
  mas N. 395/5014
GOVERNO D0 DISTRITO FEDERAL

' Controladoria Geral do Distrito Federal

& VL- Gabinete

OFÍCIO N" 565/3017 , GAB/(UDF

Brasília. 24 de março de 2017.

Senhor Secrelarin.

Cumprimcnmndu-n. rcporln-mc an Decreto Dislrilal n“ 36.307. de 26 de janeirode 2015. que insliluiu n ('onselhn de Transparência e (‘onlrolc Social do Distrito l-"ederal —("l'CS. n qual inlegra esta ('unlrolznloria-(ieml, com nalnrem consullíxa. deliberativa e deaeempanlmmenw das pulilicus de lranspalenela e de eunlmle sueíal.

 

3. Nesle sentida. encaminho cópia do Requerimenlo n“ l)5/2()l7—L"l'('S. anexa.aprmadn pelo Plenário do ("l ('º na I" Reunião Ordinária. realí/ada nu dia 01 de fevereiro de201 7. Llíreeienauln :. essa Scerelaria de Iísladn de afluhilidade du Dislrilo Federal.

3. Dinnle dn expnslu. r [lm a ímporlún ' da ohserxâneía dns prazoseslipuladns pela Lei de Acesso 2‘1 Inlhrnmeãu. enquanlu dil-eim conslílueinnal Lin cidadão. umavez que n não lhrneeimenln das inlbrlnaeões reqn as consliluí cºnduta ílleila. nos lermosda LA]. ensejando respunsahílinação dos agenlex púhlícus.

   

 

l

  

 

4. ('erw de contar cum a eulalmraçãn de Vn-sa |" 'celeneia na apreciação dessademanda. agradeço anleeípznlamenle e aguardo manife. ção quanlu ."! Habilidade do
mcndimcnln.

 

;Xleneiosamenle.

  llenriquel Ziller

("uml'nlador-(ieraI do )islriln Federal

A Sua Excelência o Senhor

Iºabin Ney Damasceno

Secretário de Eslado de Mobilidade

Anexo do Palácio do Buríli, l5“ andar
“Nãº; º

(“[-IP: 70.075-900 , Brasília » [>|-*
wmmmwmu

ill Ill lIlIIlIlIr lIlllII |I||i Ill

Coulroladuría Geral do Dislrílo Federal — CGDF
[:d. Anew dn l'ulácin do Buriti. I3" Andar, Praça do Burili. ClzP 70075-000 - Brasília-DF

Func: (6l)2|0873202 lª.“: (MIMOS-3206
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CONSELHO DE TRANSPARÉNCIA E CONTROLE SOCIAL

DO DISTRITO FEDERAL

Instituído pelo Decreto nª 36.307! de 26 dejaneiro de 20l5

REQUERIMENTON“ E /2017 arcs
vunnsruunooa/zm

7.4

SIN! lll » ll llllllll'lllll—lll2

Brasília. de fevereiro dc 2017,

A Sua Excelência o Senhor

Henrique Moraes Ziller

Controlador-Geral do Distrito Federal

O Conselho de Transparência e Controle Social do Dislrilo Federal — CTCS vem por meio
deste requerer a Vossa Excelência a assunção da solicitação abaixo descrita. conforme
competência deste Conselho. nos termos do Decreto Distrilul nº 36307. de 26 de janeiro de
2015.

Por força das atividades de acompanhamento c aconselhamento da gestão pública distrital
para os temas de iransparêneizi e controle social. sejam solicitadas à Secretaria de
Mobilidade, à Compªnhia do Metropolitªna do Distrito Federal (Metrô-DF) e ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), informações
sobre a perda de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) /
Ministério das Cidades para projetos de mobilidade no DF (propostas tornadas
insubsistentcs), como BRT Expresso DF — Eixo Norte; Metrô (expansão, modernização
e aquisição de trens; e Veículo Leve sobre Trilhos — VLT. Em especial, requer-se
esclarecimentos sobre as razões para a perda dos recursos já garantidos e perspectivas
para viabilizar o prosseguimento dos projetos, num cenário de crise financeira.

Nesses lermos

P. Deferimento

Rodrigo King LonVChía '

Presidente do CTCS

Ofício N.°  365/2017 - GAB/CGDF (1081194)         SEI 00090-00011733/2017-09 / pg. 2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

Assessoria Técnica

Memorando SEI-GDF n.º 120/2017 - SEMOB/GAB/ASTEC Brasília-DF, 29 de março de 2017

PARA: Subsecretaria de Planejamento da Mobilidade – Suplam/Semob.

ASSUNTO: Ofício n.° 365/2017 GAB/CGDF

 

Senhor Subsecretário,

 

 

Encaminhamos, para conhecimento e manifestação, o Ofício n.° 365/2017 GAB/CGDF da
Controladoria do Distrito Federal que encaminha Requerimento n.° 05/2017-CTCS que solicita
informações sobre perda de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministérios
da Cidades para projetos de mobilidade no Distrito Federal.

                   Solicitamos que as considerações sejam encaminhadas a este Gabinete até
o dia 7 de abril de 2017.

 

Atenciosamente,

INGRID AMORIM DE REZENDE

Chefe da Assessoria Técnica

Documento assinado eletronicamente por INGRID AMORIM DE REZENDE, Chefe da Assessoria
Técnica, em 29/03/2017, às 18:32, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756, de 16 de Setembro de
2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 1081210 código CRC= 6CD94E8C.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Anexo do Pa lácio do Buri ti , 15º Andar - Ba i rro Zona  Cívico Adminis trativa  - CEP 70075-900 - DF

00090-00011733/2017-09 Doc. SEI/GDF 1081210
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

Subsecretaria de Planejamento da Mobilidade

Memorando SEI-GDF n.º 37/2017 - SEMOB/SUPLAM Brasília-DF, 30 de março de 2017

PARA: Subsecretaria de Planejamento da Mobilidade – Suplam/Semob.

ASSUNTO: Ofício n.° 365/2017 GAB/CGDF

 

Senhora Chefe,

Em atenção ao O cio n.° 365/2017 GAB/CGDF da Controladoria do Distrito Federal que
encaminha Requerimento n.° 05/2017-CTCS que solicita informações sobre perda de recursos do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministérios da Cidades para projetos de mobilidade no
Distrito Federal, informamos que os projetos e respec vos contratos de financiamento são de
responsabilidade do DER e Metrô, portanto compete às aludidas vinculadas manifestarem sobre o
assunto em tela.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, Subsecretário(a) de
Planejamento da Mobilidade, em 30/03/2017, às 17:00, conforme art. 6º, do Decreto n° 36.756,
de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-
feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 1084417 código CRC= 6A16CE9F.

"Bras íl ia  - Patrimônio Cul tura l  da  Humanidade"

Anexo do Pa lácio do Buri ti , 15º Andar - Ba i rro Zona  Cívico Adminis trativa  - CEP 70075900 - DF
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Governo do Distrito Federal

Gabinete do Secretário

!

Secretaria de Estado de Mobilidade Í ªª—ºnºêái—Qé—fªªmº'º——-—
——

E

  

oricro N° 3% /2017 - GAB/Semob
Brasília, 19 de abril de 2017.

Senhor Diretor Geral,

Diante da delegação de competência estabelecida pela Portaria n.º 01, de 17 de
janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF n.º 13, de 18 de janeiro
de 2017, página 10, encaminho, para conhecimento e manifestação, cópia do Oficio n.º
365/2017—GAB/CGDF, da Controladoria Geral do Distrito Federal, de 20 de março de 2017, que
envia o Requerimento n.º 5/2017 do Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito
Federal, solicitando informações sobre perda de recursos do Programa de Aceleração do

Crescimento (PAC)/ Ministérios da Cidades para projetos de mobilidade no Distrito FederaL

Solicitamos que as análises sejam apresentadas neste Gabinete até 0 dia 26 de

abril de 2017, imprerivelmente.

Respeitosamente,

& Li)/;fx

INGRID AMO M DE REZ\ENDE

Chefe da Assessoria Técnica

Ao Senhor

HENRIQUE LEITE LUDUVICE

Diretor-Geral do Departamento de Btradas de Rodagem do Distrito Federal — DER/DF

SAM Bloco C - Setor Complementares - Ed. Sede do DER/DF

CEP: 70.620.030

Brasília - DF

Gabinete do Sezretário/SEMDB
Anexo do Palácio do Buntl, iSº Andar — Sala 1501, Brasflia (DF) — CEP: 70.075—900

Telefone: (061) 3441-3408

GAB/LDLRM
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-_.,“u. — .um: / - Memorando

https://seí.dtígovbr/sei/controlador.php?acao=documento imprimi

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

 

Subsecretaria de Planejamento da Mobilidade

Memorando SEI—GDF n.º 37/2017 — SEMOB/SUPLAM
Brasília—DF, 30 de março de 2017

PARA: Subsecretaria de Planejamento da Mobilidade — Suplam/Semob.

ASSUNTO: Oficio n.° 365/2017 GAB/CGDF

Senhora Chefe,

Em atenção ao Ofício n.° 365/2017 GAB/CGDF da Controladoria do Distrito Federal
que encaminha Requerimento n.° 05/2017—CTCS que solicita informações sobre perda de recursos
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministérios da Cidades para projetos de
mobilidade no Distrito Federal, informamos que os projetos e respectivos contratos de
financiamento são de responsabilidade do DER e Metrô, portanto compete às aludidas vinculadas
manifestarem sobre o assunto em tela.

Atenciosamente,

 

. Documento assinado eletronicamente por EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, Subsecretário(a)
I & de Planejamento da Mobllldade, em 30/03/2017, às 17:00, conforme art. Sº, do Decreto nº

36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,

quinta—feira, 17 de setembro de 2015.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http:/lsei.df.gov.br

[sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=D

verificador: 1084417 código CRC= 6A16CE9F.

 

 

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Anexo do Palácio do Buriti, Isº Andar - Bairro Zona Civico Administrativa — CEP 70075900 - DF
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01-100 N" 565/3017 — GAB/('(iDF

liumliu. 20 dc murçn dc :()! 7.

Scnhur Secrclúríu.

('umprimcmandtu). rcwnu-mc uu Dccrclu Distrital n" 30. 307. dc .30 dc iam-im

de 20l5. que instituiu n Conselho de 'l'rzmspurénciu c ('onlrnh: Social do Dislrih- lulu
("l'CS. o quul inlcgra esta Conlrolzlduria-(icrul. com uumrc/n wnsuhixu. dclihcr
acompunhanwnlo das políticas de transparência c de L'unlrnlc .xnclzll.
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:Ilim »: dL‘

3.
Ncslc sumida. cncnmlnlm cópia do chucrivm-nlu n“ ”5 2017-1' I ('.N. .llk'KLL

aprovado pelº Plenário do CTCS. na I" Reunião Ordinária. rculi/udu nu «lm lll dc I‘m cx'çin» xlc
2017. direcinnudu à essa Secretaria de lfsmdu de Mobilidade du Diwilv l cdu-ml.

3. Diunlc do cxpnslu. ressalto (I inlpurlzinciu dz: Ulm,-rx lllk'ld dm. yum/n.»
estipuladas pela Lei dc Accsm in lnlbmmçâu. enquanto Jirciln cmlslllucinlml dn cldmL‘m. umzx
vez que u não Ibmccimcnm das inlbnnuçõcs requeridas cumlilui condulu ilíçílu. no.» mmm
da LAl. ensejando responsabilizaçãu dos ugcnlcs públicas.

4. Certo de conlar com a colaboração de Yum—.! I..wclúnci.n nu upruciuçún dew:
dcmanda. agradeço anlccipadamcnlc c aguardo munilL-sluçãu quumu a \iuhilidmic do
alcndimenlu,

Alcnciusamcnlc.
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Fábio Ney Dimmsccno

Secrelárío de Estado dc Mobilidade

“ : _ ,Anexº do Palácio do Burili. IS" andar
13mCEP: 70.075-900 — Brasília - Dl"
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CONSELHO DE TRANSPARÉNCIA E CONTROLE SOCIAL. . DO DISTRITO FEDERAL
lnsttlutdo pelo Decreto n" 36.307. dc 26 dcjunuiru de 2t) l S

REQUERIMENTO N“ 5. /20I7

'lllllílílliltlmlR/ZIl I "- J ”

I!!! If!!! ! lll lll

Brasilia. dc fevereiro de 3017.

A Sua Excelência o Senhor

Henrique Moraes Ziller

Controlador—Geral do Distrito Federal

O Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal , ("TCS \‘cm por meindeste requerer a Vossa Excelência a assunção da solicitação abaixo descrita. conformecompetencia deste Conselho. nos termos do Decreto Distrital n“ 36.307. dc 30 dc jnncim do2015.

Por força das atividades de acompanhamento e aconselhamento do gcslfnu pública dim-italpara OS temas de transparência e controle social. sejam solicitadas à Secretaria dv:Mobilidade, à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô—DF) e noDepartamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF). informaçoessobre a perda de recursos do Programa dc Aceleração do Crescimento (P.-u“) /
Ministério das Cidids para projetos de mobilidade no DF (propostas tornadasinsubsistentes), como BRT Expresso DF - Eixo Norte; Metrô (expansão. modernização
e aquisição de trens; e Veículo Leve sobre Trilhos — VLT. Em especial. requer-sc
esclarecimentos sobre as razões para a perda dos rccursos já garantidos c perspectivas
para viabilizar o prosseguimento dos projetos, num cenário dc crise Financeira.

Nesses lermos

P. Deferimento

Rodrigo King Lon Chia

' Presidente do CTCS
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Governo do Distrito Federal
:

Secretaria de Estado de Mobilidade ÉGabinete do Secretário
?

í

   

criao Nº 3ª]?/2017 - GAB/Semob
Brasília, lª] de abril de 2017.

Senhor Diretor-Presidente,

Diante da delegação de competência estabelecida pela Portaria n.º 01, de 17 de
janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF n.º 13, de 18 de janeiro de
2017, página 10, encaminho, para conhecimento e manifestação, o Ofício n.º 365/2017- i:
GAB/CGDF, da Controladoria Geral do Distrito Federal, de 20 de março de 2017, que envia o
Requerimento n.º 5/2017 do Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal,
solicitando informações sobre perda de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento
(PAC)/ Ministérios da Cidades para projetos de mobilidade no Distrito Federal.

 

Solicitamos que as análises sejam apresentadas neste Gabinete ate' o dia 26 de

abril de 2017, imprerivelmente.

Respeitosamente,

«

vd

& vºx
INGRID AMO M DE REZENDE

Chefe da Assessoria Técnica

Ao Senhor

MARCELO DOURADO
.

Presidência da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal — Metro/DF

Avenida Jequitibá, lote 155

CEP: 71.929-540

Águas Claras - DF

Gabinete do Secretário,/SEMOB
Anexo do Palácio do Buriti, 15° Andar— Sala 1501, Brasília (DF) —- CEP: 70.075—900

Telefone: (051) 3441-3408

GAB/SEMDE - LDLRM
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.,...ruur - mumu / - Memorando

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

JVL‘
Subsecretaria de Planejamento da Mobilidade

Memorando SEI—GDF n.“—ª 37/2017 - SEMOB/SUPLAM

PARA: Subsecretaria de Planejamento da Mobilidade — Suplam/Semob.

ASSUNTO: Oficio n.° 365/2017 GAB/CGDF

Senhora Chefe,

https://seí.df.gov.br/seí/controlador.php?acao=documentojmprimí

Brasília—DF, 30 de março de 2017

Em atenção ao Ofício n.° 365/2017 GAB/CGDF da Controladoria do Distrito Federal
que encaminha Requerimento n.° 05/2017-CTCS que solicita informações sobre perda de recursos
do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministérios da Cidades para projetos de
mobilidade no Distrito Federal, informamos que os projetos e respectivos contratos de
financiamento são de responsabilidade do DER e Metrô, portanto compete às aludidas vinculadas
manifestarem sobre o assunto em tela.

Atenciosamente,

 

quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, Subsecretárioh)

de Planejamento da Mobilidade, em 30/03/2017, às 17:00, conforme art. Sº, do Decreto nº

36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http:/lsei.df.gov.br

verificador: 1084417 código CRC: 6A16CE9F.

 

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

 

"Brasília — Patrimônio Cultural da Humanidade"

Anexo do Palácio do Buriti, 15º Andar- Bairro Zona Cívico Administrativa - CEP 70075900 - DF
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Comeback Garddo Distrito FederalGdinete

 

(Mun N" 365/2017 — (buycuur

Brasília. 20 dc março dc .3017

Senhor Sccrclúriu.

('umprimenumdn—n. rcpurlu-mc m- Dun-(u Dislrilzll 11'3h307. dc :(» «lu jam-1m

dc 2015. que instituiu u Consclho dc lranspurénciu u.- (‘unlrolc Social do Him-itu I cdu-nl

("I'CS. o qua! inlcgm cslu Cnnlmludoriu-(icrul. cum mim-w;. cnnmllím, dclihcrulim c du

acompnnhamcnlo das políticas de transparência c de conlrulc maul.

2.
Ncslc scnlidu. encaminho cópia do churrimcmn :1" US BHI 7-(' | ( '.\. .meu.

aprovado pelo Plenário do (TCS. nu !*1 Reuniã“ Ordinária. rculi/udu nu dia UI dc 1m ucm- J;-

2017. direcionado à essa Secretaria dc lislado dc Mohilídudc dn Dixll'ilu | cdcrzll.

3.
Diante do cxpnslu. rcssuhn .: inumrlám'iu du "hs;—ruína.: Jus pun/m

cslipulndus pela Lei dc Acesso à lnlbrmuçim. cnqiulnhl Jiwilu cumliluciunul du uídudun. um::

vez que o não lbmccimcmu das inlbnnugws requeridas cmmilui wudum íhcim. um lcl‘mox

da LAL cnxqizmdo rcsponsuhiIi/nçâu dos ;xgcnlcs publico.».

4.
(“eno dc contar com a culuburuçàu dc Vox»: | xculúnciu nu uprccinçãu dcwu

demanda. agradeço anlccipadumcmc e aguardo munilL-smçiu quam.» ;: '.iuhilidkndc du
atendimento.

:chnciusnmcnlc.

   

  

Ziller

)islrim ! cdcml

Henrique .—

Contmludor—( icrnl dx

BECE—BDR)

. . . .
,,Jgjtb0i2º—

A Sua !:xcclcncm o Senhor _ R A ,...,,“
Fábio Ney Damasceno

Secretário dc listado dc Mobilidade

Anexo do Palácio do Burilí. l5“ andar

,('15P: 70.075-900 » Brasilia - DF
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CONSELHO DE TRANSPARÉNCIA E CONTROLE SOCIAL
. . DO DISTRITO FEDERALInstitutdo pelo Decreto nª 36.307. de 26 de janeiro de 2015-

REQUERIMENTO N“_L/zon

4nnmumtmm 20 | “4 "

”ll.“ HH lll/ll

Brasilia. (lc fevereiro do Ill] 7.

A Sua Excelência o Senhor
Henrique Moraes Ziller

Controlador-Geral do Distrito Federal

O Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal — ("l CS vem pnr meio
deste requerer a Vossa Excelência a assunção da solicitação abaixo descrita. mnt'urntu
competencia deste Conselho. nos termos do Decreto Distrital n" 3h.3tl7< dc 26 dc janeiro de

Por força das atividades de acompanhamento c aconselhamento da gcsu‘w publica distrital
para os temas dc trªnsparência e controle social. sejam solicitadas :“: Secretaria de
Mobilidade, à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) e an
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF). informações
sobre a perda de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) /
Ministério das Cidades para projetos de mobilidade no DF (propostas tornadas
insubsistentes), como BRT Expresso DF — Eixo Norte; Metrô (expansão, modernizaçãoe aquisição de trens; e Veículo Leve sobre Trilhos — VLT. Em especial.. requer-seesclarecimentos sobre as razões para a perda dos recursos já garantidos c perspectivaspara viabilizar o prosseguimento dos projetos, num cenário de crise Financeira.

Nesses temtos

P. Deferimento

Rodrigo-Kirk Lon Chin

Presidente do ("TCS
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n xMETRO‘DF
Companhia do Morropollmnn dc Distrito Fr-doml

., f / ,
Hº 5.67 84), J'  :“.o _:_3

or=ícro

N.º148/2017-PRE

Brasilia, 26 de abril de 2017.

Senhora Chefe,

Em atenção ao Ofício nº 347/2017 — GAB/Semob, encaminhamos, em

anexo, cópia do Memorando nº 152/2017 — DTE, da Diretoria Técnica desta Companhia,

com os devidos esclarecimentos acerca da solicitação contida no Requerimento nº

05/2017 — CTCS, do Conselho de Transparéncia e Controle Social do Distrito Federal.

Conforme destacado por aquela Diretoria, é recomendável que as

informações sejam complementadas pela SEPLAG, por meio da Subsecretaria de

Captação de Recursos — SUCAP, que promoveu as iniciativas pertinentes para superar

as pendências e garantir a contratação das operações de crédito mencionadas no

Requerimento nº 05/20147- CTCS.

Esclarecemos, ainda, que a presente demanda já havia sido encaminhada

a esta Companhia, diretamente pela Controladoria-Geral, ocasião em que foram

apresentadas as mesmas considerações que ora dirigimos a Vossa Senhoria.

Sendo o que cabe para o momento, colocamo-nos à disposição para

quaisquer esclarecimentos adicionais eventualmente necessários.

Atenciosamente,

”%thMARCE

Diretor-Presidente

A Sua Senhoria a Senhora

INGRID AMORIM DE REZENDE

Chefe da Assessoria Técnica

Secretaria de Estado de Mobilidade É
:

Anexo do Palácio do Buriti,15º andar — Sala 1501 ; “ITE” 7---——- m Ziª-(Tªd. . _.
M

, . ., ,,

 

álímàiwlm) ' «U, 1L9

a..—___» ...-“ ,

 

Av. Jequitibá, 155. Águas Claras. BrasíliafDF , CEP: 71929—540 , Fone (61) 3353—7000

Ofício N.° 148/2017-PRE METRÔ-DF (1181073)         SEI 00090-00011733/2017-09 / pg. 13



Ofício N.° 148/2017-PRE METRÔ-DF (1181073)         SEI 00090-00011733/2017-09 / pg. 14



  
METRÓ—DF

*x METRO‘ DF 1001.113».
Companhia do Metropolitano de Distmo Fedeml l ‘-

  

 

MEMORANDO " . — [.... t.

Nº 152/2017 — DTE
Brasilia. MC; de abril de 2017.

Para: Presidência - PRE

Assunto: Requerimento n,º 05/2017 — CTCS — Operações de Crédito n.º 445236-52

(Aquisição 10 trens) e n.° 445237-66 (Conclusão Estações 104. 106 e 110 Sul)

Senhor Diretor—Presidente.

Por meio do Requerimento n.° 5/2017, encaminhado a esta Companhia pelo

Oficio nº 366/2017 —- GAB/CGDF e a esta Diretoria Técnica pelo Memorando n.º 182/2017 —

PRE, o Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal — CTCS solicita

informações a respeito das Operações de Crédito n.° 445236—52 — "Aquisição de 10 trens

para a Linha 7 do Metrô—DF” e nº 445.237—66 —- “Conclusão das obras e sistemas das

Estações Metrovia'rias 104, 106 e 110 Sul e respectivas passagens de pedestres", ocorrida

por meio da Portaria/MCidades n.“ 632, de 29 de dezembro de 2016.

Ressalto, de início, que esta Diretoria Técnica foi surpreendida com a edição

da referida Portaria, uma vez que foram providenciados todª os documentos solicitados no

sentido de viabilizar a contratação das mencionadas Operações de Crédito. Tais

documentos foram remetidos à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão

— SEPLAG, responsável pela captação de recursos e estruturação das operações de crédito

que envolvem o Governo do Distrito Federal, como se constata pelo Oficio n.° 258/2015 —

PRE e Oficio nº 281/2016 — PRE, cujas cópias estão em anexo (ANEXO l).

Cumpre destacar que a documentação técnica conta, inclusive, com a

aprovação da Caixa Econômica Federall, conforme se observa na Memória de Reunião do

GGI de Mobilidade Urbana, realizada em 23/11/2015 (ANEXO Il).

Dessa forma. pelas informações disponíveis e pela documentação anexa, os

recursos não estavam garantidos e, portanto, não cabe assegurar que houve “pe da",

conforme afirmado no Requerimento n.° 5/2017 — CTCS. //

lw

 

1 Posteriormente, esta DTE foi informada que as operações de crédito em referência seriam firmadas com o

Banco Nacional do Desenvolvimento — BNDES e, portanto, a necessidade de atualização dos respectivos

Pareceres Técnicos encaminhados pelo Oficio n.2 281/2016 - PRE.

Av. Jequitibá. 155, Águas Claras. BrasíliafDF - CEP: 71929-540 - Fone (_61) 3353—7000
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METRO DF

Companhil do Metrºpolitana du Dismio Federal

Sendo assim, para balizar as atribuições de acompanhamento e

aconselhamento do Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal

recomendo que as informações sejam complementadas pela SEPLAG, por meio da

Subsecretaria de Captação de Recursos — SUCAP, que promoveu as iniciativas pertinentes

para superar as pendências e garantir. de fato. a contratação das operações de crédito e

liberação dos recursos.

Atenciosamente.

Daniela Diniz

Diretora

Diretoria Técnica

 

Av. Jequrtibá, 155. Águas Claras, BrasíiiavDF - CEP: 71929-540 , Fone (61 ) 3353-7000
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OFÍCIO .

Nº,)5812015-PRE
'

Brasilia, 30 de abril de 2015.

Senhora Secretária,

Em atenção ao Ofício n.º 434/2015 — GAB/SEPLAG, encaminho a Vossa

Excelência, em anexo, os Pareceres Técnicos discriminados abaixo, elaborados de

acordo com o Manual de Instrução de Pleitos da Secretaria do Tesouro Nacional — STN,

para integrar a documentação necessária à contratação das respectivas operações de

crédito:

. Parecer Técnico referente à “Aquisição de 10 trens para a Linha 1 do

Metrô/DF e compra de suas peças sobressalentes";

- Parecer Técnico referente a “Conclusão das obras e sistemas das

Estações Metroviárias 104, 106 e 110 Sul e respectivas Passagens de

Pedestres".

Respeitosamente,

Q
M C L DOU DO

Diretor-Presidente

Ã Excelentíssima Senhora

LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestao

Ed. Anexo do Palácio do Buriti — 10° andar— Gabinete

NESTA
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Compania :... . ,.,zropolitano do DF

AUTORIZO A TRAMITAÇÃO

FORA oo MALOTE

"El-Rd DF
Em. QQ lg2$ IQZÃÓ _

  

   
Companhia do Mcaopolímnc do 0.5mm Federal ' , ,; Souza ,"1 [bina

Sma ia.: Wm:'5- '

_ * nªzis»; nciuÍFDr

OFICIO

Nº. 281 ”(HS-PRE Brasília, 22 de junho de 2016.

Senhora Secretária,

Com referéncia às operações de crédito relativas aos empreendimentos

“Aquisição de 10 trens e compra de suas peças sobressalentes para a Linha 1 do Metrô-DF“

e “Conclusão das obras e sistemas das estações metroviárias 104, 106 e 110 Sul e

respectivas passagens de pedestres“. selecionadas pela Portaria/MCidades n.º 406, de 21

de julho de 2014, no âmbito do PAC Pacto da Mobilidade, no sentido de possibilitar a

análise pelo Banco Nacional do Desenvolvimento — BNDES, encaminho. em anexo, a

seguinte documentação, para as devidas complementações:

. “Aquisição de 10 trens e compra de suas peças sobressalentes para a

Linha 1 do Metrô-DP; Consulta Prévia, Questionário sobre Aspectos

Socioambientais relativos ao Projeto (QASP) e Questionário sobre

Aspectos Socioambientais relativos à Empresa (QASE);

- "Conclusão das obras e sistemas das estações metroviánas 104, 106 e

110 Sul e respectivas passagens de pedestres": Consulta Prévia,

Questionário sobre Aspectos Socioambientais relativos ao Projeto

(QASP) e Questionário sobre Aspectos Socioambientais relativos à

Empresa (QASE);

Caso necessario. o arquivo digital da documentação poderá ser enviado,

oportunamente. mediante contato com a Diretoria Técnica desta Companhia. por meio do

telefone: (61) 3353-7251.

Respeitosamente,

ix /’>
3X? Ler'"

M R<¥L0 DOU DO

Diretor»Presidente

A Sua Excelência a Senhora

LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS

Secretária de Estado de Planejamento. Orçamento e Gestão - SEPLAG

Anexo do Palácio do Buriti —- 10° Andar

Nªª—sta
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CAIXA
Memória de Reunião

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

CAIXA ECONOMICA recem

Nov/2015

Assunto:

GGI de Mobilidade Urbana — GDF

Local Reunião:
Data: Horário: Redigida por:

SEMOB DF, Anexo Palácio Buriti. 23/11/2015 09:00hs Fernanda

4° andar. sala 400

Participantes
E-mail

Empresa

Ricardo Caiado de Alvarenga ricardo,alvarengaªcidad
es.gov.br MCIDADES

Danielle Costa de Holanda danielleholandaQcidad
esgovbr MCIDADES

Jacqueline A. Moraes
'agueline.moraech

aixagovm
CAIXA

Socorro Sales
gigovbr@caixa.gov.br

CAIXA

Lenilda Nunes Souto Terol IenildaAeroIQcaixagovb
r CAIXA

Paloma de C. 8. Crapis gigovbr03@caixa.gov.br
CAIXA

Fernanda Castro Carvalho gioovbr09@oaixagov.br
CAIXA

Luciano Maciel L. M. Jardim lucianomjardim©caixa.g
ov.br CAIXA

Marcus Vinícius V. Gondim rnarcus.gondim©caixa,g
ov.br

CAIXA

José Roberto Fernandes Junior “ose.fernandestegland
tgov.br SEPLAG/GDF

Cristina Freyer
cristina.freyerQseºlan

dfgovbr SEPLAG/GDF

Sadi P. Martins
sadi.martins@seglan.df.

gov.br SEPLAG/GDF

Leticia Vasconcellos
Ieticiavasconcellos16©

gmaiLcom SEPLAG/GDF

Dênis Soares
denis.soares©semob.df.go

v.br SEMOB/GDF

José R. R. Góes
'rgoessemobªgmail

com
SEMOB/GDF

Ricardo Sérgio de 0. e Silva ricardosergio.st.df©gm
aíl.corn

SEMOB/GDF

Guilherme Coelho
guilhermecoelhoªsinesg

.df.gov.br SINESP/GDF

Sérgio Furlanexo
sergio,furlanetonines

gdtgovbr
SINESP/GDF

Bruno Morais Alves
brunolsinenggmailpo

m
SlNESP/GDF

Yuri de Bem
7 yuri.bem©sinesg.df.gov.

br
SINESPIGDF

Marcelo Dourado
douradoºmelrodtgovb

r
METRO/DF

Henrique Luduvice
mªmª

DER/DF

Elcy Ozorio dos Samos
MMM

DER/DF

Ery Brandi
W

DER/DF

lt
Assuntos / Ações

A Resp. Prazo

 

1 319.127-60 — Implantação do Sistema de Transporte Veículo

Leve sobre Trilho — VLT

O contrato foi cancelado.
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CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAI

Memória de Reunião

Nov/2015

 

[! Assuntos I Ações Resp. Prazo

 

2.1

2.2

2.3

4,6

4.7

4.8

4.1

445.236-52— Veiculos — Aquisição de 10 trens para a linha 1

do Metrô/QF e compra de peças sobressalentes

O Metrô ressaltou a importância e a prioridade desse contrato,

que tem previsãodecontrataçãoem dezembro de 2015

Documentaçãoiáfoi entregue na CAIXA e estáaprovada. 

II

Há pendências na análise de risco do tomador, que assim que

sanadaspermitirão acontratação da operação.

445.237-66—Conclusão das obrasesistemasdas estações

metroviárias da 104,106 e 110 Sui e respectivas passagens

de pedestres

 

Documentaçãojáfoientregue na CAIXA e estáaprovada.

Ha' pendências na analise de risco do tomador. que assim que

sanadas permitirão a contratação da operação

409.748-80— Expansão e Modernização do Metrô

Licitaçãoda 1ª Etapa (Modernização - rádios decomunicação)

concluida.

A previsão da 2ªEtapa de licitaçãoé do trecho de Samambaia.

A previsão da 3aEtapa de licitação é do trecho de Ceilândia

 

A previsãoda 4ªEtapadelicitação é do trecho da Asa Norte

Segundo o Metrô a previsão de duração das licitações e' de 3 a

6 meses. o que permitiria o inicio das obras, mais lento, com

recursos de contrapartida. em 2016 com aceleração do ritmo

em 2017, utilizando mais recursos da União.

A CAIXA ressaltou que a Autorização de inicio de Obras e

prerrogativa do MCidades. alertando para o risco de licitações

que não tenham essaautorização e fiquem defasadas.

A CAIXA pediuque o Metrô abra frentes de trabalho que

tenham garantia de conclusão com os recursos de contrapartida

disponivel para evitar paralisaçõesde obras

O Metrô enviara o cronograma atualizado das metas do contrato

para que a CAIXA dé continuidade ao processo de aprovação

i das SPA (Sintese de Projeto Aprovado).

44;.443-62 — Elaboração de Projeto de Expansão da Linha 2

do Metrô — Asa Norte e 445.450—67 -— Elaboração do Projeto

do VLT Linha 1 — Terminal Asa Sul e Terminal Asa Norte

A previsão de contratação e na semana de 07 a 11 de

dezembro de 2015, ressaltando que ainda falta o empenho.  

METRO

CAIXA/

 

METRO

METRO

METRO

METRO  

Dez/15

Jan/16

Fev/16

27/11/15

11/12/15
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CAIX
A

:
Memória de Reunião

cºm ECONOMICA FEDERAt

Nov/2015

 

It
Assuntos I Ações

Resp. Prazo

 

 4.2 Termos de Referência aprovados na CAIXA.

  43 MCidades informou que para esses contratos há previsão de

' desembolso de recursos de OGU em 2016.

  

 

 

     

4 4 Metrô informou que os recursos de contrapartida já esiãrf

‘ garantidos,

5 399.836-22 — Pavimentação e Infraestrutura Urbana no Setor

Habitacional Vicente Pires
1

, ,,, ,._. ,,. , , ,l ,..,.i,, ,

5,1 ' Processo licitatório em fase de análise na CAIXA,
& CAIXA & Dams

i ,

, , ,, , , ,

Para Finalização da análise está prevista visita ao local de CAlXAI

5'2 intervenção em 03/12/15.
SINESP 03/12/15

53 \As obras ia foram iniCiadas e ha preVisao de entrega de SINESP Dez/15

  

' medição da 1“ Etapa (lotes 6 e 7) em dezembro de 2015.

A CAIXA informa que há pendências de orçamento dos lotes ‘l.

5,4 2 e 3, que estão sendo sanadas pela SINESP, e portanto não

devem interferir no inicio das obras dessa etapa.
l

 

),

_i

i

l
5 5 ( A licitação do lote 8 está em processo de vista pelo TCDF e

‘ l deve ser relançada após essa análise.

 

A SINESP informou que as obras dos lotes 4, 5 e 9 são

5.6 afetadas pelas do lote 8, porém essa intercessão já está sendo

trabalhada de forma que não paralise as obras.

\

SINESP informa ainda que estão sendo realizadas reuniões
&

5.7 tenham funcionalidade
. de forma a evitar paralisações de obra eA CAIXA pede para que a SINESP inicie apenas metas que

depredação de obras inacabadas.

SINESP informa que a licença

1 encontra na área de intervenção está em estudo.

 

5.8

ambiental do llxao que se“

59 semanais com as empresas vencedoras da licitação para

esclareciment
os e melhor andam

ento dos contratos.

J

399.834—03 —
Urbanização

do Setor Habitacional
Buritizinho-

&

  

Aris - Buritis Sobra
dinho ll

51 lSlNESP informa que a Licença Ambiental de toda a area de‘

kintervencéo deve ser emitida até 27/11/15.

O processo licitatório foi realizado e já há vencedores,
com

5,2 previsão de contratação em 0212/15 e emissão da Ordem de SINESP 02/12/15

Serviço na segunda quinzena de dezembro de 2015.

_
'. . , i ' ' '

SINESP tem previsao de enlregar documentaçao
da licitaçao na

' ,

5'3 CAIXA até 25/11/15 para analise.
S‘NESP 25“ “5
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CAIXA Memória de Reunião

 

 

CAIXA EEONOMICA FEDERAl NOV/2015

lt Assuntos I Ações Resp. Prazo

As obras serão iniciadas pelos lotes 1, 2 e 5, o que inclui a bacia

5.4 de retenção (lote 5), com previsão de medição em fevereiro de SINESP Fev/16

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

6.1

b.;

65

6.6

2016. Os demais lotes ainda não têm previsão deinicio

CAIXA e MCidades pedem quesejam comunicados caso seja

realizado evento deinício de obras.

CAIXA solicita ainda que as obras aconteçam em várias frentes

de serviço, de forma a agilizar a mesma.

As ligações:finais de água e esgoto estão em andamento, sendo

realizadas pela CAESB.

A regularização fundiária desse contrato está sob

responsabilidade da CODHAB.

SINESP informa intenção de realizar reuniões semanais com as

empresas vencedoras da licitação para esclarecimentos e melhor

andamento dos contratos.

. If ,,,, , _____ 7 j.. , ,, ,.J,

399819-14 — Urbanização do Setor Habitacional Ribeirão

Aris— Ribeirão Porto Rico

Esse contrato passou por muitas alterações de projeto, sendo

que o urbanístico já está concluido.

[05 novos arcie'oº e ºrnamentº a:!ãg er. ,-

1 lançamento dalicitação que deve ocorrer até 26/11/15.

A Licença Ambiental está em processo de emissão aguardando

apenas conferência de pagamento de taxas para liberação

As condições de água e esgoto na área de intervenção estão

sendo tratadas com a CAESB. em processo de finalização de

verificação e entendimentos,

O primeiro desemboiso para esse contrato está previsto para

fevereiro de 2016.

SINESP informa intenção de realizar reuniões semanais com as

empresas vencedoras da licitação para esclarecimentos e

melhor andamento dos contratos.

Vl, , ,,,, , ,.,._

7.1

7.2

399.840-83 -— Urbanização de Setor Habitacional Arniqueiras

(parcial) — Bernardo Sayão

O processo licitatório foi analisado pelo TCDF que apontou

pendências na divisão dos lotes licitatórios e orçamento, que

estão sendo ajustadas pela SINESP.

SINESP informa que falta a aprovação apenas do projeto

urbanístico. que deve ser aprovado até 08/12/15.  
SINESP

SINESP  

   

Fev/16

08/12/15
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CAIXA
CAIXA ECONOM‘CA FEBEM

Memória de Reunião

Nov/2015

 

Assuntos / Ações Resp. Prazo

 

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

9.1

, _,,l,

92

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

A previsão de lançamento do processo licitatório e 03/12/15.

autorização de início de obra. 

A licença ambiental da área de intervenção completa tem

previsão de ser emitida em 04/12/15. sendo que o PRAD deve

ser realizado no final da obra.

Esse contrato depende da execução de outra operação que [

está em andamento com a CAESB, que corre o risco de ser

cancelado; a CAIXA pede que verifiquem a situação para não

haver problemas adiante.

412.383-40 — Execução de Pavimentação, Blocos

lntertravados, Meios-fios. Calçadas e Drenagem Fluvial —

Pôr do Sol

,,,,,,, , ,. 1

O calendário dessa operação foi prorrogado, podendo a mesma

ser contratada até 31/03/16.

A contratação dessa operação depende da Gnalização da

análise de risco de crédito do GDF. em processo na CAIXA.

“ _ f , ' Vl

402.091-01 — Eixo Oeste (Implantação do Corredor Oeste de

Transporte Público Coletivo em Faixas Exclusivas EPIG,

Plano Piloto e Hélio Prates — Taguatinga-DF)

A licitação do Viaduto da EPIG fol revogada devido a

apontamentos do TCU, e será reaberta em 3 processos

diferentes: 1 para a obra da CAESB, 1 para a da CEB e 1 para o

Viaduto.

 

O processos licitatórios das obras da CAESB e CEB estão

prontos, e o do Viaduto está em processo de revisão de

orçamento.

A CAIXA pede que a coordenação entre as 3 licitações e

respectivas obras seja planejada para que não gere atrasos

devido a suas interferências, e informa que é provável que a

SPA seja particionada, uma vez que as metas também o serão.

A CAIXA informa ainda que não autoriza o processo licitatório,

apenas faz a verificação da mesma após a sua realização.

A SINESP entregara até 26/11. para analise CAIXA, a

documentação dos processos licitatórios da CAESB, CEB e

Viaduto. assim como o 061, Cronograma atualizado e Matriz de

Responsabilidade.

O prazo para lª desembolso dessa obra está prorrogado por

portaria do MCidades, que suspende a contagem do prazo de

MCidades pede atenção ao fato de que os desembolsos de

recursos OGU devem acontecer apenas em 2017. e portanto a

obra se iniciará com recursos de contrapartida.  

SINESP

SINESP

SINESP

04/12/15

03/12/15

26/11/15
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CAIXA
CAIKA ECONOMICA FEDERAL

Memória de Reunião

Nov/201 5

 

Assuntos l Ações Resp. Prazo

 

9.8

10

10.1

10.2

A 2ª e a 3ª Etapas do contrato estão em processo de

atualização e readequação de projetos.

 

L .,___,,,,, , ___.“ .

394—62904— Implantação do Sistema de Transporte Urbano

— BRT Eixo Oeste

A licitação do Túnel de Taguatinga está em inalização, devendo

ser apresentada na CAIXA até 27/11/15.

Sera” apresentada em seguida uma medição na CAIXA para

desembolso de recursos, que deve ocorrer até o firn de

dezembro de 2015

 

l

SINESP

SINESP

10.3

10.4

10.5

10.6

11

11.2

11.3

12

O contrato do Túnel será iniciado pela elaboração dos projetos.

que faz parte da licitação, devendo essa etapa ter duração de 3

a 4 meses.para em seguida terem inicio as obras físicas.

0 Edital de licitação da 2a Etapa (Trecho 1 - Sol Nascente e

HélioPrates)tem previsão de ser lançado em ate' 15 dias.

O Edital da 3ª Etapa (alargamento do Túnel) deve serlançado

emjaneiro de 2016

A SINESP informa que ainda não há previsão de licitação para

as avenidas Samdu e Comercial e ESPM

|

319.129-88— Ampliação da Capacidade da DF047

MCidades informou que recebeu do agente operador na

semana anterior, uma manifestação favorável à ampliação das

metas desse contrato. para análise e manifestação do

Ministério.

MCidades procederá essa análise e deve emitir parecer, que

será enviado para a CAIXA com o posicionamento em até 15

dias.

SINESP

SINESP

", 7---. ,. ,. ,, , ,, , e __ ._.,_.___A__J “,,,,

 

MCidades

 

 

A CAIXA informa que assim que receber o posrcmnamento dos

entes fará comunicação ao GDF.

l

394.625-69— Implantação do Sistema deTransporteUrbano

— BRT Eixo Sui

12.1

12.2

Após reunião de alinhamento realizada na CAIXA em 06/11/15

foi criado um grupo de trabalho para proceder o recebimento da

parte das obras'Jáfinalizadas.

SEMOB informa que assim que o trabalho for realizado, será

enviada a documentação pendente para a CAIXA para a

medição final da etapa concluida de obra e inicio das próximas

etapas do contrato. 
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CAIXA
CMM ECONOMICA FEDERAI

Memória de Reunião

Nov/2015

 
Assuntos ] Ações

Resp. Prazo

 

445.094-46 — Implantação do Sistema de Transporte

Coletivo Expresso DF Eixo Norte —— Etapa 2. ligando

Planaltina ao Terminal da Asa Norte e 445.447-08 —

Implantação do BRT Expresso DF Eixo None — Etapa 1

13

Os projetos do contrato 445.447-08 com recursos OGU

(projetos executivos do troncal) serão entregues na CAIXA até

15/12/15.

13.1

MCidades informa que a contratação deve acontecer

normalmente, porém não há previsão para homologação da

SPA 9 Autorização de Inicio de Obras.

13.2 
13 3 3 O contrato 445.094-46 de financiamento somente sera mieiado

' após a contratação.

, | ' ' '

445.342—43 — Elaboração de Projeto BRT Expresso DF Eixo

Sudoeste
14

141 O objeto desse contrato é a complementação de projetos

' elaborados em contrato do GDF com o BNDES.

O Termo de Referência foi analisado pela CAIXA e tem

14'2 pendências para atendimento.

14'3 das pendências na CAIXA até 07/12/15.

445.449-26 — Elaboração d Projeto de Extensão do BRT

Expresso DF Eixo Sul — Trecho de Santa Maria/DF e divisa

DFIGO

15

Essa seleção será cancelada e seus recursos incorporados a

uma seleção semelhante que está sendo tratada com o

Governo do Estado de Goiás, sendo que o GDF seria um dos

intervenientes com
particrpação efetiva.

15.1 
15 2 Será realizada reunião com todos os interlocutores para definir

' os papéis de cada um deles.

MCidades aguarda o recebimento de um Ofício do GDF com a

15,3 proposição dos seus papéis nesse contrato para definição final

. da estratégia de atuação,

1 , _ , , ,l
. , ,. ,. , , %..

445.439-01 - Elaboração de Estudos para Implantação de

16 Sistema Estruturante de Transporte Público Coletivo no

Eixo Oeste

161 CAIXA informa que há pendências de análise do Termo de

' Referêncra desde julho de 2015.

1621 Foi agendada reunião na CAIXA para o dia 24/11/15 para

' E verificagéo das pendências para prosseguimento do contrato,

 

, I, 
' l

SEMOB informa que entregará documentação com atendimento 1 SEMOB

I

 
1

SEMOB

GDF

15/12/15

07/12/15  

01/12/15
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CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FED Al

Memória de Reunião

Nov/2015

 

Assuntos I Ações Resp. Prazo

 

17.1

17.2

17.3

Geral

 

O Metrô informa que entrou em contato com o Ministério das

Cidades para solicitar nova seleção para execução do VLT do

Sol Nascente.

MCidades informa que não há cronograma para novas

seleções, que deverão ser abertas somente a partir do segundo

semestre de 2017 ou 2018.

A SINESP informou que foi formada uma comissão do GDF

para tratar de licenças ambientais e regularização fundiária dos

contratos em andamento. portanto esses itens tendem a ocorrer

com menos atraso.
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METRO DF
Companhia do Mermpoillalm do mmm Fedorm

MEMORANDO

Nº 182/2017 - PRE Brasilia. 23 de março de 2017.

Para: Diretoria Técnica — DTE

c/c AUD e OUV

Senhora Diretora,

Encaminhamos, para conhecimento e manifestação. o Oficio nº 366/2017-

GAB/CGDF, da Controladoria Geral do Distrito Federal, o quai envia, por sua vez,

cópia do Requerimento nº 05/2017—CTCS, que solicita informações sobre a perda de

recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) / Ministério das Cidades,

para projetos de mobilidade no DF, entre outros.

Atenciosamente,

 

firacebids — DTE

Emi—__, Ci dilàáfºíâh

_ r %% . nae-r

xmas "“

 

kdcvnmu

Avjcquití'oá, 155. Águas Ciara; BraS'lia—Dr - CEP: 71929-540 - Fone (61) 3353-7000
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Controladoria Geral do Distrito Federal

Gabinete

 

OFÍCIO Nºôéé/zon _ GAB/CGDF

Brasília, 20 de março de 2017.

Senhor Secretário.

Cumprimentando-o. reporto-me ao Decreto Distrital nº 36.307. de 26 de janeiro

de 2015. que instituiu o Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal —

CTCS, o qual integra esta Controladoria-Geral. com natureza consultiva, deliberativa e de

acompanhamento das políticas de transparência e de controle social.

2. Neste sentido. encaminho cópia do Requerimento nº 05/2017-CTCS. anexa.

aprovado pelo Plenário do CTCS, na l“ Reunião Ordinária. realizada no dia 01 de fevereiro de

2017. direcionado a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô DF.

3. Diante do exposto, ressalto a importância da observância dos prazos

estipulados pela Lei de Acesso a Informação. enquanto direito constitucional do cidadão, uma

vez que 0 não fornecimento das informações requeridas constitui conduta ilícita, nos termos

da LAI. ensejando responsabilização dos agentes públicos.

4. Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência na apreciação dessa

demanda. agradeço antecipadamente e aguardo manifestação quanto à viabilidade do

atendimento.

 

Atenciosamente»

 

Henrique Morae Ziller

ControladornGeral do istrito Federal ª'

- 735

METRO-DF {3

RECEBEMOS — PRE ;;

Enyª/"ªrdª ao" ll _g,;,;r_i‘i

 

   

A Sua Excelência o Senhor v—ffi-fifif — hªlªl—%;?”

Marcelo Conteiras de Almeida Dourado " L Malm-

Diretor—Presidente Companhia do Metropolitano do Distrito Federal ª Metrô DF em

Avenida Jequitibá, Lote 155 Águas Claras
IQODOJNWZ-t-l/“Úl ,

CEP: 711929—5407 Brasília ,_ DF !illllllillllllllªl

 

 

Controladoria Geral do Distrito Federal — CGDF

Ed. Anexo do Palácio do Buriti. IB“ Andar. Praça do Buriti. CEP 70075-900 - Brasília-DF

Fone: i'6l ) 2108- 3202 Fax’: (6030831206
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CONSELHO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL

DO DISTRITO FEDERAL
Instituído pelo Decreto nª 36.307, de 26 dejaneiro de 20 l 5

 

REQUERIMENTO Nª ª; /2017
CTCS

90005.0000
/

:iiiiminir—iiiiiiiiiª

Brasília, . de fevereiro de 2017.

A Sua Excelência o Senhor

Henrique Moraes Ziller

Controlador-Geral do Distrito Federal

O Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal — CTCS vem por meiodeste requerer a Vossa Excelência a assunção da solicitação abaixo descrita, conforme
competência deste Conselho, nos termos do Decreto Distrital nº 36.307, de 26 dejaneiro de
2015.

Por força das atividades de acompanhamento e aconselhamento da gestão pública distrital
para os temas de transparência e controle social, sejam solicitadas à Secretaria de
Mobilidade, à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô—DF) e a0
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), informações
sobre a perda de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) /
Ministério das Cidades para projetos de mobilidade no DF (propostas tornadas
insubsistentes), como BRT Expresso DF — Eixo Norte; Metrô (expªnsão, modernização
e aquisição dc trens; e Veículo Leve sobre Trilhos — VLT. Em especiªl, requer-se
esclarecimentos sobre as razões para a perda dos recursos já garantidos e perspectivas
para viabilizar o prosseguimento dos projetos, num cenário de crise financeira.

Nesses termos

P. Deferimento

 

. (',—r. — L». ('...-, —.

Rodrigo King Lon Chia

' Presidente do CTCS
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
A

DER Secretaria de Estado de Mobilidade

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal .

DF V
OFÍCIO N.“486/201 7 - DG

Brasilia. 25 de maio de 2017.

 

Senhora Chefe da Assessoria Técnica. ,. , ; ªº GAB Nª ?OÉ/ZOÍ 71

Em atenção ao Oficio n.“ 346/2017 - GAB/Semob. que encaminhou

requerimento do Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal solicitando

informações sobre perda de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento

(PAC)/Ministério das Cidades para projetos de mobilidade no Distrito Federal. apresentamos

resposta elaborada pela Coordenação de Planejamento deste Departamento esclarecendo que:

Os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) custeariam a

execução das obras do Expresso DF - Eixo Norte. cujo projeto executivo se encontra concluído.

Apesar de a documentação técnica ter sido entregue por este DER—DF. por intermédio da

Superintendência Técnica, a Caixa Econômica Federal para análise. fomos informados pelo

Oficio n.“ l06/2017/GlGOV/BR que os recursos haviam sido cancelados melo Ministério das

Cidades.

Em não havendo nada mais a acrescentar, colocamo-nos a inteira disposição para

eventuais esclarecimentos que, porventura, se fizerem necessários.

At ciosamente.

 

Engº. HENRI UE LUDUVICE

Diretor Geral

fNEEcglIISTZMORIM DE REZENDE

Chefe da Assessoria Técnica - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE DO DISTRITO

2525350 Secretário. Edificio Anexo do Palácio do Buriti. 15" Andar — Sala l50l - Asa Norte

7l .720-000 - BRASILIA - DF

||||||||||n||||||y|y||t||||||||||||||||||||1|[||| “lili-':?;LZÇIL'Z-Iãíp'íãlfâllgtfR$fêíà'êâíliêtllíl-Tlíl“ªl.“ããíªgâffêâãl“;l'íâg
8l57/20l 7C

\nnvdcmll gm hr

  

(ix-rm!" rm SIXINIC [vein nuuíriu:02225 76x
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Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Mobilidade

Gabinete do Secretário

 

OFÍCIO Nº 3H6 [2017 - GAB/Semob Brasilia, iq de abril de 2017.

Senhor Diretor Geral,

Diante da delegação de competência estabelecida pela Portaria n.º 01, de 17 de

janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF n.º 13, de 18 de janeiro

de 2017, página 10, encaminho, para conhecimento e manifestação, cópia do Ofício n.º

365/2017-GAB/CGDF, da Controladoria Geral do Distrito Federal, de 20 de março de 2017, que

envia o Requerimento n.º 5/2017 do Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito

Federal, solicitando informações sobre perda de recursos do Programa de Aceleração do

Crescimento (PAC)] Ministérios da Cidades para projetos de mobilidade no Distrito Federal.

Solicitamos que as análises sejam apresentadas neste Gabinete até o dia 26 de'

abril de 2017, imprerivelmente.

Respeitosamente,

& ,LLL '\_ _

INGRID AMO M DE REENDE

Chefe da Assessoria Técnica

“J)

Ao Senhor Q

HENRIQUE LEITE LUDUVICE

Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal — DER/DF

SAM Bloco C - Setor Complementares - Ed. Sede do DER/DF

CEP: 70.620.030

Brasília - DF

Gabinete do Secretário/SEMOB

Anexo do Palácio da Bunti, 15° Andar - Sala 1501, Brasilia (DF) - CEP: 70.075-900

Telefone: (061) 344143408

GAB/LDLRM
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SEI/GDF — 1084417 - Memorando
https://sei.dflgov.br/sei/controlador.php?acao:documemo_imprimi

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

 

Subsecretaria de Planejamento da Mobilidade

Memorando SEI-GDF n.º 37/2017 - SEMOB/SUPLAM Brasília—DF, 30 de março de 2017

PARA: Subsecretaria de Planejamento da Mobilidade — Suplam/Semob.

ASSUNTO: Ofício n.º 365/2017 GAB/CGDF

Senhora Chefe,

Em atenção ao Ofício n.” 365/2017 GAB/CGDF da Controladoria do Distrito Federal

que encaminha Requerimento n.° 05/2017-CTCS que solicita informações sobre perda de recursos

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministérios da Cidades para projetos de

mobilidade no Distrito Federal, informamos que os projetos e respectivos contratos de

financiamento são de responsabilidade do DER e Metrô, portanto compete às aludidas vinculadas

manifestarem sobre o assunto em tela.

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO RODRIGUES DA SILVA, Subsecretário(a)

de Planejamento da Mobilidade, em 30/03/2017, as 17:00, conforme art. 69, do Decreto n"

36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,

quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

,__.._ .

'I
SEI. &,
lxflmlun

eletrónka      

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

verificador: 1084417 código CRC: 6A16CE9F.

 

 

"Brasilia - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Anexo do Palácio do Buriti, 159 Andar - Bairro Zona Cívico Administrativa - CEP 70075900 » DF

 

 

00090-00011733/2017-09 Doc. SEI/GDF 1084417

1 de 1 19/04/2017 08:
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comuooomsmnoFEDERAL
»

'Controladoria Geral do Distrito Federal

Gabinete

 

()l"Í('l() N“ 565 20l7 ~ (EAD ("GDF

 

' . 2.7 dc murçn dc ZUI ?.

Senhor Secretário.

('umprimcnmmlu-u. rcpurlu—nw un Ikcrclu |)i>l|'il;|l u“ 3h. “um?. dc :(» dojunuirudc 2015. que insliluiu u ('nnscllm dc I‘runsparénciu c (‘onlrolu Social do l)i.~lriln I cdcrnl(TCS. u quul inlcgm csla t'nnlrolnduríu-(icrul. mm numrc/u wnsullhu. \lulilwrulim u dcnaunpzmlmmcnln das políticas de transparência « dc mmmk— mciul.

2. Ncslc sumido. encaminho cópia du chucrimçmu n" U.“ llll7»('l('.\. .mcxu.ahrmudo pelo Plenário do (' I'CS. nu I ' Reunião Ordinária. rculi/udu no Lliu HI dc lL-\ crcírn dc3017. dircciunudu in essa Secretaria dc l:suulu dc \Inhilidzulc dn Disll'ilu l ulcrul.

“» Dinnlc do exp—Mn. russuhn a impunáncin du uhscru'nwiu dns pru/u»cslipuludos pela Lei de Accssu ;] Inlhrnmçãu. cnqunnlu Ilircilo mmlilm‘innul dn mdadm. umuvw. que o min Ibrnccimcnm das inlhrmalçúcs rcqucridus cumlilui wmlulu ilicim. nu.» wrmmda [.AL cnsqiundu rcspunsubilizuçãu dos ugunlcs puhlicus.

4. Cum) dc cnnlzlr cum :1 culabnruçãn de “um I xwlénciu nu apreciação d..-ssa:demanda. agradeço anlccipzldumcnlc c aguardo munilbsluçfm quunlu u xinhilidudc do
atendimento.

Alcncicmuncnlc.

  Ilcnriquc . Killer

(‘unlmludnr-(icrul do )islrilu I cdcml

«“?—.FCÉEPDO.

A Suu Iixcclénciu o Scnhur

Fábiº Ne)“ Damasceno

Sccrclárin dc lísludo de Mobilidade

Anexo do Palácio do Buriti. l5“ andar
URE

(‘l-IP: 70.075-900 _, Brasilia - m:
,.,m,.._.,.,..—43,2...1...,

IIIIIIIEH Il'laulãllill

  

"'ª/f;
l
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CONSELHO DE TRANSPARÉNCIA IC ('()N'I'ROIJ—I SOCIAL
DO DISTRITO FEDERAL

Instituído pelo Decreto n" 30.307“. de :o ilujuncim dc :n | S

REQUERIMENTO N" :* /20l7 ~
' ª'“

'tuttosmmmn zur."

ll ll llll ll llllllll ll»

Brasilia. de tu crciro dc 20] 7.

A Sua Excelência o Senhor

llenriquc Moraes '/.illcr

Controlador-Geral do Distrito Federal

O Consclhu dc Transparência c Controle Social do Distrito Federal (' FCS vcm por incio
deste rcqucrcr a Vossa Excelência a assunção da sultcitdçfttl abaixo (IL-scrim. Wnim-.m—
competência deste Conselho. nos termos do Dccmu Distrital n" 30.307. de 36 de janeiro de
20l5.

Por força das atividades de acompanhamento c aconselhamento du gestão pública distrital
para os temas dc transparência e controle social. sejam solicitadas s. Secretaria de
Mobilidade. à Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (h-Ietr¢‘)-l)l") c no
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DH. informações
sobre a pcrda de recursos do Programa de Acclcração do Crescimento (PAC) /
Ministério das Cidades para projetos de mobilidadc no DF (propostas tornadas
insubsistcntes), como BRT Expresso DF — Eixo Norte; Metrô (expansão. modernização
e aquisição de trens; c Veículo Leve sobre Trilhos —- VLT. Em especial. requer-sc
esclarecimentos sobre as razões para a perda dos recursos já garantidos e perspectivas

para viabilizar o prosseguimento dos projetos, num cenário de crise finaneeira.

Nesses tcmtos

P. Deferimento

Rodrigo King Lon ('hizi '

Presidente do (“TCS
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DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Mobilidade

DF Depanamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ª.

“V"

 

RESUMO DOCUMENTO

N" SlSDOC: 59l7/20l7R Data de emissão: 19/04/2017

Documenlo: OFÍCIO EXTERNO Circulªção: SUJEITO A PRAZO

N" Documento: 346/20I7 Origem: MALOTE

DESPACHO DOCUMENTO

 

DESPACHO - INTERLOCUTÓRIO

Referente ao Protocolo: 59l7/2017R

DE: Gerência de Planejamento e Acompanhamento - GEPAC

PARA: SUPERINTENDENCIA TÉCNICA - SUTEC

A SUTEC.

Em atendimento ao Oficio anexo. com prazo para resposta até 26/04/2017, encaminho

anexo as publicações referentes ao cancelamento dos recursos c solicito complementação de informações

pertinentes a essa Superintendência.

Em, 25/04/2017 18:27:28

   

  

Gise Co lho Naves

Gerente de men e Acompanhamento   
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DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Mobilidade

DF Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal

:
H
ª
l
p
—

 

RESUMO DOCUMENTO

Nº SISDOC: 59l7/2017R
Data dc emissão: l9/04/20I7

Documento: OFÍCIO EXTERNO Circulação: SUJEITO A PRAZO

Nº Documento: 346/20I7
Origem: MALOTE

DESPACHO DOCUMENTO

 

 

DESPACHO - INTERLOCUTÓRIO

Referente ao Protocolo: 5917/2017R

DE: SUPERINTENDENCIA TÉCNICA - SUTEC

PARA: COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO - COPLAN

Entendemos que o presente assunto e da alçada da Subsecretaria de Captação de Recursos —

SUCAP, uma vez que a atuação do DER/DF consiste apenas no fornecimento dos projetos ou termos de

referência para viabilização da obtenção dos recursos.junto aos agentes financiadores. para a realização do

objeto das propostas.

Em, 05/05/2017 10:32:49

??fªªfªífáãâa
22m
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Secretaria de Estado de Mobilidade

DF Dcpanamcnm dc Estradas de Rodagem do Distrito Federal

DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL It

I

41;,

RESUMO DOCUMENTO
 

N'“ SISDOC: 5917/2017R Data de emissão: 19/04/2017

Documento: OFÍCIO EXTERNO Circulªção: SUJEITO A PRAZO

N“ Documento: 346/2017 Origem: MALOTE

DESPACHO DOCUMENTO

 

DESPACHO - INTERLOCUTÓRlO

Referente ao Protocolo: 5917/2017R

DE: COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO - COPLAN

PARA: Gerência de Planejamento e Acompanhamento - COPLAN/GEPAC

Prezada,

solicito conhecer o despacho da SUTEC. e informªr se há nesta COPLAN algum registro de

quais projetos ou obras seriam custeados com esses recursos. c se há registro dos motivos da não utilização

dos mesmos.

Em. 08/05/201711:19:10
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DE GOVERNO D0 DISTRITO FEDERAL

Secretaria dc Estado de Mobilidade

DF Dcpanamcmo de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ,ª.

RESUMO DOCUMENTO

N“ SISDOC: 5917/20l7R Data de emissão: 19/04/2017

Documento: OFÍCIO EXTERNO Circulação: SUJEITO A PRAZO

N" Documento: 346/2017 Origem: MALOTE

DESPACHO DOCUMENTO
 

 

DESPACHO - INTERLOCUTÓRIO

Referente ao Protocolo: 5917/20l7R

DE: Gerência de Planejamento e Acompanhamento — COPLAN/GEPAC

PARA: COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO - COPLAN

Senhora Coordenadora,

Os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) custeariam a execução das

obras do Expresso DF - Eixo Norte. cujo projeto executivo se encontra concluído.

A documentação foi entregue para análise a Caixa Econômica Federal (CEF) por meio da

Superintendência de Tecnologia (SUTEC/DER). Entretanto, este Departamento foi informado pela CEF,

por meio do Oficio 0106/2017/GIGOV/BR. de que os recursos foram cancelados pelo Ministério das

Cidades.

Em, 19/05/2017 18:03:49

  

  
rq. GI ela oelho Naves

Gerente de men e Acompanhamento   
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DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Mobilidade

DF Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ..

RESUMO DOCUMENTO

N" SISDOC: 5917/2017R Data de emissão: 19/04/2017

Documento: OFICIO EXTERNO Circulação: SUJEITO A PRAZO

Nº Documento: 346/2017
Origem: MALOTE

DESPACHO DOCUMENTO

 

DESPACHO - INTERLOCUTÓRIO

Referente ao Protocolo: 5917/2017R

DE: COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO - COPLAN

PARA: DIRETORIA GERAL - DG

Em atenção ao Oficio 346/20] 7-GAB/SEMOB. informamos que os recursos do Programa

de Aceleração do Crescimento (PAC) custeariam a execução das obras do Expresso DF - Eixo Nome. e que

o projelo executivo se encontra concluído. e. apesar da documentação técnica ter sido entregue por este

DER. por intemédio da SUTEC à Caixa Econômica Federal para análise. fomos informados pelo Oficio

106/2017/GIGOV/BR que os recursos haviam sido cancelados pelo Ministério das Cidades.

Sem mais a acrescentar. informamos que esta COPLAN entrou em contato com a

Assessoria Técnica da SEMOB. que possui conhecimento dos mesmos dados que ora informamos.

Atenciosamente.

Em, 24/05/2017 11:26:29

  
ristina Himmelsbach da Silva

Coordenadora de Planejamento  
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

Assessoria Técnica

Ofício SEI-GDF n.º 39/2017 - SEMOB/GAB/ASTEC Brasília-DF, 26 de maio de 2017

 

Senhor Controlador-Geral,

 

Em atenção ao O cio n.º 365/2017-GAB/CGDF, da Controladoria Geral do Distrito
Federal, de 20 de março de 2017, que envia o Requerimento n.º 5/2017 do Conselho de Transparência
e Controle Social do Distrito Federal, solicitando informações sobre perda de recursos do Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC)/ Ministério das Cidades para eventuais projetos de mobilidade no
Distrito Federal, informamos que em 29 de dezembro de 2016 foram editadas as Portarias n.°s 632 e
633, da Secretaria Execu va do Ministério das Cidades, tornando insubsistente a seleção de
empreendimentos a serem financiados com recursos federais.

Cabe destacar que tal ação encontra-se na esfera de atribuições daquele Ministério,
não havendo nenhuma possibilidade desta Secretaria ou mesmo do Governo local de interferirem na
estratégia de alocação de recursos adotada pelo órgão federal.

Salienta-se, portanto, que os referidos recursos ainda não haviam sido contratados, não
havendo que ser falar, dessa forma, de perda de recursos.

Finalmente, encaminhamos anexos os pronunciamentos do Departamento de Estradas
de Rodagem - DER/DF (1292595) e Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - METRÔ-DF
(1181073) acerca da matéria e sugerimos, para maiores informações, que seja também consultada a
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAG, já que a pasta conta com a
Subsecretaria de Captação de Recursos - SUCAP.

Por fim, nos colocamos à disposição para apresentação de quaisquer outras
informações reputadas pertinentes.

Atenciosamente,

FÁBIO NEY DAMASCENO

Secretário de Estado de Mobilidade

 

Excelentíssimo Senhor
HENRIQUE MORAES ZILLER
Controladoria-Geral do Distrito Federal
Ed. Anexo do Palácio do Buriti – 13º andar
BRASÍLIA - DF
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