financeira (%) 29% 50% 60% 63,5% 
  

Assim, verifica-se a partir dos dados dispostos no Quadro acima, que a operação de crédito 
apresenta desembolso financeiro acumulado até 2021, de aproximadamente 63,5%, 
equivalente a R$ 307.502.120,02. 

Nesse ano de 2021, obteve-se a emissão dos Termos de Recebimentos Provisórios dos Lotes 
04, 06 e 09, quanto aos Lotes 01, 05 e 07, aguarda-se os trâmites para a finalização, no 
entanto, já se constata que parte dos escopos contratados não poderão ser realizados, por 
questões de reordenamento territorial e atualizações de projetos, demandando novos 
certames para a conclusão do empreendimento. Em relação às intervenções em 
execução, ressalta-se a contratação das obras remanescentes dos Lotes 05, 08 e 09 que 
consistem do denominado Lote 12, especificado no Quadro, tratado no certame como Lote 
Único. E, no que se refere às obras em andamento dos Lotes 10 e 11, há previsão de que o 
término ocorra em 2022. 

Destaca-se também a previsão de contratação das obras do Lote 02 no exercício de 2022, 
incluindo as Obras de Artes Especiais 01 e 03, onde serão utilizados os recursos relativos ao 
item "M*- Outras obras", vide Quadro 03. 
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Mesmo com o avanço das obras, torna-se importante salientar que as constantes 
reprogramações dos cronogramas de execução, que ocorreram em relação aos prazos dos 
contratos celebrados nos anos de 2015 e 2016, ocasionaram respectivo aumento no valor 
final dos ajustes, com a incidência de relevante percentual aplicado para contemplar os 
reajustamentos contratuais, demandando assim, a necessidade crescente de provisionamento 
de recursos para tal fim.   

  

3.5.1.2.2  Setor Habitacional Porto Rico / Santa Maria - Contrato de Financiamento 
(CF) nº 0399.819-14/14 

Sobre o Contrato de Financiamento das obras de Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial 
da Região Setor Habitacional Porto Rico – Santa Maria, em 2021 foi realizada a prestação de 
contas da Meta 01 do contrato relativo às obras, realizadas entre 2016 e 2018, dos Lotes 01, 
02, 04, 05 e 06, com as emissões dos respectivos Termos de Recebimentos Definitivos, 
apenas neste ano.  

Em relação a Meta 02, definida como a reestruturação do Bueiro da DF-290 e revitalização da 
Lagoa de Santa Maria, que se iniciou em março de 2020, com o valor inicial contratado de R$ 
4.737.784,41, tendo alcançado após aditamentos necessários, o montante de R$ 
5.540.714,44. Esta intervenção foi concluída em 2021, conforme programado, tendo havido 
a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e a devida prestação de contas realizada. 

  

3.5.1.2.3 Setor Habitacional Bernardo Sayão - Contrato de Financiamento (CF) nº 
0399.840-83/14 

O Contrato de Financiamento prevê investimento no valor total de R$ 69.152.875,78, sendo 
o valor de financiamento (FGTS) de R$ 47.622.498,29 e a Contrapartida de R$ 
21.530.377,49. Considerando o alto percentual de 31,13% relativo à contrapartida a ser 
aportada, para a obtenção de cada desembolso, bem como os déficits recorrentes quanto à 
disponibilidade de recursos próprios do GDF, esta SODF celebrou junto à Terracap o Convênio 
nº 041/2020, no valor total de R$ 20.275.970,37, com a finalidade de garantir que os 
desembolsos previstos pela Caixa sejam efetivados. A situação do convênio 
mencionado consta especificada, com mais detalhes, quanto a vigência e repasses 
providenciados, no item Convênios Terracap.  

Diante da necessidade contratual de realização de obras de drenagem e pavimentação nos 
Lotes 01, 04 e 05 no Setor Habitacional Bernardo Sayão, neste ano de 2021 foi desenvolvido 
pela SODF um cronograma de Metas e Ações no qual tentou-se viabilizar primeiramente, a 
contratação do Lote 01, sendo convocada a primeira colocada na licitação ocorrida em 2016, 
contudo concluiu-se pela inviabilidade do processo de contratação, devido à atualização dos 
projetos, sendo identificadas novas interferências e incrementos de serviços antes não 
previstos, que impactam nas estimativas de custos da intervenção referente a esse Lote. 
Portanto, no caso específico do Lote 01, tendo em vista a referida impossibilidade 
de contratação, relativa ao certame realizado em 2016, há necessidade de programação de 
nova licitação tomando-se por base os projetos atualizados que contemplam novas 
interferências constatadas, assim, está sendo revisada a estimativa de custos para que se 
inicie novo certame visando à efetiva contratação das obras. 

Em relação ao Lote 05, considerando que os projetos de drenagem e pavimentação 
encontram-se em processo de atualização, visando otimizar a programação de intervenções 
que apresentavam condição técnica de execução, houve importante definição quanto à 
realização de licitação das Bacias de Contenção do Lote 05, estando prevista a contratação 
em 2022, tendo em vista a conclusão do certame ocorrida no final do exercício. Outro objetivo 
da licitação, somente das Bacias do Lote 05, foi evitar interrupção de desembolsos da 
operação de crédito por um período superior a três meses.  

Para os Lotes 04 e 05 (drenagem e pavimentação de vias), estão sendo realizados serviços 
geotécnicos complementares que irão contribuir no desenvolvimento dos projetos e na 
orçamentação do custo das intervenções previstas para serem executadas nesses Lotes. As 
licitações dos Lotes 01, 04 e 05 (drenagem e pavimentação) estão previstas para 2022.  

Sobre as obras contratadas, dos Lotes 02 e 03, salienta-se que houve conclusão em 2021, no 
entanto, no que se refere ao Lote 03, a última medição dos serviços executados deverá ser 
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apresentada em janeiro/2022, com previsão de Prestação de Contas no primeiro trimestre de 
2022. Encerrados esses contratos, caso se constate a necessidade de obras remanescentes, 
estas deverão ser incluídas nas licitações que estão previstas para 2022. 

Segue abaixo o Quadro 04, que demonstra os dados do Contrato de Financiamento das obras 
de Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial do Setor Habitacional Bernardo Sayão:  

Quadro 04 - Bernardo Sayão  (Valores em R$) 

Contrato de Financiamento nº 0399.840-83/2014 - Bernardo Sayão 

Lotes 
Valor Disponibilizado (R$) Atividades Realizadas em 

2021 

Execução financeira 
acumulada (%) 

 Caixa GDF Até 2018 2019 2020 2021 

01 15.512.986,31 7.013.501,25 
Aguardando nova 
Licitação 

0% 0% 0% 0% 

02 2.718.079,48 1.228.857,77 Obra finalizada 24% 43% 48% 100% 

03 5.762.156,69 2.605.100,80 Obra finalizada 5% 38% 50% 99% 

04 10.309.285,47 4.660.881,22 
Aguardando nova 
Licitação 

1% 1% 1% 1% 

05 10.151.003,49 4.589.321,12 
Aguardando nova 
Licitação 

0% 0% 0% 0% 

05 (Bacias) 3.168.986,85 1.432.715,33 Em fase de contratação 0% 0% 0% 0% 

Total  47.622.498,29 21.530.377,49           

Caixa + GDF 69.152.875,78 
Total de execução do 

financiamento (%) 
3% 12% 15% 17% 

De acordo com o Quadro 04, os Lotes 02 e 03 obtiveram avanços financeiros consideráveis. 
O Lote 02 foi finalizado no 3º Bimestre de 2021, o valor contratual foi readequado por meio 
de aditivos que se tornaram necessários, devido às constatações de interferências 
decorrentes do reordenamento urbano, não sendo possível então, a realização de todo o 
escopo contratado previsto no projeto inicial. Também se observa essa ocorrência para o Lote 
03. 

  

3.5.1.3 Pró-Moradia I  – Contrato de Financiamento  nº 175.749-27/2006 

  

Esta operação de crédito, assinada em 2006, executada em anos anteriores a 2021, integra 
o denominado Programa Pró-Moradia I, que objetiva a execução de obras de drenagem 
pluvial, esgotamento sanitário e pavimentação asfáltica, além da implantação de 
equipamentos públicos comunitários e da execução de Trabalho Técnico Social – TTS, em 
diversas localidades do DF, sendo os recursos oriundos do FGTS, tendo a Caixa como agente 
financeiro. Conforme tem sido manifestado, por ocasião do encerramento de diversos 
exercícios, ainda restam itens em aberto e sem comprovação de funcionalidade perante o 
órgão financiador, devido às dificuldades de finalização das metas das obras à época 
contratadas. 

Igualmente ocorrido nos últimos anos, salienta-se também em 2021, providências envidadas 
objetivando a retomada do referido Contrato, sendo realizadas diversas reuniões de ponto de 
controle, que contaram, inclusive, com a participação da Equipe do Ministério do 
Desenvolvimento Regional e da Caixa. Assim, após definição da estratégia e diretrizes, foram 
identificadas as obras pendentes de realização nas respectivas regiões previstas, conforme 
especificado no Quadro 05. Com isso, o cronograma de ações para o término das obras foi 
devidamente atualizado e está sendo monitorado pelas equipes da Caixa, SEEC, SODF, 
Novacap e Codhab. 

 Quadro 05 - Itens em Aberto (Valores em R$) 

Detalhamento dos Itens Região Valor Contratado 
Valor 

desembolsado até 
2021 

Saldo (R$) 

Drenagem/Pavimentação 

Arapoanga - Planaltina 17.463.556 16.476.472 987.084 

Mestre D'armas - 
Planaltina 

22.214.430 18.932.576 3.281.854 

Vila Vicentina - Planaltina 6.826.426 5.306.532 1.516.894 

Total 46.504.412 40.715.580 5.785.832 
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 Para a programação de execução das metas, destaca-se que em novembro/2021, foi iniciada 
a elaboração dos projetos da intervenção relativa ao Setor Mestre D’armas, por meio do 
Contrato nº 021/2021, sendo apresentada à Caixa, a documentação relativa à contratação 
efetivada. Quanto às outras metas em aberto, estas se encontram em fase de preparação 
para licitação destinada à contratação de empresas para à elaboração do projeto executivo 
dos remanescentes de obras. 

  

3.5.1.4 Pró-Moradia II 

  

O Programa denominado Pró-Moradia II é também financiado a partir de recursos do FGTS, 
sendo a Caixa o Agente Financeiro. Os objetivos principais são: a implantação de drenagem 
pluvial, pavimentação, unidades habitacionais e a execução de Trabalho Técnico Social - TTS 
nos Setores Habitacionais Sol Nascente, Mestre D’Armas e Arapoanga em Planaltina – DF. 

  

3.5.1.4.1  Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Contrato de 
Financiamento nº 0262.225-34/2009 

  

As intervenções previstas no Programa Pró-Moradia no Setor Habitacional Sol 
Nascente, envolvem recursos da ordem de R$ 326 milhões a serem aplicados nos Trechos 01, 
02 e 03. O Contrato de financiamento foi contratado em 2009 junto à Caixa Econômica Federal 
(Caixa) e apresenta o valor total atualizado até 2021 de R$ 326.338.989, que é o valor do 
investimento (VI), sendo R$ 208.960.870 de financiamento (FGTS) e R$ 117.653.068  de 
contrapartida (GDF). 

O contrato tem como objeto a construção de Unidades Habitacionais (UH), execução de 
Trabalho Técnico Social (TTS), infraestrutura (drenagem pluvial, pavimentação asfáltica, 
blocos intertravados e meios-fios) no Setor Habitacional Sol Nascente (SHSN). Contudo, o 
Manual do Programa Pró-Moradia exige a aplicação de 30% do valor do investimento para a 
construção de Unidades Habitacionais (UH), que equivale ao montante de R$ 98.804.605, 
com base nos valores contratuais vigentes, e aporte de 2,5% do valor do empréstimo em 
execução de TTS, que representa o montante de R$ 5.224.021. Assim, o investimento total 
previsto nas obras de urbanização (drenagem e pavimentação) é de aproximadamente R$ 
222.310.362. 

Ao longo do ano de 2021, foram realizadas reuniões mensais de ponto de controle e gestão 
junto à Caixa, agente financiador da operação de crédito, com a participação de órgãos 
governamentais envolvidos na execução das metas do contrato de financiamento, tendo 
ocorrido também reuniões internas de governo das quais participaram equipes técnicas da 
SODF, Terracap, SEEC/SUCAP, Codhab, Ibram, Caesb, CEB, Novacap, Defesa Civil, DF 
Legal, sendo tratadas questões relevantes para a execução financeira do contrato, 
objetivando: o recebimento das metas de Unidades Habitacionais por parte da Codhab, de 
acordo com as exigências do Programa Pró Moradia, e a execução das obras remanescentes, 
tendo em vista o encerramento do contrato relativo ao Trecho 01 e as rescisões dos contratos 
dos Trechos 02 e 03, ocorridas em 2019. 

Desta forma, no que tange à meta de infraestrutura urbana, no ano de 2021 efetivou-se a 
contratação dos serviços de elaboração dos projetos executivos das obras remanescentes dos 
Trechos 01 e 03 (Contratos nº 015/2020 e nº 016/2020) e a contratação da execução das 
obras remanescentes do Trecho 02, mediante a celebração do Contrato nº 
015/2021. A elaboração dos projetos executivos possibilitou a autorização de outros 
importantes certames para a contratação da execução das obras remanescentes, quais 
sejam: Trechos 01 e parte do Trecho 03 no valor de R$ 53.104.205,21 (Concorrência nº 
009/2021 – DECOMP/DA); Trecho 03 / Lote 01 no valor de R$ 80.501.175,91 (Concorrência 
nº 012/2021 – DECOMP/DA) e Trecho 03/ Lote 02 no valor de R$ 68.694.144,41 
(Concorrência nº 013/2021 – DECOMP/DA). 

Em relação à meta de construção de UH, não ocorreu a execução de obras por parte da 
Codhab no ano de 2021. Sobre as últimas metas entregues de UHs, decorrentes 
da construção de 308 UHs na Quadra 700 do Trecho 01 do Sol Nascente, ressalta-se que em 
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2021 foi realizado o recebimento provisório das obras, bem como a entrega das UHS aos 
beneficiários dos programas daquela Companhia.  

Quanto às metas de TTS, a Codhab retomou o planejamento para publicação de um novo 
processo licitatório, de acordo com as exigências da Caixa, atendendo aos normativos internos 
de execução. No decorrer de 2021 foi preparado o diagnóstico do TTS no Sol Nascente e todo 
o processo licitatório para publicação no início de 2022. 

Cabe ressaltar, que, não obstante as contratações  de UH e TTS sejam efetivadas e 
administradas pela Codhab, para que os pagamentos das medições atestadas por àquela 
Companhia sejam realizados, esta SODF procede à operacionalização da transferência de 
recursos, tanto de origem de financiamento (FGTS) quanto de contrapartida (Fonte 100).  

Por fim, levando-se em consideração as dificuldades operacionais que a região do Sol 
Nascente apresenta, em 2021 houve a efetiva retomada das obras remanescentes, tendo em 
vista a celebração do Contrato nº 015/2021 e a contratação da elaboração dos projetos 
executivos, o que possibilitou a programação dos respectivos certames relativos as obras 
complementares, identificadas para a conclusão da urbanização do setor. 

Sendo assim, conforme o Quadro 06, ao se comparar o desempenho financeiro da operação 
de crédito, ocorrido em 2021, com o resultado obtido de 1,24% no ano anterior de 2020, 
constata-se acréscimo nos desembolsos efetivados, uma vez que o investimento de 2021 
correspondeu a 2,53%, equivalentes a aproximadamente R$ 8 milhões. 
  

Quadro 6 – Setor Habitacional Sol Nascente (Valores em R$) 

Contrato de Financiamento nº 0262.225-34/2009 - Sol Nascente 

Lotes/Trecho 
Valor Disponibilizado (R$) 

Atividades 
Realizadas em 

2021 

Situação até 
dezembro de 2021 

  

 Caixa GDF   2018 2019 2020 2021 

1. Trecho 01 18.267.588 31.204.344 
Recebimento 
provisório das 
obras 

A ser emitido o 
recebimento 
provisório da 
obra 

84% 84% 84% 84% 

2. Trecho 02 30.956.023 25.979.422 
Recebimento 
provisório das 
obras 

A ser emitido o 
recebimento 
provisório da 
obra 

53% 58% 58% 58% 

3. Trecho 03 12.592.469 8.216.095 
Recebimento 
provisório das 
obras 

A ser emitido o 
recebimento 
provisório da 
obra 

22% 32% 32% 32% 

4. Projetos 
Executivos (Lotes 
01 e 02) 

1.285.998 723.374 
Execução de 
contrato 

Projeto 
executivo em 
fase final 

0% 0% 0% 94% 

5. Remanescente 
Trecho 02 

9.185.731 5.166.974 
Obra contratada 
e iniciada 

Obra em 
andamento (6ª 
medição) 

0% 0% 0% 44% 

6. Remanescente 
Trechos 01 e 03 

70.627.598 9.237.598 Em licitação Em licitação 0% 0% 0% 0% 

7. Construção de 
UH* 

62.657.086 35.244.610 
Meta executada 
pela Codhab 

Codhab planeja 
licitatório de 
308 UHs* (CT 
031/2018) 

29% 50% 55% 0% 

TTS** 3.343.373 1.880.647 
Meta executada 
pela Codhab 

Codhab irá 
licitar o 
remanescente 

7% 9% 23% 23% 

Total Financeiro 208.960.870 117.653.068             

Caixa + GDF 326.613.938   
Total de execução 

financeira (%) 
44% 54% 56% 58% 

U.H.* - Unidade Habitacional e TTS** - Trabalho Técnico Social   

3.5.1.4.2  Mestre D’Armas, em Planaltina - Contrato de Financiamento nº 262.232-
26/2009 

As intervenções previstas a serem executadas por meio desta operação de crédito relativa ao 
Setor Habitacional Mestre D’Armas, consistem das obras de drenagem e pavimentação 
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concluídas em 2010, com exceção de alguns trechos em que não houve possibilidade de 
execução, devido a problemas fundiários e ambientais. 

Para a retomada da operação de crédito, procedeu-se em 2020 gestões entre esta Secretaria, 
por meio do setor de gerenciamento de recursos externos e a GIGOV/Caixa, para a utilização 
dos recursos na elaboração dos projetos executivos das obras remanescentes e na futura 
etapa de execução destas obras. 

Em 2021 realizou-se o certame referente à revisão e readequação de projetos executivos de 
drenagem urbana, sendo celebrada a respectiva contratação destes serviços (Contrato nº 
021/2021, no valor de R$ 1.080.075,66). Assim, a documentação pertinente ao certame e a 
contratação foi apresentada à Caixa, tendo havido a devida aprovação. A partir do 
deferimento obtido, foram enviadas, em dezembro de 2021, as duas primeiras medições dos 
serviços realizados, no montante de R$ 491.698,13, o que possibilitou obter desembolsos, 
por intermédio do financiamento, após longo período de 14 anos de interrupção dos repasses 
previstos. 

  

3.5.1.4.3  Arapoanga, em Planaltina - Contrato de Financiamento nº 262.250-
51/2009 

Em relação a esta contratação, destaca-se que a tratativa envidada em 2020, 
formalizada  junto à GIGOV/Caixa, por meio do Ofício nº 1574 – 
SODF/GAB/ASSESP,  pleiteando o encerramento das metas ainda não realizadas e o 
respectivo encerramento contratual, restou indeferida, tendo em vista que em 2021 houve 
pronunciamento da GIGOV/Caixa, indicando como obrigatória a realização da meta referente 
ao Trabalho Técnico Social - TTS.   

Assim, após reuniões com as equipes da Codhab e SUCAP/SEEC, formalizou-se solicitação de 
providências por parte da Codhab quanto à verificação da viabilidade na realização do TTS na 
região. 

  

3.5.1.5 Emendas Parlamentares Federais – Contratos de Repasse (Orçamento Geral 
da União - OGU)               
                                                    

Em 2021 manteve-se a atuação na viabilização e na gestão de contratos de repasses e de 
convênios, cujos recursos financeiros são provenientes de Emendas Parlamentares Federais 
consignadas no Orçamento Geral da União - OGU. 

Para a consecução desses instrumentos contratuais, 
são inseridos na “Plataforma+Brasil”, gerenciada pelo Ministério da Economia, os 
Planos  de  Trabalho compatíveis com o objeto das respectivas emendas. A partir da 
aprovação desses planos de trabalho e emissão das respectivas Notas de 
Empenho nos valores autorizados pelos gestores dos programas, são assinados os Contratos 
de Repasse com a Caixa ou celebrados Convênios diretamente com entes da União. 

O Quadro 7, a seguir, demonstra  o montante relativo à celebração de 
Contratos de Repasse nos anos de 2019, 2020 e 2021. Observa-se que apesar do valor 
total contratado em 2021 apresentar-se inferior ao total captado em 2020, há que se 
considerar que, no ano de 2020, apenas duas Emendas Parlamentares destinadas por 
"Bancada" totalizavam valores que superam R$ 26 milhões, quais sejam: Construção do 
Museu da Bíblia e Via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante.  

Quadro 7 – Emendas OGU – Captação (Valores em R$) 

Ano Quantidades de Contratos Valor Total  (R$) 

2019 05 3.344.168,07 

2020 08 31.122.991,93 

2021 03 9.710.518,20 

Total 17 44.177.778,20 

Nos Quadros 8a e 8b, abaixo, constam relacionados os contratos de repasse vigentes e as 
principais informações desses instrumentos: 
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Quadro  8a – Contratos de Repasse – OGU (Valores em R$) 

Nº do Contrato de 
Repasse 

Fase do Contrato Objeto Status e andamento em 2021 

    

922.411/2021 Cláusula suspensiva 
Pavimentação no 
Distrito Federal 

Contrato de Repasse celebrado em 
30/12/2021 

922.902/2021 Cláusula suspensiva 
Pavimentação no 
Distrito Federal 

Contrato de Repasse celebrado em 
30/12/2021 

922.919/2021 Cláusula suspensiva 
Pavimentação no 
Distrito Federal 

Contrato de Repasse celebrado em 
30/12/2021 

906.560/2020 Cláusula suspensiva 
1- Implantação de Via 
de Ligação Guará - 
Núcleo Bandeirante 

Documentação técnica enviada para análise 
da Caixa em 26/10/2021 (00110-
00001102/2020-11). Prazo para retirada de 
condições suspensivas: 30/11/2022. 

906.133/2020 Cláusula suspensiva 

2- Construção e 
implantação do Mercado 
Produtor/Feira em 
Arniqueira 

Aguarda envio de projetos pela Administração 
Regional de Arniqueira (00110-
00003356/2020-73). Prazo para envio da 
documentação à Caixa: 30/10/2022. 

903.915/2020 Cláusula suspensiva 
3- Construção da 
Primeira Etapa do 
Museu da Bíblia 

Aguarda  a realização de novo concurso pela 
SECEC/GDF, referente à seleção do projeto de 
arquitetura a ser adotado na construção do 
Museu, para que esta SODF proceda ao envio 
da documentação técnica à Caixa (00110-
00000970/2020-83). Prazo para envio à 
Caixa: 30/10/2022. 

900.764/2020 Cláusula suspensiva 

4- Pavimentação no DF-
Via de acesso a Granja 
Modelo - Riacho Fundo 
II 

A execução do contrato de repasse foi 
reportada como inviável pela SUPOP/SODF 
tendo em vista que a classificação funcional 
programática do recurso orçamentário não 
permite a execução de obras em área rural. 
Além disso, o parcelamento ainda não está 
apto para a aprovação de projeto viário na 
Seduh (00110-00000977/2020-03). O 
parlamentar, autor da Emenda, foi 
comunicado da impossibilidade de execução. 

899.769/2020 Cláusula suspensiva 
5- Implantação da Praça 
do Bosque do Varjão 

A execução do contrato de repasse foi 
reportada como inviável pela SUPOP/SODF 
devido ao baixo valor disponibilizado e à 
dificuldade em se obter licenciamento 
ambiental para o projeto (00110-
00000975/2020-14). O parlamentar, autor da 
Emenda, foi comunicado da impossibilidade 
de execução. 

899.775/2020 Cláusula suspensiva 6- Pavimentação no DF 

A execução do contrato de repasse foi 
reportada como inviável pela SUPOP/SODF 
devido ao baixo valor disponibilizado e à 
dificuldade de dar cumprimento ao normativo 
referente a ação 1D73 (00110-
00000976/2020-51). O parlamentar, autor da 
Emenda, foi comunicado da impossibilidade 
de execução. 

899.471/2020 Cláusula suspensiva 
7- Construção da 
cobertura da quadra de 
esporte da SQN 104 

A execução do contrato de repasse foi 
reportada como inviável pela SUPOP/SODF 
devido ao baixo valor disponibilizado, bem 
como dificuldade em se aprovar o projeto para 
cobertura, uma vez que a área está destinada 
para outro equipamento público conforme 
relatado no processo: 00110-
00000974/2020-61, o parlamentar foi 
comunicado da impossibilidade de execução. 

897.413/2019 Cláusula suspensiva 8- Pavimentação no DF 

Ao final de 2021 foi impetrada ação judicial 
solicitando a extensão do prazo para 
cumprimento de condição suspensiva, após 
decisão liminar, o contrato teve sua data para 
cumprimento estendida até 30/08/2022. 
(00110-00003529/2021-34). 
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Nº do Contrato de 
Repasse 

Fase do Contrato Objeto Status e andamento em 2021 

    

895.656/2019 Cláusula suspensiva 
9- Implantação de 
campo de futebol em 
grama sintética no DF 

Ao final de 2021 foi impetrada ação judicial 
solicitando a extensão de prazo para 
cumprimento de condição suspensiva, após 
decisão liminar, o contrato teve sua data para 
cumprimento estendida até 30/08/2022. 
(00110-00003525/2021-56). 

894.652/2019 Cláusula suspensiva 
10- Reforma da Praça 
Teodoro Freire 

Ao final de 2021 foi impetrada ação judicial 
solicitando a extensão de prazo para 
cumprimento de condição suspensiva, após 
decisão liminar, o contrato teve sua data para 
cumprimento estendida até 30/08/2022. 
(00110-00003528/2021-90). 

891.856/2019 Cláusula suspensiva 

11- Reforma da Praça 
Salviano Guimarães, 
Setor Tradicional Centro 
Histórico 

Ao final de 2021 foi impetrada ação judicial 
solicitando a extensão do prazo para 
cumprimento de condição suspensiva, após 
decisão liminar, o contrato teve sua data para 
cumprimento estendida até 30/08/2022. 
(00110-00003526/2021-09) 

884.905/2019 Em execução 

12- Reabilitação e 
urbanização acessível 
de espaços urbanos no 
Recanto das emas - DF. 

Projetos aprovados pela Caixa. Intervenção 
em processo licitatório na Novacap (00110-
00002646/2021-81). 

879.216/2018 Em execução 

13- Implantação de 
Campo de Futebol de 
Grama Sintética na Vila 
Planalto - DF 

A obra foi licitada e contratada, entretanto, 
devido a problemas relacionados ao aceite da 
documentação na Plataforma+Brasil e devido 
à autorização do início de obras, o Contrato 
de Repasse foi custeado com recursos 
próprios do DF, conforme relatado nos 
processos 00110-00002411/2018-93, 00110-
00000278/2021-36 e 00110-
00001713/2021-40. 

  

Quadro  8b – Contratos de Repasse – OGU (Valores em R$) 

Nº do Contrato 
de Repasse 

Fase do 
Contrato 

 
Objeto 

Status e andamento 
em 2021 

Valor (R$) 
Saldo 

Contratual 
Avanço 

Financeiro 

 Contratado Pago   

859.116/2017 
Em 
execução 

 13- Reforma de 
espaços esportivos 
no Parque da 
Cidade - DF 

Contrato de obras 
em andamento. 

1.401.752,76 247.597,97 
1.165.70

2,37 
17,52% 

843.692/2017 
Prestação 
de contas 
concluída 

 14- Implantação de 
Campo de Futebol 
em Grama Sintética 
- Santa Maria DF 

Prestação de contas 
concluída e 
aprovada junto à 
Caixa. 

793.461,12 634.652,08 
243.921,

49 
72% 

843.686/2017 
Prestação 
de contas 
concluída 

 15- Implantação de 
campo de futebol 
de grama Sintética 
- Planaltina-DF 

Prestação de contas 
concluída e 
aprovada junto à 
Caixa. 

1.214.718,61 
1.081.370,

52 
133.348,

09 
89% 

765.046/2011 
Prestação 
de contas 
em análise 

 

16- Implantação da 
Praça da Juventude 
em Itapoã 

Pagamento final de 
remanescente de 
medição do ano de 
2020 e prestação de 
contas realizada e, 
em análise na 
Caixa. 

2.191.057,35 
1.834.262,

18 
356.795,

17 
83,72% 

 
Total 5.600.989,84 

3.797.882,
75 

1.899.76
7,12 

47,18% 

Nos Quadros 8a e 8b, acima, são apresentados os 20 Contratos de Repasse provenientes de 
Emendas Parlamentares ao Orçamento Geral da União, sob a gestão desta Secretaria, que 
totalizam o montante de R$ 51.176.537,80. 

Destaca-se que, no ano de 2021, foram realizadas as prestações de contas finais de 
03 contratos de repasse, sendo estes: 765.046/2011 – Praça da Juventude do Itapoã; 
843.686/2017- Campo de Grama Sintética em Planaltina e 843.692/2017- Campo de Grama 
Sintética em Santa Maria. 
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Como tem sido mencionado nos relatórios de gestão desta Secretaria, a ausência de projetos 
de engenharia e demais questões técnicas não levadas em consideração antes da definição 
dos objetos das Emendas Parlamentares tem dificultado o avanço na execução dos Contratos 
de Repasse celebrados. Dentre as principais dificuldades, destacam-se: 

 A interpretação dada pela Caixa à Portaria Interministerial nº 424/2016, que 
estabelece as normas de execução relativas às transferências de recursos da União, 
mediante convênios e contratos de repasse, em aspectos que tangem: a elaboração 
de projetos, questões de ordem fundiária e, situações constatadas na execução de 
obras, no que se refere a aditamentos considerados necessários para a conclusão de 
objetos pactuados; 

 Recursos subdimensionados para execução dos projetos propostos e projetos 
inexequíveis, no âmbito da classificação funcional programática disponibilizada, bem 
como, não apresentação de projetos ao caderno de emendas por parte desta SODF no 
SIGER – Sistema de Gerenciamento de Recursos da Secretaria de Estado de Economia 
do Distrito Federal. 

 Instabilidades verificadas na “Plataforma+Brasil”, bem como os prazos para correção 
de problemas; 

 Implantação de um novo módulo na “Plataforma+Brasil”, sendo necessária a inserção 
manual de cada linha da planilha orçamentária, gerando morosidade e retrabalho; 

 Falta de agilidade da Caixa em relação aos problemas de ordem técnica, verificados 
na “Plataforma+Brasil”. A exemplo desta constatação, pode-se ressaltar situação 
ocorrida com o Contrato de Repasse nº 879.216/2018, especificada no Quadro 8a, o 
que levou o GDF a arcar com os custos totais de intervenção que contava para a sua 
execução, principalmente, com os recursos oriundos de repasse da União. 

 Constantes mudanças no arcabouço legal, por parte da União, que regulamenta 
a execução de Contratos de Repasse, constatando-se  diversas alterações em regras 
e prazos pertinentes à inscrição de recursos de Emendas em restos a pagar 
(empenhos), por meio da LDO, LOA e Decreto Federal nº 93.872/86; 

 Falta de adequação do regramento legal disposto na Portaria Interministerial nº 
424/2016 e suas alterações, bem como na Instrução Normativa nº 2/2018/MPDG 
quanto à modalidade de obras por tamanho e complexidade, especialmente no que se 
refere aos prazos estabelecidos para cumprimento de cláusula suspensiva e execução 
e às situações específicas inerentes ao Distrito Federal, pertinentes aos aspectos 
fundiários; 

 Limitação no número de ações orçamentárias disponibilizadas pela União para 
investimentos em obras públicas, cujos  normativos restritivos não abrangem e/ou 
não são capazes de sintetizar a realidade de execução de obras públicas para o Distrito 
Federal, quando em conjunção com os baixos valores de investimentos 
disponibilizados por parlamentares deste ente federativo; 

 Atuação limitada dos órgãos do DF, responsáveis pela captação e manutenção de 
investimentos originários do Orçamento Geral da União, na articulação em nível 
federal e, na adequação do regramento legal, impossibilitando investimentos da União 
no DF, não obstante haver demandas com potencial de atendimento mediante esses 
recursos; 

 Morosidade na liberação de recursos financeiros junto ao Ministério concedente, para 
o pagamento das medições vinculadas aos Contratos de Repasse em execução; 

 Judicialização de vários temas conexos às transferências voluntárias que dificultam a 
previsibilidade das ações e a segurança jurídica.  

 Ademais, foram realizados esforços no âmbito da SODF para a adesão ao denominado 
Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União - MEG-Tr, conforme 
orientação da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal.   

 Ressalta-se ainda que, além da administração dos Contratos de Repasse de 
responsabilidade desta Secretaria, o setor de gerenciamento de recursos externos tem 
prestado apoio técnico nas questões afetas  à “Plataforma+Brasil” e as transferências 
voluntárias da União, para outros órgãos do GDF, como as Secretarias de Estado de 
Esporte e Cultura, Novacap e Administrações Regionais. 
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3.5.2 Considerações 

Em 2021, buscou-se a melhora do desempenho da Carteira de Contratos de investimentos de 
responsabilidade desta Secretaria, em especial com a adoção das iniciativas implantadas pelo 
Planejamento Estratégico Institucional da SODF, o que resultou em avanços consideráveis 
nos percentuais de desembolsos, em comparação ao mesmo período de 2020. 

De forma geral, houve progressos na evolução das obras, na elaboração de projetos, 
orçamentos e nos procedimentos licitatórios ao longo do ano de 2021. Ademais, ressalta-se o 
aumento dos preços dos insumos da construção civil, neste ano, o que demandou a 
celebração de aditamentos para reequilíbrios contratuais, que impactaram nos valores 
disponibilizados inicialmente para as obras em andamento e no custo previsto das 
intervenções a serem licitadas, o que tem ocasionado aumento substancial dos aportes de 
contrapartidas obrigatórias. 

Em face da situação apresentada, realizou-se os procedimentos administrativos necessários 
junto à SUCAP/SEEC, objetivando que os empreendimentos a cargo desta Secretaria sejam 
contemplados em novas fontes de financiamentos previstas, a serem firmadas pelo GDF, para 
se obter, em 2022, a regularidade de desembolsos provenientes dos Contratos de 
Financiamento e também para possibilitar a programação de novas intervenções. 

Ressalta-se, ainda, o trabalho de apoio exercido a outras Secretarias, mais especificamente 
no que se refere as rotinas de captações e execuções de Emendas Parlamentares Federais, 
devido à complexidade de operação da Plataforma+Brasil. 

Por fim, cumpre destacar a importância dos convênios firmados com a Terracap, que 
atualmente representam uma grande fatia na carteira de recursos desta SODF, executados 
com rotinas e prazos previamente definidos e acordados entre as partes, assegurando a 
continuidade e lançamento de novas obras. 

  

3.6 Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – PROCIDADES 

A SODF foi indicada para participar do Grupo Executivo para acelerar as ações do Programa 
Procidades na Operação Internacional de Crédito n° 2957-OC/BR firmada entre o GDF e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, por meio do Decreto nº 39.630, de 
16/01/2019. 

O Procidades tem como objetivo promover o desenvolvimento econômico descentralizado do 
Distrito Federal mediante melhorias no ambiente de negócios e da promoção de 
investimentos, do fomento ao desenvolvimento empresarial e da melhoria da infraestrutura 
urbana em Áreas de Desenvolvimento Econômico - ADEs. O Programa está estruturado em 
quatro componentes: 1 – Desenvolvimento Institucional Estratégico; 2 – Programa de 
Atração de Investimentos; 3 – Desenvolvimento Empresarial nas ADEs e 4 – Urbanismo e 
Infraestrutura nas ADEs. 

A SODF, enquanto integrante da execução do Programa, tem a possibilidade de ser 
contemplada com ações no âmbito do Componente I – Programa e Fortalecimento 
Institucional; e, portanto, foi inserida no Plano de Aquisições do Procidades. Diante dessa 
possibilidade, esta Secretaria buscou atuar em coordenação à SDE, visando a implantação da 
solução Building Information Modeling – BIM, que compreende a aquisição de servidor, 
switches e estações de trabalho (workstation), novos e em primeiro uso, além de solução de 
software de ferramenta BIM, transferência de conhecimento e consultoria (00110-
00002463/2020-84). 

Em 2021, esta Secretaria participou de todas as reuniões, coordenadas pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico – SDE, cujos esforços alavancaram a retomada do contrato com 
o BID, sendo continuadas as obras até então paralisadas e as licitações pendentes, levando 
o BID em recente reunião de avaliação a elogiar os esforços do GDF, culminando em nova 
prorrogação do prazo da operação de crédito até 10/09/2022. 

  

3.7 Acompanhamento Ambiental e Políticas de Saneamento Básico 

A SODF deu prosseguimento aos trabalhos de elaboração e implementação de políticas 
públicas que versam sobre saneamento básico no DF, bem como em processos de 
licenciamento e monitoramento ambiental de obras públicas. Atuou-se diretamente na 
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organização de 05 Reuniões Ordinárias do Conselho de Saneamento Básico do DF e em 03 
Grupos de Trabalho criados no âmbito desse Conselho. 

  

3.7.1 Plano Distrital de Saneamento Básico – PDSB 

No ano de 2021, além do acompanhamento e gestão, junto aos responsáveis pelas demandas 
e ações exigidas nos Planos PDSB e PDGIRS, a Secretaria, visando o cumprimento de metas, 
provocou a criação, novamente, da Comissão Técnica a fim de atualizar e revisar os Planos, 
visto que os mesmos já possuem 04 anos de existência. Nesse sentido, por meio da Portaria 
Conjunta nº 08, de 28/06/21 foi instituída a Comissão Técnica para a revisão do PDSB e 
PDGIRS. E, posteriormente, a Portaria nº 112, de 09/08/21 designou os representantes de 
cada entidade para compor a Comissão Técnica. No segundo semestre foram realizadas 
reuniões, pela Comissão Técnica, visando o levantamento dos programas e indicadores que 
atualmente não foram cumpridos, a fim de verificar a necessidade de atualização das metas, 
no que se refere à prestação do serviço de abastecimento de água potável e esgotamento 
sanitário; serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; e prestação do serviço 
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

3.7.2 Plano Distrital de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PDGIRS 

Neste exercício, assim como o PDSB, o PDGIRS, instrumento da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, previsto na Lei nº 12.305/10, cujo objetivo principal é traçar diretrizes para a gestão 
dos resíduos sólidos no DF, foi objeto de avaliação, visando à revisão e atualização dos 
programas e metas por meio da atuação da Comissão Técnica. Ocorreram reuniões no 
segundo semestre de 2021, e, as prestadoras de serviço (SLU e Novacap) avaliaram a minuta 
do Termo de Referência (TR) que subsidiou a contratação dos Planos em 2017 e realizaram 
proposta de novo TR, cujas tratativas serão discutidas em 2022. 

  

3.7.3 Decretos Distritais, Comissões e Conselhos 

3.7.3.1 Comitê Gestor do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil e Volumosos – CORC/DF 

O CORC/DF, Comitê instituído pelo art. 14 da Lei nº 4.704 de 20/12/11, em seu § 2º 
“estabelece que o Serviço de Limpeza Urbana do DF e a Secretaria a que se vincula darão 
suporte técnico às atividades do comitê”. Diante da publicação do Decreto nº 41.693 de 
05/01/21, que alterou o Decreto nº 39.610, de 01/01/19 e o Decreto nº 38.859, de 16/02/18, 
que passou a vinculação do Serviço de Limpeza Urbana do DF - SLU para a Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente do DF – SEMA foi necessário ajuste na coordenação dos seguintes 
órgãos colegiados: Conselho de Limpeza Urbana - Conlurb e Comitê Gestor do Plano 
Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Volumosos do DF- CORC/DF, 
de modo a repassar a coordenação dos referidos órgãos colegiados à SEMA, órgão ao qual o 
SLU está atualmente vinculado. A SEMA acolheu os trâmites para a edição dos instrumentos 
essenciais à atualização dos diplomas, de modo a formalizar a assunção de competências 
atribuídas àquela Secretaria como gestora responsável pela política de gestão dos resíduos 
sólidos urbanos. 

  

3.7.3.2 Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal – CONSAB 

O CONSAB é composto por 24 membros que representam quatro grupos: Administração 
Pública do DF; prestadores de serviço de saneamento básico; usuários de serviços de 
saneamento básico; e de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e entidades de 
defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento. Em 2021 foram realizadas 
tratativas relacionadas aos seguintes temas: Mudanças do regime hidrológico no DF; Sistema 
de Monitoramento de Chuvas Urbanas Intensas - SIMCURB; Zoneamento Ecológico-
Econômico do DF - ZEE com foco em saneamento básico; Educação ambiental orientada ao 
saneamento básico; Projeto Acertar – Sistema utilizado para melhorar a qualidade da 
informação sobre o saneamento básico no Brasil; Atendimento de saneamento básico às 
populações informais e vulneráveis do DF; Atividades realizadas no ano de 2021 quanto aos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas, e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Criou-se 3 Grupos de 
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Trabalho (GT) do Conselho, quais sejam: 
GT de educação ambiental – criado com o objetivo de "propor diretrizes gerais e estratégicas 
para a educação ambiental orientada ao saneamento básico no DF." 
GT de populações vulneráveis – criado com o objetivo de “propor diretrizes gerais e 
estratégicas visando ao atendimento das populações informais e vulneráveis do Distrito 
Federal com serviços de saneamento básico”. 
GT processo seletivo – criado com o objetivo de “apoiar na elaboração de Portaria instituindo 
os procedimentos de credenciamento, indicação e escrutínio dos membros da sociedade civil 
para composição CONSAB/DF em mandato de 2022 a 2024”. 
Para o próximo ano, o desafio se configura em continuar fortalecendo o Conselho, de forma 
a desenvolver atividades de acompanhamento da execução, discutindo temas relevantes 
sobre a questão do saneamento básico voltados à gestão e prestação dos serviços públicos, 
além do acompanhamento dos programas, metas e indicadores previstos no Plano. 

3.7.3.3 Acompanhamento Ambiental de Obras Públicas 

3.7.3.3.1 Licenças, Acompanhamento de Execução e Outorgas 

No ano de 2021 a Secretaria realizou a gestão e o acompanhamento ambiental de diversos 
empreendimentos no DF. A equipe técnica da Secretaria trabalhou em diversos procedimentos 
para a obtenção de autorizações e licenças ambientais de interesse, da Pasta, e de outros 
Órgãos, sendo as respectivas obras acompanhadas, em geral, por esta SODF, de forma a 
auxiliar na clara execução das atividades em conformidade com a legislação ambiental. 

 Na Tabela 1, abaixo, estão relacionadas as Licenças e Autorizações recebidas durante este exercício: 

Tipo Empreendimento Interessada Atividade Licenciada 

ASV 2053.4.20
21.51346 

Viaduto da EPIG e 
alças de acesso e 
infraestrutura 
urbana, no âmbito 
do Corredor Oeste 

SODF 
Supressão de Vegetação para instalação do viaduto da EPIG e alças 
de acesso. 

 ASV - Renova
ção 2053.4.20
20.25155   

Túnel de Taguatinga 
e Viadutos 
acessórios na Av. 
Samdu e EPCT/EPTG 

SODF 
Corte de Árvores Isoladas associado à atividade licenciável (Obra 
de Arte Especial - Túnel de Taguatinga e Viadutos Acessórios na 
Avenida Samdu, EPCT/EPTG e Usina de Concreto). 

AA 06/2021 
ESPM até o Terminal 
da Asa Sul 

Terracap 

Extração de material de empréstimo (solo) na área do jóquei e Bota 
espera provisório oriundo das obras de implantação de 
infraestrutura da via da Estrada Setor Policial Militar Sul (ESPM) até 
o Terminal da Asa Sul (TAS). 

AA 031/2021 
Recuperação 
Ambiental - Trecho 
03 de Vicente Pires 

Terracap 
Execução do Plano de Recuperação Ambiental do Setor Trecho 03 
- Vicente Pires. 

LAS 02/2021 
Via de ligação Guará 
II e o Núcleo 
Bandeirante 

Novacap Implantação de obras de arte e duplicação da ligação entre o Guará 
II e o Núcleo Bandeirante, inclusive passagens superiores sobre a 
Estrada de Ferro no acesso à vila EPVT, sobre a pista contorno do 
Guará II e sobre o córrego Vicente Pires 

LAS 07/2021 SODF 

 LAS 08/2021 
Av. Hélio Prates - 
Taguatinga 

SODF 
Implantação de faixa adicional contígua às faixas 
existentes, entendida como terceira faixa, sem relocação de 
população (Etapa 2) 

LAS 30/2021 Túnel de Taguatinga SODF 
Túnel de Taguatinga e Viadutos acessórios na Avenida Samdu e 
EPCT/EPTG 

LI 05/2021 
Sol Nascente - 
Trecho 02 

Codhab 
Complementação de drenagem pluvial e de pavimentação de vias 
do Trecho 02 do SHSN 

LI 06/2021 
Sol Nascente - 
Trecho 03 

Codhab Regularização de núcleo urbano informal 

 LI 11/2021 
Sol Nascente - 
Trecho 01 

Codhab 
Regularização do parcelamento de solo urbano – Trecho 01 – Etapa 
1 (ARIS Sol Nascente) 

LI 15/2021 SOF SUL Particular 
Implantação e ampliação do sistema de drenagem pluvial e 
revitalização do pavimento asfáltico do SOF SUL e ampliação do 
sistema viário de acesso ao SOF SUL. 

LI 24/2021 
Sol Nascente - 
Trecho 02 

Codhab Regularização de Parcelamento de Solo Urbano  

LI 21/2021 
Vicente Pires - 
Trecho 03 (Gleba 
01) 

Terracap Regularização de Parcelamento de Solo Urbano  
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Destaca-se, também, que a equipe técnica desta Secretaria atuou na manutenção das 
licenças ambientais vigentes, requerendo renovação ao órgão competente nos prazos legais 
estabelecidos e apresentando as informações técnicas necessárias à instrução de processos. 
E, em 2021, foi emitida a Outorga Prévia nº 20/2021, referente a um ponto de descarga no 
córrego do Guará, para o sistema de drenagem urbana do empreendimento “Rota de 
Segurança,” no SIN. Outro instrumento relevante para as ações desta Pasta, foi a Dispensa 
de Licenciamento Ambiental - DLA, que desobriga automaticamente os 
empreendimentos/atividades de baixo potencial poluidor/degradador ou baixo impacto 
ambiental no âmbito do DF. Segue na Tabela abaixo as DLAs, alcançadas pela citada 
Resolução:  

  

Tabela 2 - Quadro de Dispensa de Licenciamento Ambiental 

Data Objeto 

20/01/2021 Requalificação da Av. Paranoá. 

29/01/2021 Instalação de campo de futebol de grama sintética, Vila Planalto. 

14/06/2021 Requalificação de duas praças nas QDs. 113 e 310, Recanto das Emas. 

05/11/2021 Requalificação de calçadas na Av. W3 Sul, entre as QDs. 703 e 715. 

Para a obtenção de todos os instrumentos elencados acima, na Tabela 1, a SODF atuou direta 
e indiretamente junto aos interessados e aos órgãos reguladores, de forma a instruir 
corretamente os processos de licenciamento ambiental. Destaca-se que, esta Pasta exerce o 
monitoramento das atividades na esfera ambiental de acordo com as disposições previstas 
nos licenciamentos e suas respectivas condicionantes, exigências e restrições.  

Apresenta-se a seguir os empreendimentos que foram acompanhados, por esta SODF, quanto 
à temática ambiental:  

 Setor Habitacional Vicente Pires - O Ibram emitiu a nova Licença de Instalação - LI nº 
21/2021 – Ibram/PRESI referente ao Trecho 03 (Gleba 01), com validade de 4 anos. 
O Órgão ambiental, também se manifestou favorável à renovação tácita da LI nº 
021/2016 que alcança as Glebas 2 e 4, que se tornou necessária, pois a vigência da 
referida licença terminaria em dez/2020. Por força da Instrução Normativa nº 20, de 
02/06/20, emitida em virtude da pandemia da COVID-19, a LI (Corretiva) nº 042/2014 
referente à Gleba 3 (Trecho 01), encontra-se tacitamente renovada até manifestação 
em definitivo pelo Ibram. 
Cabe ressaltar que as obras do empreendimento continuam em andamento, e por 
vezes há interferências com indivíduos arbóreos nas frentes de trabalho, os quais só 
podem ser suprimidos com Autorização de Supressão Vegetal – ASV, entretanto o 
prazo de validade da ASV, nº 03/2020, findou-se em 22/02/21. Portanto, a Secretaria 
realizou tratativas junto à Terracap e Ibram para emissão de manifestação pela 
dispensa de ASV ou a sua renovação, visando evitar a paralisação das obras de 
infraestruturas. Por sua vez, o Ibram emitiu parecer pela dispensa da ASV permitindo 
a supressão de indivíduos arbóreos até a conclusão das obras.  

 Setor Habitacional Bernardo Sayão - Acompanhou-se as atividades finais dos Lotes 02 
e 03 deste empreendimento. As licenças ambientais e as autorizações de supressão 
foram emitidas para todo o empreendimento em nome da Terracap. 

 Setor Habitacional Sol Nascente (Trechos 01, 02 e 03) - A SODF atuou junto a Novacap 
para elaboração de Relatório de Cumprimento de Condicionantes da Licença de 
Instalação nº 15/2018 (Trecho 01 - Etapa 1); da Licença de Instalação nº 32/2018 
(Trecho 03), e da Licença de Instalação nº 05/2021 (Trecho 02). E, ainda, atuou, junto 
à Codhab para que as informações fossem encaminhadas ao Ibram visando à 
renovação e/ou emissão de novas licenças ambientais, sendo essas: Licença de 
Instalação - LI nº 11/2021 (Trecho 01 - Etapa 1), Autorização Ambiental n° 49/2021 
(Trecho 01 - Etapa 2), LI nº 24/2021 (Trecho 02), e LI - Corretiva nº 06/2021 (Trecho 
03). 

 ESPM (Estrada Setor Policial Militar) e ESPM - T15 (Corredor Eixo Oeste) - Obteve-se 
a Licença de Instalação – LI, realizou-se inventário florestal, elaborando os relatórios 
e plano de supressão junto ao Sinaflor-Ibama, e, encaminhou-se os documentos ao 
Ibram para emissão de autorização de supressão vegetal. Em relação ao T15, foi 
renovada a ASV até jul/2022.  
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 Túnel de Taguatinga (Corredor Eixo Oeste) - Acompanhou-se as atividades do Túnel 
de Taguatinga, por meio da Supervisora Ambiental, contratada de forma a atender a 
licença ambiental. A SODF tem monitorado as atividades ambientais da obra por meio 
da referida Supervisora que emite relatórios mensais. 

 Praia Norte - realizado monitoramento das condicionantes ambientais contidas na 
Autorização Ambiental (AA) nº 031/2027, e desse trabalho foi elaborado o relatório de 
acompanhamento ambiental e encaminhado ao Ibram, visando o bom andamento do 
processo de licenciamento ambiental. 

 Viaduto EPIG (Estrada Parque Indústrias Gráficas) - Obtida a autorização de corte de 
árvores isoladas, mediante realização de inventário florestal e com a complementação 
das informações oriundas da supervisora ambiental contratada. O inventário foi 
protocolado no Ibram, dando origem à autorização emitida. A SODF, por meio de sua 
equipe técnica atuou na orientação quanto à proteção da fauna dos indivíduos corujas-
buraqueira, sendo solicitado que a empresa instalasse sinalizações de forma a evitar 
qualquer dano aos animais, até a mudança natural de habitat ou resgate por meios 
dos órgãos competentes. 

 Drenagem SOF SUL - realizado o acompanhamento das atividades pertinentes à 
emissão de Licença de Instalação - LI SEI-GDF n.º 15/2021 - Ibram/PRESI. Obra de 
relevante interesse da população, tendo em vista as dificuldades recorrentes oriundas 
de alagamentos provocados pela ausência de um sistema eficiente de drenagem. 
Assim, desenvolveu-se um trabalho contínuo de acompanhamento do processo de 
licenciamento ambiental da intervenção programada. 

 Via de Ligação Setor de Inflamáveis - realizada gestão perante o Ibram,  DF Legal e a 
PMDF/DEMA para liberar as áreas de intervenção da obra que possuíam ocupações 
irregulares.  

3.7.4 Gestão Ambiental 

 A Secretaria realizou ações no sentido de fortalecer a Gestão Ambiental e executou o 
gerenciamento de informações de obras contratadas junto ao Sistema e-RCC do SLU. As 
empresas contratadas foram habilitadas para emissão de Controle de Transporte de Resíduos 
- CTR vinculado aos seus contratos em execução. Esse sistema permite o acompanhamento 
do resíduo gerado por cada intervenção, quantitativo de material destinado na Unidade de 
Recebimento de Entulho - URE/SLU, acompanhamento de cobrança relacionada à recepção e 
ao gerenciamento de resíduos de construção civil pelo SLU. A habilitação da contratada cessa 
no prazo estipulado na execução contratual e/ou ao atingir limite de RCC previsto em 
contrato/projeto. A inclusão de novas obras e a habilitação das empresas executoras para 
abertura de CTR se dão conforme demanda apresentada pelo setor competente.  

A Pasta recebeu por meio do Sinaflor 2 Autorizações de Supressão Vegetal, para as obras do 
Viaduto EPIG, ESPM-T15 e ESPM-T16, Sistema de Gestão de Solo de Escavação – SGSE. 
Verificou-se a necessidade de aprimorar a gestão do solo de escavação, uma classe de resíduo 
da construção civil, tendo buscado apoio dos setores competentes para a elaboração de um 
sistema de gestão do solo. Foi editada a Portaria n° 201/2021, instituindo o Sistema como 
ferramenta prioritária para a gestão do solo proveniente das obras de interesse desta 
Secretaria, como fonte primária de inserção de dados para a gestão do solo. Realizou-se, 
também, gestão junto ao Ibram, para fins de levantamento de áreas/jazidas licenciadas pelo 
órgão ambiental competente e apto a fornecer materiais como cascalho laterítico, argila, 
areias e pedras britadas, visando ao fornecimento do material para as obras desta Secretaria. 

3.8 Principais situações que requereram avaliação da Assessoria Jurídico-
Legislativa 

Sobre a atuação, desta Pasta, no que tange a viabilidade jurídica, houve grande empenho 
neste exercício para destravar importantes procedimentos licitatórios e dar andamento em 
ações que viabilizaram o prosseguimento de grandes obras. Desta forma, atuou-se, 
diligentemente, em respostas às representações e questionamentos apresentados pelo 
Controle Interno e Externo (CGDF e TCDF); às ações propostas pelo MPDFT e às provenientes 
do Judiciário (TJDFT); bem como quanto ao acatamento das recomendações e determinações 
proferidas pela PGDF, atentando sempre para o interesse público na execução das obras e 
serviços de engenharia realizados por esta Secretaria. 
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Destaca-se que devido às variações de preços de insumos de obras, em 2021, houve a 
necessidade de se padronizar os procedimentos para avaliação igualitária da grande 
quantidade de pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, que eram recebidos, assim, 
houve a necessidade de se instituir Grupo de Trabalho Interno - GTI para estudar e propor 
padronização de procedimentos a serem adotados para a análise e a aprovação dos pedidos 
de reequilíbrio econômico-financeiros dos contratos em vigência, nesta SODF (Portaria 
Interna nº 01, de 04/10/2021). Com a elaboração do “Manual de Metodologia de Revisão de 
Preços RV-3,” pode-se analisar a viabilidade jurídica dos pleitos apresentados nos contratos: 
n° 14/2021 (Requalificar Via MN1, entre a Via N3 a Via M1, em quadras, ao longo, da Av. 
Hélio Prates), n° 20/2021 (Interseção da Rodovia DF-011 – EPIG, com a via de acesso ao 
Parque da Cidade e Setor Sudoeste), e n° 21/2021 (Projeto de Urbanização no Mestre 
D’Armas – Pró-Moradia). 

Em observância a legislação vigente e as recomendações do TCDF (Despacho Singular n° 
224/2021 – GCMM/TCDF), atuou-se na aprovação do Termo de Referência - TR e, em 
conjunto com a Novacap, formulou o Edital do Regime Diferenciado de Contratações Públicas 
(RDC) para licitar os serviços de readequação da EPIG, necessários para a implantação de 
Corredor Exclusivo de Transporte Público Coletivo no Sistema BRT (Bus Rapid Transit), do 
Corredor Eixo Oeste, bem como para atender ao Plano Diretor de Transporte Urbano e 
Mobilidade do DF – PDTU/DF. E, por meio da Decisão n° 3756/2021 do TCDF foi determinado 
o prosseguimento do certame, condicionado ao saneamento de falhas, que foram corrigidas 
com a apresentação da identificação de documentos de Responsabilidade Técnica pelos 
Orçamentos Onerado e Desonerado. 

Certames licitatórios foram desembaraçados e importantes obras puderam ser contratadas, 
tais como: 

 Tomada de Preços nº 003/2019 – ASCAL/PRES/Novacap - Praça do Povo - Contrato 
006/2021; 

 Concorrência nº 009/2020 – ASCAL/PRES/Novacap - Infraestrutura no Setor 
Habitacional Vicente Pires - Contrato 019/2021; 

 Concorrência nº 001/2019 - ASCAL/PRES/Novacap - Viaduto na interseção entre a DF-
011 (EPIG) e o Parque da Cidade/Setor Sudoeste - Contrato 020/2021; 

 Tomada de Preços nº 002/2020 - ASCAL/PRES/Novacap - Elaboração de Projetos 
Executivos de Infraestrutura Urbana e OAE (travessias); Lote 01 e Lote 02 - Trecho 
03 (Infraestrutura Urbana das Bacias 01 e 02 e Áreas Remanescentes), no Setor 
Habitacional Sol Nascente - SHSN - Contratos nº 015/2020 (Lote 1) e nº 
016/2020 (Lote 2); 

 Concorrência nº 012/2020 – ASCAL/PRES/Novacap - Infraestrutura dos serviços 
remanescentes do Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 2 - Contrato 015/2021. 

 E, ainda, com relação ao Sol Nascente, foram adotadas providências para o andamento 
dos seguintes certames: 

 Concorrência nº 009/2021 – DECOMP/DA/Novacap (Infraestrutura no SHSN, Trecho 
01 e parte do Trecho 03, bacias e OAE que promoverá a ligação interna entre os 
Trechos 01 e 02) Suspensa, cautelarmente, pelo TCDF (Despacho Singular 532/2021-
GCRR) para a adoção de medidas corretivas no tocante à ausência de Licença Prévia 
e impropriedades na elaboração do orçamento estimativo e na previsão do quantitativo 
de piso intertravado exigido na licitação. 

 Concorrência nº 012/2021 - DECOMP/DA/Novacap (Infraestrutura no SHSN, Trecho 
03 (Lote 01), incluindo pavimentação, drenagem urbana, meios-fios, calçadas, 
sinalização horizontal e vertical e bacias de detenção) - Edital publicado (DODF de 
16/12/21), com data prevista para a realização do certame em 18/01/22. 

 Concorrência nº 013/2021 - DECOMP/DA/Novacap (Infraestrutura no SHSN, Trecho 
03 - Lote 02) - Edital publicado (DODF de 16/12/21) com data prevista para a 
realização do certame em 19/01/22. 

Importante destacar, também, a atuação das áreas técnicas, desta Pasta, no sentido de 
cumprir a Determinação Judicial, proferida em dez/2020 e sanar as pendências apontadas, 
para dar continuidade à execução dos serviços de construção da bacia de detenção, do Canal 
e Bueiro N.A.T.M (New Austrian Tunnelling Method), cerca viva e plantio de grama no km 4 
da DF-290, em Santa Maria. No intuito de diminuir o impacto das referidas obras na população 
daquela localidade, apresentou à PGDF as providências adotadas com relação à decisão em 
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sede de Embargos de Declaração (Agravo de Instrumento nº 0700043-89.2021.8.07.0000), 
e diligenciou junto ao DER/DF, que tem jurisdição sobre a Rodovia (DF-290), para que 
promovesse a execução do envelopamento da AAB-SANEAGO (Saneamento de Goiás S.A.), 
o que possibilitou dar continuidade aos serviços contratados (Contrato nº 001/2020) e a obra 
foi concluída em junho/2021. 

 

3.9 Controle Interno 

A Unidade de Controle Interno – UCI/SODF, com o advento da Portaria nº 141/20-SODF, de 
18/12/20, passou a executar analises, prévias, da conformidade da instrução de todos os 
processos, referentes aos aditivos contratuais e pagamentos dos contratos desta SODF, bem 
como, assegurar que os pagamentos decorrentes de alterações contratuais tivessem 
observância aos princípios da legalidade, eficiência, eficácia, efetividade e economicidade. 
Este procedimento contribuiu para uma melhora expressiva na qualidade da instrução dos 
processos de pagamento e aditivos contratuais e uma maior adequação às normas vigentes. 
Atuou-se, ainda, no acompanhamento das Ações de Controle (Auditorias e Inspeções); nas 
manifestações do Secretário nos Informativos de Ações de Controle – IAC; nos  Relatórios de 
Auditorias e Inspeções e nas Tomadas de Contas Especiais instauradas no âmbito desta Pasta 
ou das entidades supervisionadas. 

 

3.10 Correição 

  

Deu-se continuidade aos procedimentos administrativos instaurados em anos anteriores, 
sendo também instauradas novas apurações, totalizando 14 procedimentos administrativos, 
dos quais: 02 Sindicâncias e 02 Tomadas de Contas Especiais – TCE que estão em apuração; 
e 06 Sindicâncias; 02 Tomadas de Contas Especiais e 02 Procedimentos de Investigações 
Preliminares - PIP foram concluídos neste exercício. Ressalta-se, ainda, que estão sob análise 
a instauração de outros 12 procedimentos administrativos, quais sejam: 08 Sindicâncias, 03 
Tomadas de Contas Especiais - TCE e 01 Procedimento de Apuração de Fornecedor – PAF. 

  

3.11 Gestão Estratégica e Projetos 

  

Gestão Estratégica 

  

Ainda, neste exercício, acompanharam-se as metas do Planejamento Estratégico Institucional 
das Unidades desta SODF, com perspectiva de realizar em 2022, uma análise crítica das 
batalhas, iniciativas e ações com vistas a propor melhorias nos resultados alcançados. 

  

Gestão de Riscos 

  

O Processo de Gestão de Riscos desta SODF foi reestruturado, com redefinição do escopo, e, 
criada uma nova matriz de riscos, com elaboração do Plano de Ação de Prevenção e 
Monitoramento. Realizou-se, neste exercício, o mapeamento de Processos da Comissão 
Permanente de Licitação – CPLIC e da AGEP, e para o próximo exercício há perspectiva de 
realização do monitoramento de riscos e criação de indicadores, em conjunto com as unidades 
da SODF. 

  

Comitê Interno de Governança e Modelo de Excelência em Gestão de Transferências 
da União 

  

Promoveu-se soluções para melhoria do desempenho institucional e para a implementação 
de boas práticas de governança e compliance. Atualizou-se a Portaria que instituiu o Comitê 
Interno de Governança Pública – CIG, criado com o objetivo de garantir o desenvolvimento e 
a apropriação das melhores práticas de governança de forma contínua e progressiva, nos 
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termos estabelecidos pelo Conselho de Governança Pública – CGov. O Comitê, desta SODF 
incorporou as atribuições e competências tratadas no Modelo de Excelência em Gestão das 
Transferências da União - MEGTr (Portaria nº 185, de 17/11/21, considerou a Portaria nº 66, 
de 31/03/17 e a Portaria nº 143, de 20/09/21). Considerou-se, também, a Resolução nº 03, 
de 06/10/21, do CGov incorporando novas competências ao CIG, em temas de governança 
correlatos às áreas de desburocratização, tecnologia da informação, inovação e mapeamento 
de processos. 

  

Em 2021, o Modelo de Excelência em Gestão de Transferências da União (MEG-Tr) teve sua 
implantação iniciada na área de Gestão de Recursos Externos, desta SODF, sendo suas ações 
monitoradas e acompanhadas pela Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos – AGEP. E, 
neste exercício, a Secretaria alcançou a categoria Bronze 2 com a pontuação provisória de 
36,27, demonstrando que apresenta melhorias na sua gestão, na prestação dos serviços, nos 
resultados decorrentes da priorização e adoção de boas práticas de gestão. Para o próximo 
ano a SODF irá acompanhar e executar as ações de melhorias propostas no âmbito do 
Instrumento MEG-Tr 100 Pontos, em conjunto com o setor de gerenciamento de recursos 
externos desta Secretaria. 

  

Programa de Integridade de Pessoas Jurídicas 

A Secretaria implantou o Programa de Integridade de Pessoas Jurídicas que consiste em um 
conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à 
denúncia de irregularidades e aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e 
diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios e fraudes, com base no Decreto nº 40.388, 
de 14/01/20 e na Lei Distrital nº 6.112  de 02/02/18, alterada pela Lei nº 6.308, de 13/06/19, 
que estabelece a obrigatoriedade da implantação do Programa de Integridade nas empresas 
que contratarem com a Administração Pública do DF, em todas as esferas de Poder, com 
valores globais iguais ou superiores a R$ 5.000.000,00, e em consonância com as orientações 
da CGDF. Foram monitoradas as empresas que executam os seguintes contratos: 

Contrato Empreendimento 

014/2021 Requalificação da Via MN1 

015/2021 Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 02 

022/2021 Reformulação do Sistema Viário na ESPM – Corredor de Transporte Urbano Eixo Oeste 

 

Programa de Integridade Interna 

Publicou-se, neste exercício o Regimento Interno de Ética da SODF (Portaria nº 142 de 
27/09/21), e encontra-se em elaboração a Cartilha e o Código de Conduta dos Servidores 
Públicos desta Secretaria, com publicação prevista no início de 2022. 

  

3.12 Ouvidoria  

As manifestações dos cidadãos que buscaram os serviços da Ouvidoria do DF, foram 
registradas, em 2021, pelos canais de atendimento, 10.992 demandas, destinadas a esta 
Secretaria. No que concerne à quantidade de demandas quanto à classificação foi: 5.868 
reclamações, 4.974 solicitações, 51 elogios, 59 sugestões, 40 informações, e nenhuma 
denúncia. As Regiões Administrativas que mais demandaram foram: Plano Piloto 1.663; 
Ceilândia 1.080; Taguatinga 976; Samambaia 761; Gama 670; Guará 601; Recanto das Emas 
514; Planaltina 472; Santa Maria 415 e São Sebastião 392. 

  

Entre os temas mais abordados estão: Funcionamento de Postes de Iluminação 9.012; Falta 
de Iluminação Pública 1.023; Instalação de Poste de Iluminação 444; Galeria de Águas 
Pluviais 61; Projetos e Obras de Infraestrutura Urbana 58; Remanejamento de Poste de 
Iluminação Pública 56; Pavimentação Urbana – Asfalto 38; Execução de Obras Públicas na 
Área de Infraestrutura Urbana 23; Construção de Calçadas e/ou meios fios 22; Serviço 
Prestado por Órgão/Entidade do Governo do DF 22. 
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Destaca-se que das 10.992 manifestações recebidas e tratadas pela Ouvidoria/SODF, o 
cidadão respondeu uma avaliação quanto à resolutividade de sua demanda, que derivou na 
seguinte classificação: 64% Respondidas, 16,4% Não Resolvidas, 0,4% Não Resolvidas após 
a Resposta Complementar, 15,2% Resolvidas, 1% foram avaliadas como Resolvidas após a 
Resposta Complementar, e 3% se encontram em análise. 

Em cumprimento à aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação, os pedidos, direcionados a 
esta Secretaria, somaram um total de 51 solicitações, no ano de 2021, impetrados 07 
Recursos de Primeira Instância, representando 13,7% do total de pedidos. Registra-se, ainda, 
406 atendimentos à imprensa, efetuados pela Assessoria de Comunicação, e com intuito de 
se aproximar, ainda mais da população do DF, criou-se o perfil da SODF no instagram 
(@sec_obras) por meio do qual o cidadão tem acesso direto aos trabalhos que estão sendo 
executados por esta Secretaria. 

Pelo 6º ano consecutivo a Secretaria de Obras foi premiada por apresentar 100% de 
pontuação no Índice de Transparência Ativa (iTA), premiação concedida pela CGDF que 
estabeleceu, em 2016, o Índice de Transparência Ativa (iTA) para avaliar o grau de 
cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI), e ranquear os Órgãos e Entidades do GDF 
que se destacam na publicação das informações de transparência ativa, em atendimento à 
Lei nº 4.990/2012. 

  

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE 
Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas 
para o próximo exercício. 
4.1 Panorama da Execução Orçamentária e Financeira 

A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura/SODF, a partir da edição da Lei 
Orçamentária Anual - LOA, (Lei nº 6.778, de 06/01/2021), obteve em seu Orçamento, no 
exercício financeiro de 2021, o valor fixado de R$ 647.327.669,00, para a programação das 
despesas pertinentes à atuação da Pasta, que acrescido das movimentações orçamentárias, 
ao longo do ano, alcançou o montante de R$ 739.557.170,91, a título de Despesa Autorizada. 

Apresenta-se abaixo a distribuição dos valores alocados por Grupo de Despesas, 
desmembrados por Fontes de Recursos: 

1- Recursos orçamentários alocados por Grupo de Despesas: 

  

Grupo de Despesas 
Dotação 
Inicial 

Despesa 
Autorizada 

Total 
Empenhado 

Empenho 
Liquidado 

Empenho 
Liquidad

o / 
Despesa 
Autoriza

da 
(%) 

Empenho 
Liquidado 

/ 
Total 

Empenhad
o 

(%) 

1 – Pessoal e 
Encargos 

20.726.929,00 20.866.929,00 20.542.747,14 20.515.791,30 98,32% 99,87% 

3 – Outras Despesas 
Correntes 

245.876.934,00 254.131.306,23 249.647.354,97 217.935.333,18 85,76% 87,30% 

4 - Investimentos 380.723.806,00 464.558.935,68 207.223.820,93 177.704.490,78 38,25% 85,75% 

Total 647.327.669,00 739.557.170,91 477.413.923,04 416.155.615,26 56,27% 87,17% 
Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução 
Orçamentária - Gerencial, por Unidade Gestora - UG. Posição: 31/12/2021 
 

Gráfico correspondente aos recursos alocados por Grupo de Despesas: 
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2 – Recursos orçamentários alocados por Grupo de Despesas, desmembrados por Fontes de 
Recursos: 

Posição: 31/12/2021  

Grup
o de 
Desp
esas 

Cate
goria Fonte 

Descrição da 
Fonte Dotação Inicial 

Despesa 
Autorizada Total Empenhado 

Empenho 
Liquidado 

Crédito 
Disponível 

Empen
ho 

Liquida
do/ 

Despes
a 

Autoriz
ada 
(%) 

Empenho 
Liquidado

/ 
Total 

Empenha
do 

(%) 

Pess
oal e 
Enca
rgos 
Socia

is 

1 

100 
Ordinário Não 
Vinculado 

20.726.929,00 20.726.929,00 20.408.460,36 20.381.504,52 318.468,64 
98,33

% 
99,87% 

183 
Desvinculação de 
Receita do DF - 
EC 93/2016 

0,00 140.000,00 134.286,78 134.286,78 5.713,22 
95,92

% 
100,00% 

Total Grupo 1 20.726.929,00 20.866.747,14 20.542.747,14 20.515.791,30 324.181,86 
98,32

% 
99,87% 

Outr
as 

Desp
esas 
Corre
ntes 

3 

100 

Ordinário Não 
Vinculado 

9.602.797,00 37.613.209,00 36.276.423,31 6.987.448,67 276.197,05 
18,58

% 
19,26% 

Emendas 
Parlamentares 
Individuais 

8.395.000,00 400.000,00 399.687,77 399.687,77 312,23 
99,92

% 
100,00% 

111 
Taxa de 
Expediente 

27,00 27,00 0,00 0,00 27,00 0,00% 0,00% 

120 
Diretamente 
Arrecadados 

11.696,00 11.696,00 0,00 0,00 11.696,00 0,00% 0,00% 

121 
Aplicações 
Financeiras 
Vinculadas 

0,00 980,00 12,15 12,15 967,85 1,24% 0,00% 

131 Convênios com 
Órgãos do GDF 

0,00 500.000,00 300.000,00 126.629,79 200.000,00 25,33
% 

42,21% 

134 
Contribuição para 
Iluminação 
Pública 

159.503.673,0
0 

154.956.154,2
3 154.956.154,08 

154.482.449,4
9 0,15 

99,69
% 99,69% 

135 
Operações de 
Crédito Internas 

0,00 5.237.383,00 2.629.511,33 1.285.348,39 
2.607.871,

67 
24,54

% 
48,88% 

183 
Desvinculação de 
Receita do DF - 
EC 93/2016 

68.363.741,00 53.919.635,00 53.834.712,02 53.824.418,32 84.922,98 
99,82

% 
99,98% 

321 
Aplicações 
Financeiras 
Vinculadas 

0,00 382.725,00 142.045,40 135.394,89 240.679,60 
35,38

% 
95,32% 

332 

Convênios Outros 
Órgãos - 
Exercícios 
Anteriores 

0,00 181.081,00 181.079,28 176.056,08 1,72 
97,23

% 
97,23% 

335 
Operações de 
Crédito Internas 

0,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00 0,00 
100,00

% 
100,00% 

390 
Contrapartida de 
Convênio - 
Tesouro 

0,00 15.843,00 15.842,02 15.842,02 0,98 
99,99

% 
100,00% 

821 
Aplicações 
Financeiras 
Vinculadas 

0,00 395,00 394,43 394,02 0,57 
99,86

% 
100,00% 
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Grup
o de 
Desp
esas 

Cate
goria 

Fonte 
Descrição da 

Fonte 
Dotação Inicial 

Despesa 
Autorizada 

Total Empenhado 
Empenho 
Liquidado 

Crédito 
Disponível 

Empen
ho 

Liquida
do/ 

Despes
a 

Autoriz
ada 
(%) 

Empenho 
Liquidado

/ 
Total 

Empenha
do 

(%) 

832 
Convênios com a 
União - Emendas 
Individuais - EPI 

0,00 703.178,00 702.493,18 292.651,18 684,82 
41,62

% 41,66% 

Total Grupo 3 
245.876.934,0

0 
254.131.306,2

3 
249.647.354,97 

217.935.333,1
8 

3.423.362,
62 

85,76
% 

87,30% 

Inve
stim
entos 

4 

100 

Ordinário Não 
Vinculado 

8.000,000,00 29.132.015,00 28.854.240,18 25.578.905,84 277.774,82 
87,80

% 
88,65% 

Emendas 
Parlamentares 
Individuais 

16.843,000,00 2.160.604,00 1.153.297,11 1.076.839,39 507.306,89 
49,84

% 
93,37% 

131 
Convênios Outros 
Órgãos do GDF 

87.297.760,00 93.529.369,00 31.965.449,79 28.165.552,82 
61.563.919

,21 
30,11

% 
88,11% 

132 

Convênios Outros 
Órgãos (Não 
Integrantes do 
GDF) 

11.644.860,00 2.229.860,00 0,00 0,00 
2.229.860,

00 
0,00% 0,00% 

134 
Contribuição para 
Iluminação 
Pública 

4.388.232,00 2.935.748,52 2.935.748,18 953.048,60 0,34 
32,46

% 
32,46% 

135 
Operações de 
Crédito Internas 

223.129.951,0
0 

257.748.314,0
0 

95.289.534,11 78.915.017,95 
162.458.77

9,89 
30,62

% 
82,82% 

183 
Desvinculação de 
Receita do DF - 
EC 93/2016 

1.880.671,00 25.383.280,16 25.383.278,49 22.332.860,48 1,67 87,98
% 

87,98% 

321 
Aplicações 
Financeiras 
Vinculadas 

0,00 172.858,00 0,00 0,00 172.858,00 0,00% 0,00% 

335 
Operações de 
Crédito Internas 0,00 17.715.204,00 14.574.946,52 14.372.547,05 

3.140.257,
48 

81,13
% 98,61% 

390 
Contrapartida de 
Convênio - 
Tesouro 

0,00 6.012.351,00 5.998,757,43 5.998.757,43 13.593,57 
99,77

% 
100,00% 

732 
Convênios com a 
União – Emendas 
Individuais - EPI 

27.539.332,00 27.539.332,00 1.068.569,12 310.961,22 
26.470.762

,88 
1,13% 29,10% 

Total Grupo 4 
380.723.806,0

0 
464.558.935,6

8 
207.223.820,93 

177.704.490,7
8 

256.835.11
4,75 

38,25
% 

85,75% 

Total Grupos 1, 3 
e 4 - R$  

647.327.669,0
0 

739.557.170,
91 

477.413.923,
04 

416.155.615,2
6 

260.582.659,
23 

56,27% 
87,17

% 

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução 
Orçamentária - Gerencial, por Unidade Gestora - UG. 

 

Observa-se que a maior parte dos recursos correspondentes ao Grupo 3 – Outras Despesas 
Correntes, era vinculada à Contribuição para Iluminação Pública - CIP, oriunda da 
arrecadação do DF (Fonte 134), destinada à execução das ações de fornecimento de energia 
elétrica e de manutenção de Iluminação Pública no DF. 

Também em relação aos recursos destinados a custear as ações de iluminação pública, cabe 
salientar que no exercício de 2021 ocorreu a transposição de dotações orçamentárias, 
originalmente alocadas no Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD desta Secretaria 
(Unidade Orçamentária 22.101), para a Secretaria de Estado de Economia - SEEC/DF 
(Unidade Orçamentária 19.101), mediante o Decreto nº 41.991, de 12/04/21 (DODF nº 68, 
de 13/04/21). 

Por conseguinte, houve a necessidade de celebração de Portarias Conjuntas de 
descentralização de créditos orçamentários entre a SEEC/DF e esta SODF, no montante de 
R$ 84.545.988,23, utilizados para efetivar as liquidações/pagamentos de despesas mensais 
dos contratos firmados por esta Pasta, pertinentes à execução de ações relacionadas à 
Iluminação Pública (CT nº 002/2017 e CT nº 004/2018). Todavia, com a edição do Decreto 
nº 42.657, de 26/10/21 (DODF nº 202, de 27/10/21), ocorreu uma nova transposição de 
dotações, que, inversamente ao Decreto nº 41.991/2021, retornou parte dos créditos 
alocados na SEEC/DF para o Orçamento desta Secretaria, restando desnecessária a 
continuidade dos procedimentos de descentralização de créditos entre as partes. 
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Além dos recursos vinculados à CIP, houve necessidade de aporte adicional nas fontes 100 e 
183, para custear as despesas decorrentes da administração do Parque de Iluminação Pública 
do DF, relativas ao último bimestre de 2021, sendo obtido acréscimo de R$ 31.164.003,00 
apenas em 31/12/2021, com a publicação do Decreto nº 42.888/2021. 

Frisa-se, no entanto, que montante substancial dos recursos adicionados ao Grupo 3 em 
31/12/2021, restou não liquidado, uma vez que as despesas referentes à manutenção de 
iluminação pública do mês de dezembro/2021, terão suas medições apresentadas na segunda 
quinzena de janeiro/2022, e serão quitadas mediante saldo de notas de empenho inscritas 
em restos a pagar não processados. 

Ainda sobre o Grupo 3, pondera-se em relação aos recursos alocados na fonte 100, que estes 
possibilitaram custear as despesas com a prestação dos serviços de consultorias técnicas 
especializadas, decorrentes dos contratos  nºs 018/2020, 018/2021 e 025/2021, 
imprescindíveis para dar suporte à supervisão e o acompanhamento das seguintes obras: 
implantação do Túnel Rodoviário sob a Avenida Central de Taguatinga; interseção da rodovia 
DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste, incluindo alças 
de acesso, calçadas, dois viadutos e infraestrutura urbana; e a reformulação do sistema viário 
na Estrada do Setor Policial Militar – ESPM, no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o 
viaduto W3 Sul, para implantação de Corredor Exclusivo de Transporte Público Coletivo no 
Sistema BRT (Bus Rapid Transit), denominado Corredor Eixo Oeste. 

Acerca dos recursos do Grupo 4 – Investimentos, verifica-se que aproximadamente 92% da 
dotação inicial estava vinculada às fontes de recursos previstas à conta de desembolsos de 
operações de crédito e de contratos de repasse, celebrados com a União, por intermédio da 
Caixa (Fontes 132, 135 e 732), bem como de convênios com órgãos integrantes da estrutura 
do GDF, (Fonte 131), na situação em tela, firmados com a Terracap. 

Vale ressaltar que o desempenho obtido por grupos de despesas, indica haver menor 
eficiência na execução de recursos do Grupo 4 – Investimentos, evidenciando discrepância 
em relação aos demais grupos, todavia, há que se considerar, consignação acentuada nesse 
grupo de despesas, quanto aos recursos vinculados às fontes externas (financiamentos, 
contratos de repasse e convênios), que, para a efetiva realização é indispensável a conclusão 
de licitações de grande porte. 

Especificamente sobre os empreendimentos que requerem a utilização de créditos lastreados 
por fontes de recursos externas, cumpre ressaltar que o valor estimado para alocação no 
Orçamento da Pasta é precedido de instrução por parte do setor interno que procede à gestão 
desses recursos, junto ao orgão financiador (Caixa). Porém, tem-se observado a 
impossibilidade de se aferir a previsão de execução desses créditos, linearmente, sobretudo, 
devido ao tempo transcorrido para se obter o desfecho de certames das intervenções 
vinculadas a essas fontes externas, o que tem ocasionado baixa execução orçamentária 
verificada nos últimos anos. 

A propósito dessa constatação, elenca-se no Quadro a seguir os montantes demandados para 
os procedimentos licitatórios, autorizados em 2021, com base nas alocações de fontes de 
recursos provenientes de operações de crédito/contratos de repasse. Depreende-se do 
estágio desses certames, que a maior parte terá prosseguimento e possível resultado no 
exercício subsequente de 2022:  

   Processo 
Administrativo 

Intervenção/Serviço Edital de Licitação 
Estágio da 

Licitação em 
31/12/2021 

Valor Orçado - 
R$ 

00110-
00002590/2020-83 

Desenvolvimento de 
projetos e execução de 
obras de readequação da 
Rodovia DF-011 – EPIG. 

RDCI nº 01/2021 – 
DECOMP/DA 

Em andamento  160.237.391,86 

00110-
00003128/2020-01 

Elaboração e 
Readequação de Projeto 
Executivo de 
Infraestrutura Urbana – 
Drenar DF. 

Tomada de Preços nº 
001/2021 – DECOMP/DA 

Em fase de 
homologação 

 3.428.735,52 

00110-
00001028/2021-13 

Execução dos serviços da 
Etapa 02 da Avenida Hélio 
Prates em Taguatinga. 

Concorrência nº 08/2021 – 
DECOMP/DA 

Em andamento  54.072.842,50 
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   Processo 
Administrativo 

Intervenção/Serviço Edital de Licitação 
Estágio da 

Licitação em 
31/12/2021 

Valor Orçado - 
R$ 

00110-
00002366/2021-72 

Execução das Obras de 
Infraestrutura Urbana 
Remanescentes no Trecho 
01 e parte do Trecho 03, 
do Sol Nascente. 

Concorrência nº 009/2021 
– DECOMP/DA 

Suspensa  53.104.205,21 

00110-
00002646/2021-81 

Implantação de praça na 
Quadra 113, Recanto das 
Emas, RA XV, Distrito 
Federal. 

Pregão Eletrônico nº 
030/2021 – DECOMP/DA 

Em fase de 
homologação 

 876.632,74 

00110-
00002474/2021-45 

Execução das Obras de 
Infraestrutura Urbana no 
Setor Habitacional Sol 
Nascente Trecho 03/Lote 
01. 

Concorrência nº 012/2021 
– DECOMP/DA 

Em andamento  80.501.175,91 

00110-
00002965/2021-96 

Execução das obras de 
infraestrutura urbana no 
Setor Habitacional Sol 
Nascente Trecho 03/Lote 
02. 

Concorrência nº 013/2021 
– DECOMP/DA 

Em andamento  68.694.144,41 

00110-
00003137/2021-75 

Execução das obras de 
infraestrutura urbana no 
Lote 01, do 
Setor Habitacional 
Bernardo Sayão, incluindo 
pavimentação, 
drenagem urbana, meios-
fios, calçadas, sinalização 
horizontal e vertical e 
bacia de detenção. 

Concorrência nº 016/2021 
– DECOMP/DA 

Em andamento  22.498.208,69 

 Valor total - R$  443.413.336,84 
Fonte: Dados extraídos do Sistema Eletrônico de Informações - SEI. 

 

Relativamente aos recursos próprios, provenientes da arrecadação do DF, estes 
representaram aproximadamente 8% do total da dotação inicial (Fontes 100,183 e 134), dos 
quais 4% referiam-se aos créditos alocados por iniciativa do Poder Legislativo, consistindo de 
Emendas Parlamentares Distritais. 

A despeito do baixo percentual alocado na dotação inicial, no que se refere aos recursos 
próprios, em especial na fonte 100, houve suplementação orçamentária na ordem de R$ 
30.189.634,00, o que possibilitou dar continuidade às obras de Construção do Túnel 
Rodoviário de Taguatinga (CT nº 004/2016), custeando os reajustamentos decorrentes dessa 
intervenção, e de Requalificação do Setor de Rádio e TV Sul (Contrato nº 012/2020), assim 
como, efetivar a contratação das obras de Revitalização da Praça do Povo (CT nº 006/2021). 

A suplementação obtida na fonte 100, Grupo 4, também permitiu a autorização de certames 
de demandas bastante reivindicadas nas regiões do Paranoá, do Setor de Oficinas Sul e na 
área central de Brasília, consistindo das obras de: Revitalização da Avenida Paranoá 
(Concorrência nº 05/2021 – DECOMP/DA), Requalificação Urbana do SOF Sul (Concorrência 
nº 010/2021 – DECOMP/DA) e Requalificação Urbana no Setor Comercial Sul, Quadra 03 
(Concorrência nº 011/2021 – DECOMP/DA). 

Em relação à execução orçamentária dos créditos oriundos de emendas parlamentares 
distritais, salienta-se normativo afeto à matéria, editado em 2021, mediante o Decreto nº 
41.919, de 19/03/21. O acompanhamento quanto à liberação desses recursos é exercido no 
âmbito do Sistema de Controle de Emendas Parlamentares – SISCONEP. 

Nesse exercício de 2021, houve remanejamento da maior parte dos créditos de emendas 
parlamentares distritais, inicialmente alocadas nesta Unidade Orçamentária, tendo ocorrido 
liberação do montante de R$ 2.560.604,00, por parte do Órgão Central do Sistema de 
Planejamento e Orçamento do Poder Executivo. 

Os recursos desbloqueados, procedentes de emendas, destinaram-se à execução de 
intervenções relacionadas às ações de iluminação pública no DF, sendo empenhados R$ 
1.552.984,88 por esta Secretaria, e efetivada descentralização orçamentária no valor de R$ 
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500.000,00, para a Administração Regional de Samambaia, em atendimento à solicitação do 
parlamentar, autor da emenda. 

Salienta-se, ainda, a ocorrência de recursos liberados no montante de R$ 507.619,12, que 
restou sem utilização programada pelo setor técnico competente, devido à ausência de limites 
nas contratações vigentes entre esta Secretaria e a CEB, além de problemas relatados por 
aquela Companhia quanto a questões contratuais da CEB Holding perante  suas terceirizadas. 

Segue abaixo o desempenho orçamentário de 2021 dos recursos oriundos das emendas 
parlamentares distritais: 

 Resumo da Execução Orçamentária - Emendas Parlamentares 2021 

Exercício 2021 (Posição: 31/12/2021) Valor R$ 

Dotação inicial 25.238.000,00 

Remanejamentos efetivados por iniciativa dos Parlamentares, para outras finalidades 
governamentais   (anulações) 

21.731.396,00 

Saldo consignado 3.506.604,00 

Créditos bloqueados 946.000,00 

Despesa autorizada 2.560.604,00 

Total empenhado 1.552.984,88 

Destaque concedido (descentralização orçamentária) 500.000,00 

Créditos disponíveis na UG (não utilizados até o final do exercício) 507.619,12 
Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução 
Orçamentária - Gerencial, por Unidade Gestora - UG. 
  

No tocante às descentralizações orçamentárias concedidas a outros órgãos por esta 
Secretaria, celebrou-se as Portarias Conjuntas nº 01 de 25/01/2021; nº 04 de 12/04/2021 e 
nº 05 de 11/05/2021, com a Novacap, no valor total de R$ 690.588,64, destinadas ao 
pagamento de taxa ambiental; e a contratação de serviços de sondagens, ensaios técnicos, 
e inspeções cadastrais, rotineiras e especiais de Obras de Arte Especiais, e com a 
Administração Regional de Samambaia, no valor de R$ 1.500.000,00 conforme as Portarias 
Conjuntas nº 11, de 15/10/2021 e nº 12, de 26/10/2021, para custear obras/serviços de 
iluminação pública dessa localidade. 

Por último, ressalta-se o resultado global da execução orçamentária da Pasta, que  demonstra 
uma realização de 56,27% da Despesa Autorizada, ou seja, do total de R$ 739.557.170,91 
houve liquidação do montante de R$ 416.155.615,25. 

 

4.2  Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o 
próximo exercício 

Os resultados apresentados neste Relatório, evidenciam os impactos das ações da SODF 
diretamente na melhoria da qualidade de vida dos brasilienses, com a implantação de 
importantes obras de infraestrutura. Desta forma, o Relatório apresenta breve histórico e 
síntese da estrutura organizacional da SODF; as realizações dos diversos programas de 
governo; e, informações complementares, tais como: descritivo dos diversos 
empreendimentos sob a responsabilidade da SODF, convênios firmados com órgãos do GDF 
e da União, contratos de financiamento e de repasse, acompanhamento ambiental e políticas 
de saneamento básico, além de outros aspectos como o panorama da execução orçamentária 
e financeira no exercício de 2021 e o presente diagnóstico do desenvolvimento desta Unidade. 

Diante da restrição orçamentária quanto aos recursos oriundos da arrecadação do Distrito 
Federal, esta Secretaria manteve como meta prioritária em 2021, programar a execução de 
intervenções previstas a serem custeadas a partir de recursos de financiamentos, celebrados 
em gestões anteriores, que ao longo dos anos não apresentavam perspectiva de efetiva 
concretização, o que impedia o ingresso dos recursos provenientes de operações de crédito à 
disposição  do governo, para implementar ações específicas que restavam desatendidas, 
principalmente, as vinculadas à implantação do Corredor de Transporte Eixo Oeste. 

Além disso, objetivando ampliar a possibilidade de atendimento de demandas, esta Secretaria 
manteve a parceria com a Terracap, mediante convênios firmados que tem contribuído para 
a realização de obras relevantes para o Distrito Federal, tais como, a Construção da Rota de 
Segurança no Setor de Inflamáveis, a  Revitalização  da  W3  Sul  e  a  Implantação  de 
Infraestrutura nos Setores Habitacionais Bernardo Sayão e Vicente Pires. Constatam-se em 
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2021, desembolsos de recursos de convênios com a Terracap, na  ordem  de  R$ 
32  milhões,  aplicados nos objetivos pactuados nesses termos. 

Sobre o tratamento de procedimentos apuratórios, deu-se continuidade, por meio da 
Assessoria  de  Correição, aos procedimentos administrativos já iniciados, sendo também 
instauradas novas ações de apuração. Ressalta-se a conclusão ao  longo  deste  exercício 
de:  5  Sindicâncias;  2  Procedimentos  de  Investigação  Preliminar  -  PIP 
e  2  Tomadas  de  Contas Especiais –  TCE. 

No que se refere às iniciativas do Controle  Interno,  cumpriu-se a exigência da 
CGDF,  com  relação à obrigatoriedade de análise prévia de todos os processos de aditivos 
contratuais e de pagamentos,  vinculados às obras dos Setores Habitacionais Sol Nascente e 
Vicente Pires, não obstante, esta Secretaria ter adotado este procedimento de verificação, 
por parte do Controle interno, para todos os processos de pagamentos, com a edição da 
Portaria Nº 141/2020-SODF, DODF de 29 de dezembro de 2020. A realização destes trabalhos 
tem demonstrado uma melhora na qualidade da instrução desses processos e da 
conformidade com as normas vigentes. 

Com o objetivo de padronizar a análise dos pleitos de Reequilíbrio Econômico-Financeiro dos 
Contratos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborou-se, a partir da criação de Grupo de 
Trabalho, o Manual de Metodologia de Revisão de Preços, aprovado por meio da Portaria n° 
149 de 08 de outubro de 2021.  

Para que este órgão obtenha maior agilidade nas ações programadas, que requerem a 
contratação de obras e serviços de engenharia, instituiu-se, em 2021, por meio da Ordem de 
Serviço nº 01, DODF de 27/10/2021, a Comissão Permanente de Licitação – CPL, que conta 
com o suporte da Comissão Interna de Apoio Técnico – CIAT (Portaria nº 193, DODF de 
23/11/21), para atender as demandas da Comissão, referentes aos certames de obras e 
serviços realizados por esta SODF. 

Outra ação identificada como fundamental para a melhoria na qualidade da instrução 
processual, refere-se à implementação de mudanças nos trâmites da documentação relativa 
às medições de obras e serviços de engenharia, empreendidas no âmbito de coordenação 
específica de análise e conferência de medições, que atua antes dos processos serem 
submetidos aos Executores de Contratos, o que tem permitido constatar e 
corrigir impropriedades verificadas na documentação apresentada pelas empresas 
contratadas, subsidiando, assim, os executores em sua tomada de decisão quanto à liberação 
do montante a ser atestado, evitando pagamentos indevidos.   

Destaca-se em 2021, a atuação diligente da Pasta nas respostas às representações e 
questionamentos, apresentados pela Corregedoria Geral do Distrito Federal, pelo Tribunal de 
Contas do Distrito Federal, pelo Ministério Público do Distrito Federal e nas ações provenientes 
do Judiciário, atentando-se sempre pelo interesse público na execução e programação das 
obras a cargo desta Secretaria. 

Buscou-se em 2021, o avanço na implementação da Gestão de Riscos, todavia, a partir da 
reestruturação e redefinição de escopo, sendo criada uma nova matriz de riscos, com a 
elaboração do Plano de Ação de Prevenção e Monitoramento. Para 2022, tem-se como 
perspectiva pela área de Gestão Estratégica,  em conjunto com as Subsecretarias e Chefias 
da SODF, o estabelecimento de indicadores para a realização do monitoramento de riscos. 

No ranking de Transparência Ativa, esta Secretaria de Obras manteve a premiação recebida 
no ano anterior por apresentar 100% de pontuação no Índice de Transparência Ativa (ITA). 

Assim, em 2021, a Secretaria de Obras procedeu à instrução técnica necessária para a 
realização de 36 licitações de projetos, de obras e também de serviços de engenharia que 
visam dar suporte à supervisão de grandes obras. Há expectativa de que, com as intervenções 
sob a gestão desta Pasta, sejam criados mais de 40 mil empregos, beneficiando toda a 
população do Distrito Federal. 

Quanto aos empreendimentos entregues à população em 2021, destaca-se a conclusão de 7 
intervenções, com investimentos de R$ 29 milhões, 540 mil pessoas beneficiadas e 748 
empregos gerados, a saber: 
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1.      W3 Sul (Quadras 502 a 508 e 513 e 514) – Incluída no Plano de Governo desta Gestão, 
a primeira etapa de Revitalização da W3 Sul está perto de ser concluída. Fruto de parceria 
entre o GDF e a Câmara de Dirigentes Lojistas do DF, as obras começaram em 2019 pelas 
Quadras 511 e 512. Em 2020, as Quadras 509 e 510 foram totalmente recuperadas. Já em 
2021, as Quadras 502 a 508 e 513 e 514, receberam as melhorias. No total, foram investidos 
em 2021 cerca de R$ 15 milhões para a reorganização dos estacionamentos, arborização e 
paisagismo, revitalização dos becos entre os blocos, recuperação e troca de piso das calçadas 
existentes, entre outros serviços. A complementação da revitalização da W3 Sul dar-se-á com 
a finalização das obras, em execução, nas Quadras 515 e 516 e com as contratações 
programadas para 2022, das obras de requalificação de calçadas – Quadras 703 a 715 e de 
execução de pavimento rígido ao longo da W3 Sul. 

2.      Obra de Arte Especial nº 2 (Vicente Pires) – Outra importante obra desta gestão, foi a 
entrega à população da ponte sobre o córrego Samambaia, que liga a Rua 4 direto à Av. da 
Misericórdia. Foram investidos R$ 2 milhões na construção desta intervenção que conta com 
82 metros de extensão e 13,8 metros de largura. 

3.      Via de Ligação do Setor de Inflamáveis – Essa importante rota de saída do Setor de 
Inflamáveis foi entregue à população do DF em novembro/2021. No local, foram investidos 
R$ 12 milhões para a construção de duas novas pistas paralelas à via férrea até o Conjunto 
Lúcio Costa, onde se incorporam à via marginal da Estrada Parque Taguatinga (EPTG). Cada 
uma das duas novas vias tem duas faixas de rolamento (mão dupla), com 7 metros de largura, 
calçadas e ciclovia, numa extensão total de 3,7 km. 

4.      Setor de Rádio e TV Sul (SRTVS) – O Setor, localizado na área central de Brasília está 
revitalizado. No local foram investidos R$ 4,5 milhões para a readequação do sistema viário, 
melhorias do sistema de drenagem, pavimentação, paisagismo, sinalização vertical e 
horizontal, além de calçadas, com ênfase na acessibilidade para privilegiar pedestres e 
pessoas com deficiência. 

5.      Drenagem da DF-290 (Santa Maria) - As obras de drenagem no Km 4 da DF-290, em 
Santa Maria, estão concluídas. No local foi ampliada a bacia de detenção existente, gabiões, 
o canal de entrada do túnel e o próprio túnel, no método N.A.T.M. O investimento foi de R$ 
5,5 milhões. 

6.      Setor Comercial Sul (Praça do Povo) – A Praça está revitalizada e no local foram 
investidos R$ 1,6 milhões na criação de novas possibilidades de utilização dos espaços 
públicos, transformando becos em praças, permitindo a multifuncionalidade do local, para 
prática do skate e apresentação de espetáculos e também, para ordenamento de áreas para 
quiosques. 

7.      Campo de Grama Sintética (Vila Planalto) – O tão aguardado campo de grama sintética, 
situado na Praça Rabelo, com dimensão de 89m de comprimento por 54,5m de largura, 
incluindo 3m de afastamento, em relação ao perímetro do campo, destinado a cobrança de 
laterais e escanteios, foi entregue à população, com investimento de R$ 900 mil. 

  

Foram retomadas as obras de infraestrutura no Setor Habitacional Sol Nascente, iniciadas 
pelo Trecho 2, com investimento de R$ 16,2 milhões, para a execução de serviços de 
pavimentação asfáltica, drenagem, meios fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical, 
além da readequação das bacias de detenção. E, a contratação das empresas responsáveis 
pela elaboração dos projetos executivos, para dar continuidade às obras nos Trechos 1 e 3, 
visando também a retomada e conclusão dessas obras, cujos certames já se encontram na 
praça. São estimados investimentos de R$ 202 milhões, para a contratação das obras 
remanescentes em licitação. 

Destaca-se, também, no Setor Habitacional Vicente Pires, a contratação de obras 
remanescentes dos serviços que não puderam ser executados nos contratos firmados em 
2015/2016. Desse modo, foram contratados em junho de 2021, as obras remanescentes dos 
antigos Lotes 2, 5, 8 e 9. Com a nova contratação, parte da Rua 5, por exemplo, já está 
pavimentada. Na Rua 10, encontra-se em execução a construção da rede de drenagem. A 
previsão é de que as obras remanescentes, contratadas, estejam concluídas em 2022. Para 
a contratação de demais obras pendentes no Vicente Pires, o setor de projetos desta Pasta 
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trabalha no desenvolvimento dos projetos de drenagem, pavimentação e OAEs em áreas 
remanescentes de obras naquele Setor. 

  

No âmbito do Programa Corredor de Transporte Eixo Oeste, seguem relacionadas as 
importantes intervenções contratadas, que integram esse Programa:   

  

 Túnel de Taguatinga - O túnel terá 1.010m de extensão e vai contar com duas pistas 
paralelas, cada uma com três faixas de rolagem em cada sentido. O investimento é 
de, aproximadamente, R$ 275 milhões. Os recursos são oriundos de contrato de 
financiamento firmado pelo GDF com a Caixa. A previsão é de que a obra seja concluída 
em 2022. 

 Viaduto da EPIG  – O viaduto está em construção na intersecção da EPIG com o 
Sudoeste e o Parque da Cidade, local por onde passam, em média, 25 mil veículos por 
dia. Com a mudança, quem sair do Parque da Cidade em direção ao Sudoeste não terá 
mais que passar por semáforos e retornos. Seguirá direto para a Av. das Jaqueiras, 
passando sob a EPIG. A obra também permitirá sair do Sudoeste, na altura da Avenida 
e acessar a EPIG, sentido Plano Piloto e vice-versa, sem a necessidade de retorno. O 
investimento previsto é de R$ 29,6 milhões. 

 Revitalização da Av. Hélio Prates (Etapa 1) – A primeira etapa das obras de 
revitalização da Av. Hélio Prates estão em andamento. No local serão investidos cerca 
de R$ 16 milhões em obras de pavimentação, drenagem, calçadas, estacionamentos, 
arborização, além da inclusão de faixa de rolamento e de via marginal em um trecho 
de 1,7km de extensão, entre o entroncamento da Avenida com a via N3, próximo ao 
Sol Nascente, até o cruzamento com a Via M1, próximo ao Hospital Regional de 
Ceilândia. A revitalização da Avenida Hélio Prates está prevista para ser realizada em 
03 etapas, a segunda etapa já se encontra em licitação e a terceira etapa em fase de 
desenvolvimento de projetos. 

 Viadutos da ESPM - As obras de construção do viaduto na Estrada Setor Policial Militar 
(ESPM), no trecho localizado na altura do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar 
até o Terminal da Asa Sul (TAS), estão em andamento. Foram executadas a escavação 
do terreno onde serão construídos os pilares dos viadutos e as pistas exclusivas para 
o transporte público. O investimento será de R$ 10,4 milhões. 

 Requalificação da ESPM – Iniciadas em outubro deste ano, a segunda etapa das obras 
de requalificação da ESPM vão trazer cara nova à região. Isso porque serão investidos 
R$ 48 milhões na execução de serviços de pavimentação, drenagem, sinalização, 
paisagismo, calçadas, ciclovias e execução de bacia de detenção. 

 Ampliação da bacia de contenção da Asa Sul - O projeto do Corredor Eixo Oeste prevê 
uma série de benefícios para a infraestrutura de Brasília. Um deles é a ampliação da 
bacia de contenção localizada na 912/913, região do Parque da Cidade, que recebe 
águas das chuvas da Faixa 13 da Asa Sul, além do Sudoeste e Setor de Indústrias 
Gráficas. Estão sendo investidos R$ 2,9 milhões na escavação de 113.000m³, na 
execução de 570m² de gabiões, no plantio de 5.073m² de grama e de 289 unidades 
de cercas vivas. O reservatório da bacia teve sua capacidade dobrada passando a 
suportar 200.000m³ de água. 

Ainda, sobre o Corredor de Transporte Eixo Oeste, encontra-se em fase de finalização o 
certame relativo à atualização dos projetos de drenagem urbana dos Lotes 2 e 3 da Região 
Administrativa de Taguatinga – Programa Drenar-Taguatinga, tendo em vista que as licitações 
realizadas, em gestões anteriores foram revogadas, em 2020 e 2021, devido a questões 
jurídicas e técnicas. Além da reavaliação da rede existente e da readequação dos projetos de 
drenagem, a contratação a ser efetivada em 2022 objetiva apontar soluções para a 
recomposição do pavimento asfáltico. O custo estimado é de R$ 1,2 milhão. 

Seguem, também, em execução outras importantes obras, quais sejam: a Revitalização da 
W3 Sul (Quadras 515 e 516), consistindo das últimas quadras a receberem as melhorias 
programadas, e a Reforma de 27 quadras poliesportivas, do vestuário da Piscina de Ondas, 
no Parque da Cidade de Brasília, Sarah Kubitschek, previstas para serem concluídas no início 
de 2022. 



1369 
 

Ressalta-se, ainda, a contratação, prevista para o início de 2022 da Revitalização da Av. 
Paranoá, uma das principais vias para a mobilidade urbana da Região Administrativa do 
Paranoá, que será totalmente revitalizada e requalificada pelo Governo do Distrito Federal. A 
licitação foi concluída. No local, serão investidos R$ 16 milhões e gerados cerca de 150 
empregos diretos e indiretos. 

Em parceria com a Companhia Energética de Brasília (CEB) e com a Secretaria de Segurança 
Pública/DF, realizou-se, neste ano, demandas previstas no denominado “Programa Luz que 
Protege”, sendo investidos R$ 13 milhões na melhoria da Iluminação Pública do Distrito 
Federal, por intermédio das contratações em vigor, celebradas por esta Secretaria. Desse 
montante, R$ 4,4 milhões foram aplicados na ampliação do atual Parque de Iluminação do 
DF; e, R$ 8,6 milhões no programa de eficientização energética e na revitalização e melhoria 
dos espaços públicos. Ao todo, foram trocadas 11.284 luminárias convencionais por 
luminárias de LED, mais modernas, eficientes e econômicas, aumentando, assim, a segurança 
da população. Esses investimentos resultaram na economia de 35% no gasto com iluminação 
pública. 

Por fim, esta gestão avalia que em 2021, 
esta Secretaria  de  Estado  de  Obras  e  Infraestrutura  –  SODF, empreendeu relevantes 
iniciativas, tendo logrado êxito, principalmente, no planejamento das obras que visam 
melhorar a mobilidade urbana no Distrito Federal, avançando nas ações para a 
efetiva Implantação  do  Corredor  de Transporte Coletivo - Eixo Oeste, bem como no 
planejamento das ações para a conclusão das obras remanescentes de infraestrutura e 
urbanização dos Setores Habitacionais Vicente Pires e Sol Nascente. 


