
CONSELHO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL 
DO DISTRITO FEDERAL

Instituído pelo Decreto na 36.307, de 26 de janeiro de 2015

REQUERIMENTO N° __/2017
Conirofadons Geral

do Disinto Federal - CC-DF

CTCS

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 meio 
deste requerer a Vossa Excelência a assunção da solicitação abaixo descrita, conforme 
competência deste Conselho, nos termos do Decreto Distrital n° 36.307, de 26 de janeiro de

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 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 
insubsistentes), 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.

2015.

Nesses termos 
P. Deferimento

v £  s:.
Rodrigo King Lon Chia 

Presidente do CTCS
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GOVERNO DO DISTRiTQ FEDERAL 
Coníroladoria Gsraí do Distrito Federal 
Gabinete

OFÍCIO N° 365/201 7 -  GAB/CGDF

Brasília. de março de 201 /.

Senhor Secretário.

Cumprimentando-o. reporto-me ao Decreto Distrital n" 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 Controladona-Geral. com natureza consultiva, deliberativa e de 
acompanhamento das políticas de transparência e de controle social.

2. Neste sentido, encaminho cópia do Requerimento if  05/2017-CTCS. anexa, 
aprmado pelo Plenário do CTCS. na Ia Reunião Ordinária, realizada no dia 01 de fevereiro de 
2017. direcionado à essa Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal.

3. Diante do exposto, ressalto a importância da observância dos prazos 
estipulados pela Lei de Acesso á Informação, enquanto direito constitucional do cidadão, uma 
vez que o não fornecimento das informações requeridas constitui conduta ilícita, nos termos 
da LAI. ensejando responsabilização dos agentes públicos.

4. Certo cie contar com a colaboração de Vossa Excelência na apreciação dessa 
demanda, agradeço antecipadamente e aguardo manifestação quanto à viabilidade do 
atenci mento.

Atenciosameme.

loraeé Ziller 
Controlador-Geral do4)istrito Federal

A Sua Excelência o Senhor 
Fábio Ney Damascene 
Secretário de Estado de Mobilidade 
Anexo do Palácio do Buriti. 15" andar 
CEP: 70.075-900 -  Brasília - DF GA.B

1001)0.000743/20 i 7-90

Coníroladoria Gerai do Distrito Federal - CGDF 
i-.d. Anexo do Palácio do Buriti, Í3° Andar. Praça do Buriti. CEP 70075-900 - Brasil ia-DF

Fone: (61)2108-3202 Fax: (61)2108-3206
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Controladoria Geral do Distrito Federai 
Gabinete

/2 0 I7 -  GAB/CGDF

Brasilia. Xo de março dc 2017.

:nhor Secretário.

umprimentando-o. reporto-me ao Decreto Distrital i f  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 Controiadoria-Geral. com natureza consultiva, deliberativa e de 
acompanhamento das políticas de transparência e de controle social.

2. Neste sentido, encaminho cópia do Requerimento n° 05/2017-CTCS. anexa, 
aprovado pelo Plenário do CTCS. na li! 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 à informação, enquanto direito constitucional do cidadão, uma 
vez que o não fornecimento das informações requeridas constitui conduta ilícita, nos termos 
da LAL ensejando responsabilização dos agentes públicos.

4. Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência na apreciação dessa 
demanda, agradeço antecipadamente c aguardo manifestação quanto à viabilidade do 
atendimento.

Atenciosamente.

Henrique Moraes Zi 1 ler 
Conirolador-Geral do Distrito Federal

A Sua Excelência o Senhor 
Marcelo Conteiras de Almeida Dourado

í / í  . :a íV ..<  t -  - A '

Diretor-Presidente Companhia do Metropolitano do Distrito Federal -  Metrô DF GAB
Avenida Jequitibá. Lote 155 Águas Claras ioooo.tíoti744/2tit”-34
CEP: 71.929-540- Brasília -  DF 1 II llll 111 lit M U

Controladoria Geral do Distrito Federai - CG DF 
Ed. Anexo do Palácio do Buriti. 13" Andar. Praça do Buriti. CEP 70073-000 - Brasíiia-DF

Fone: (61)2108 -3202 Fax: (61)2108-3206
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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Controladoria Geral do Distrito Federal 
Gabinete

OFÍCIO N ° j£ 3  /2017 GAB/CGDP

Brasilia. ZO  de março clc 2017.

Senhor Secretário.

Cum prim entando-o. reporio-me ao Decreto Distrital n" 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 dc transparência e de controle social.

2. Neste sentido, encaminho cópia do Requerimento n° 05 /2017-CTCS. anexa, 
aprovado pelo Plenário do CTCS. na i :i Reunião Ordinária, realizada no dia 01 de fevereiro de 
2017. direcionado ao Departamento dc listradas de Rodagem do Distrito Federal.

3. Diante do exposto, ressalto a importância da observância dos prazos 
estipulados pela Lei de Acesso à informação, enquanto direito constitucional do cidadão, uma 
vez que o nào fornecimento das informações requeridas constitui conduta ilícita, nos termos 
da LAÍ. ensejando responsabilização dos agentes públicos.

4. Certo de contar com a colaboração de Vossa Excelência na apreciação dessa 
demanda, agradeço antecipadamente c aguardo manifestação quanto à viabilidade do 
atendimento.

Atenciosa mente.

. AT.
Henrique Moixu/s Ziller 

Co nlro lado r-Gera I d e lD i st ri to I edera 1

A Sua Excelência o Senhor 
Henrique Luduviee
Diretor Geral Departamento de Estradas tie Rodagem do Distrito Federal 
S AM Bloco C - Setor Complementares - Ed. Sede do DER./D.F .
CEP: 70.620.030 Brasííia-DF

GAB
100ÍIH.000740/2017-6':

Controladoria Gera! do Distrito Federal - CGDF 
Ed. Anexo do Paineio do Buriti, 1A Andar. Praça do Buriti. CEP 70075-000 - Brasíiia-DF

Fone: (01)2108- 3202 Fax: (61)2108-3206
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mk kNCTRODF
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

MEMORANDO 

N° 182/2017-PRE Brasília, 23 de março de 2017.

Para: Diretoria Técnica -  DTE

c/c AUDeOUV

Senhora Diretora,

Encaminhamos, para conhecimento e manifestação, o Ofício n° 366/2017- 

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

cópia do Requerimento n° 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,

Recebido - DTE 
Em, / It-
, f  4 M ~

Edevania

Av. Jequitibá, 155. Águas Claras. Brasília-DF - CEP: 71929-540 - Fone (61) 3353-7000
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METRO DF
Companhia do Metropolitano do D istrito Federal

MEMORANDO

N° 152/2017 -DTE

m m  t r ô - d f

h

Assinatura

Brasília, X D  de abril de 2017.

Para: Presidência - PRE

Assunto : Requerimento n.° 05/2017 -  CTCS -  Operações de Crédito n.° 445.236-52 

(Aquisição 10 trens) e n.° 445.237-66 (Conclusão Estações 104, 106 e 110 Sul)

Senhor Diretor-Presidente,

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

Ofício n.° 366/2017 -  GAB/CGDF e a esta Diretoria Técnica pelo Memorando n.° 182/2017 -  

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

informações a respeito das Operações de Crédito n.° 445.236-52 -  “Aquisição de 10 trens 

para a Linha 1 do M etrô-DF  e n.° 445.237-66 -  “Conclusão das obras e sistemas das 

Estações Metroviárias 104, 106 e 110 Sul e respectivas passagens de p e d e s tre s 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 todos 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 Ofício n.° 258/2015 -  

PRE e Ofício n.° 281/2016 -  PRE, cujas cópias estão em anexo (ANEXO I).

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

aprovação da Caixa Econômica Federal1, conforme se observa na Memória de Reunião do 

GGl de Mobilidade Urbana, realizada em 23/11/2015 (ANEXO II).

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

recursos não estavam garantidos e, portanto, não cabe assegurar que houve “pepda”, 

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

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 Ofício n.g 281/2016 - P f t E . ________ ___________

Av.Jequitibá, 155. Águas Claras, Brasilia-DF - CEP: 71929-540- Fone (61) 3353-7000
LVCG
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METRO D F
Companhia do Metropolitano do D istrito 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 

Subsecretária 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.jequitibá, 155. Águas Claras, Brasília-DF - CEP; 71929-540- Fone (61) 3353-7000
LVCG
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ANEXO I
Ao Memorando n.° 152/2017 -  DTE
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Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

OFÍCIO
N° 3 S S /2015-PRE Brasília, ò ò  de abril de 2015.

Senhora Secretária,

Em atenção ao O fício n.° 434/20.15 -  G AB/SEPLAG, encam inho a Vossa

Excelência, em anexo, os Pareceres Técn icos discrim inados abaixo, e laborados de 

acordo com o M anual de Instrução de Pleitos da Secretaria do Tesouro Nacional -  STN, 

para in tegrar a docum entação necessária à contratação das respectivas operações de 

crédito:

•  Parecer Técn ico referente à “Aquisição de 10 trens para a L inha 1 do  

M etrô/D F e com pra de suas peças sobressaíentes  

© Parecer Técn ico referente à “Conclusão das obras e sistem as das  

Estações M eiroviárías 104, 106 e 110 Sul e respectivas Passagens de  

Pedestres” .

Respeitosam ente,

M
Diretor-Presidente

A  Exce lentíssim a Senhora
L E A N Y  BA R R EIR O  DE SO USA LEM OS
Secretária de  Estado de Planejam ento, O rçam ento e G estão 
Ed. Anexo do Palácio do Buriti -  TCP andar- G abinete 
NESTA
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METRO DF
Companhia do Metropolitano do Distrito Federai

OFÍCIO

N°. 281 /2016-PRE

■ Corripahsa ao ivioiropolitano do DF 
A U TO R IZ O  A TRA M ITA Ç Ã O  

F O R A  S O  M A L O T E  ' - 
E m . / C M s !

r-=rx /—Sí^noí! dzSfttéQ 
ésinstLffifeítsde AsjfisseSmWPoÇĵ '111-15 

-------------- 7 m r íx s m & —

Brasília, 22 de junho de 2016.

Senhora Secretária,

Com referência às operações de crédito relativas aos empreendimentos 

"Aquisição de 10 trens e compre de suas peças sobressalentes para a Unha 1 do Metrô-DF 

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

respectivas passagens de pedestres”, selecionadas pela Portaria/MCidades n.° 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 
Unha 1 do Metrô-DF: 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 metroviárias 104, 106 e 
110 Sul e respectivas passagens de p e d e s tre s Consulte Prévia, 
Questionário sobre Aspectos Socioambientais relativos ao Projeto 
(QASP) e Questionário sobre Aspectos Socioambientais relativos à 
Empresa (QASE);

Caso necessário, 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,

Av.Jequitibá, 155, Águas Claras, Brasflla-DF - CEP: 71929-540- Fone (61) 3353-7000
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ANEXO II
Ao Memorando n.° 152/2017 -  DTE
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caixa
CAIXA ECONÔMICA FEDERAI

Memória de Reunião
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

4o andar, sala 400

Participantes E-mai! Empresa

Ricardo Caiado de Alvarenga ricardo.alvarenaa@cidades. aov.br MCIDADES

Danielle Costa de Holanda danielle.holanda@cidades.aov.br MCIDADES

Jacqueline A. Moraes iacaijeline.inoraesi® caixa.aov.br CAIXA

Socorro Sales aiaovbr@.caixa. aov.br CAIXA

Lenilda Nunes Souto Terol lenilda.terol@caiXa.aov.br .CAIXA

Paloma de C. S. Crapis aiaovbr03@caixa.aov.br CAIXA

Fernanda Castro Carvalho aiaovbr09@caixa.aov.br CAIXA

Luciano Maciel L. M. Jardim iuciano.m.iardim@caixa.aov.br CAIXA

Marcus Vinícius V. Gondim marcus.aondimialcaixa.aov.br CAIXA

José Roberto Fernandes Junior iose.fernandesfâ.seolan.df.aov.br SEPLAG/GDF

Cristina Freyer cristina.freven@seDlan.df.aov.br SEPLAG/GDF

Sadi P. Martins sadi.martinsi@seDlan.df.aov.br SEPLAG/GDF

Leticia Vasconcellos leticiavasconcellos16i@amail.com SEPLAG/GDF

Dênis Soares denis.soares i@semob.df.aov.br SEMOB/GDF

José R. R. Góes iraoes.semobf@amail.com SEMOB/GDF

Ricardo Sérgio de 0 . e Silva rÍcardoseraio.st.df(@amaíí.com SEMOB/GDF

Guilherme Coelho auÍlherme.coelho(@sinesD.df.aov.br SINESP/GDF

Sérgio Furlaneto seraio.furlanetoi@sineso. df.aov.br SINESP/GDF

Bruno Morais Aives bruno.sineso<@amail.com SINESP/GDF

Yuri de Bem vuri.bemi@sinesD.df.aov.br SINESP/GDF

Marcelo Dourado dourado<@metro. df.aov.br METRO/DF

Henrique Luduvice luduvice@der.df.aov.br DER/DF

Elcy Ozorio dos Santos elcv.santos@der.df.aov.br DER/DF

Ery Brandi erv.oiiveira@der.df.aov.br DER/DF

It Assuntos / Ações Resp. Prazo

1 319.127-60 — Implantação do Sistema de Transporte Veículo 
Leve sobre Trilho -  VLT

1.1 O contrato foi cancelado.

Página 1 de 8
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CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAI

Memória de Reunião
Nov/2015

It Assuntos / Ações Resp. Prazo

2 445.236-52 -  Veículos -  Aquisição de 10 trens para a linha 1 
do Metrô/DF e compra de peças sobressalentes

2.1 0  Metrô ressaltou a importância e a prioridade desse contrato, 
que tem previsão de contratação em dezembro de 2015.

2.2 Documentação já foi entregue na CAiXA e está aprovada.

2.3 Há pendências na análise de risco do tomador, que assim que 
sanadas permitirão a contratação da operação.

CAIXA/
GDF Dez/15

3
445.237-66 -  Conclusão das obras e sistemas das estações 
metroviárias da 104, 106 e 110 Sul e respectivas passagens 
de pedestres

3.1 Documentação já foi entregue na CAiXA e está aprovada.

3.2 Há pendências na análise de risco do tomador, que assim que 
sanadas permitirão a contratação da operação.

CAIXA/
GDF Dez/15

4 409.748-80 -  Expansão e Modernização do Metrô

4.1 Licitação da 1a Etapa (Modernização -  rádios de comunicação) 
concluída.

4.2 A previsão da 2a Etapa de licitação é do trecho de Samambaia. METRO Dez/15

4.3 A  previsão da 3a Etapa de licitação é do trecho de Ceilândia. METRO Jan/16

4.4 A previsão da 4a Etapa de licitação é do trecho da Asa Norte. METRO Fev/16

4.5

Segundo o Metrô a previsão de duração das licitações é de 3 a 
6 meses, o que permitiría o início das obras, mais lento, com 
recursos de contrapartida, em 2016, com aceleração do ritmo 
em 2017, utilizando mais recursos da União.

4.6
A  C A iX A  ressaltou que a Autorização de Início de Obras é 
prerrogativa do MCidades, alertando para o risco de licitações 
que não tenham essa autorização e fiquem defasadas.

4.7
A CAIXA pediu que o Metrô abra frentes de trabalho que 
tenham garantia de conclusão com os recursos de contrapartida 
disponível, para evitar paralisações de obras.

4.8
O Metrô enviará o cronograma atualizado das metas do contrato 
para que a CAIXA dê continuidade ao processo de aprovação 
das SPA (Síntese de Projeto Aprovado).

METRO 27/11/15

5 445.443-62 -  Elaboração de Projeto de Expansão da Linha 2 
do Metrô -  Asa Norte e 445.450-67 -  Elaboração do Projeto 
do VLT Linha 1 -  Termina! Asa Sul e Terminal Asa Norte

4.1 A  previsão de contratação é na semana de 07 a 11.de 
dezembro de 2015, ressaltando que ainda falta o empenho.

CAIXA/
METRO 11/12/15

Página 2 de 8
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caixa
CÀÍXA ECONÔMICA FEDERAI

Memória de Reunião
Nov/2015

It Assuntos / Ações Resp. Prazo

4.2 Termos de Referência aprovados na CAIXA.

4.3
MCidades informou que para esses contratos há previsão dê 
desembolso de recursos de OGU em 2016.

4.4 Metrô informou que os recursos de contrapartida já estão 
garantidos.

5
399.836-22 -  Pavimentação e Infraestrutura Urbana no Setor 
Habitacional Vicente Pires

5.1 Processo licitatório em fase de análise na CAIXA. CAIXA Dez/15

5.2 Para finalização da análise está prevista visita ao local de 
intervenção em 03/12/15.

CAIXA/
SINESP

03/12/15

5.3 As obras já foram iniciadas e há previsão de~ entrega de 
medição da 1a Etapa (lotes 6 e 7) em dezembro de 2015. SINESP Dez/15

5.4
A  CAIXA informa que há pendências de orçamento dos lotes 1, 
2 e 3, que estão sendo sanadas pela SINESP, e portanto não 
devem interferir no início das obras dessa etapa.

5.5 A licitação do lote 8 está em processo de vista pelo TCDF e 
deve ser relançada após essa análise.

5.6
A SINESP informou que as obras dos lotes 4, 5 e 9 são 
afetadas pelas do lote 8, porém essa intercessão já está sendo 
trabalhada de forma que não paralise as obras.

5.7
A CAIXA pede para que a SINESP inicie apenas metas que 
tenham funcionalidade, de forma a evitar paralisações de obra e 
depredação de obras inacabadas.

5.8 SINESP informa que a licença ambienta! do lixão que se 
encontra na área de intervenção está em estudo.

5.9
SINESP informa ainda que estão sendo realizadas reuniões 
semanais com as empresas vencedoras da licitação para 
esclarecimentos e melhor andamento dos contratos.

6 399.834-03 -  Urbanização do Setor Habitacional Buritizinho- 
Aris -  Buritis Sobradinho 11

5.1 SINESP informa que a Licença Ambiental de toda a área de 
intervenção deve ser emitida até 27/11/15.

5.2
O processo licitatório foi realizado e já há vencedores, com 
previsão de contratação em 02/12/15 e emissão da Ordem de 
Serviço na segunda quinzena de dezembro de 2015.

SINESP 02/12/15

5.3 SINESP tem previsão de entregar documentação da licitação na 
CAIXA até 25/11/15 para análise. SINESP 25/11/15
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5.4
As obras serão iniciadas pelos lotes 1, 2 e 5, o que inclui a bacia 
de retenção (lote 5), com previsão de medição em fevereiro de 
2016. Os demais lotes ainda não têm previsão de início.

SINESP Fev/16

5.5 CAIXA e MCidades pedem que sejam comunicados caso seja 
realizado evento de início de obras.

5.6 CAIXA solicita ainda que as obras aconteçam em várias frentes 
de serviço, de forma a agilizar a mesma.

5.7 As ligações finais de água e esgoto estão em andamento, sendo 
realizadas pela CAESB.

5.8 A regularização fundiária desse contrato está sob 
responsabilidade da CODHAB.

5.9
SINESP informa intenção de realizar reuniões semanais com as 
empresas vencedoras da licitação para esclarecimentos e melhor 
andamento dos contratos.

6 399.819-14 -  Urbanização do Setor Habitacional Ribeirão 
Aris -  Ribeirão Porto Rico

6.1 Esse contrato passou por muitas alterações de projeto, sendo 
que o urbanístico já está concluído.

6.-2- Os - novos— oreietos - s - -orçamento - estão sm -r©visso cara 
lançamento da licitação que deve ocorrer até 26/11/15. SINESP 26/1-1/15

6.3 A Licença Ambiental está em processo de emissão, aguardando 
apenas conferência de pagamento de taxas para liberação.

6.4
As condições de água e esgoto na área de intervenção estão 
sendo tratadas com a CAESB, em processo de finalização de 
verificação e entendimentos.

6.5 0  primeiro desembolso para esse contrato está previsto para 
fevereiro de 2016. SINESP Fev/16

6.6
SINESP informa intenção de realizar reuniões semanais com as 
empresas vencedoras da licitação para esclarecimentos e 
melhor andamento dos contratos.

7 399.840-83 -  Urbanização do Setor Habitacional Arniqueiras 
(parcial) -  Bernardo Sayão

7.1
0  processo licitatório foi analisado pelo TCDF que apontou 
pendências na divisão dos lotes licitatórios e orçamento, que 
estão sendo ajustadas pela SINESP.

7.2 SINESP informa que falta a aprovação apenas do projeto 
urbanístico, que deve ser aprovado até 08/12/15. SINESP 08/12/15
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7.3
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.

SINESP 04/12/15

7.4 A previsão de lançamento do processo licitatório é 03/12/15. SINESP 03/12/15

7.5

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.

8
412.383-40 -  Execução de Pavimentação, Blocos 
Intertravados, Wleios-fios, Calçadas e Drenagem Pluvial -  
Pôr do Sol

8.1 0  calendário dessa operação foi prorrogado, podendo.a mesma 
ser contratada até 31/03/16.

8.2 A contratação dessa operação depende da finalização da 
análise de risco de crédito do GDF, em processo na CAIXA.

9
402.091-01 -  Eixo Oeste (Implantação do Corredor Oeste de 
Transporte Público Coletivo em Faixas Exclusivas EP1G, 
Plano Piloto e Hélio Prates -  Taguatinga-DF)

9.1

A licitação do Viaduto da EPIG foi 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.

9.2
O processos licítatórios das obras da CAESB e CEB estão 
prontos, e o do Viaduto está em processo de revisão de 
orçamento.

9.3

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.

9.4 A CAIXA informa ainda que não autoriza o processo licitatório, 
apenas faz a verificação da mesma após a sua realização.

9.5

A SINESP entregará até 26/11, para análise CAIXA, a 
documentação dos processos licítatórios da CAESB, CEB e 
Viaduto, assim como o QCI, Cronograma atualizado e Matriz de 
Responsabilidade.

SINESP 26/11/15

9.6
O prazo para 1o desembolso dessa obra está prorrogado por 
portaria do MCidades, que suspende a contagem do prazo de 
autorização de início de obra.

9.7
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.
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9.8 A 2a e a 3a Etapas do contrato estão em processo de 
atualização e readequação de projetos.

10 394-629-04 -  implantação do Sistema de Transporte Urbano 
-  BRT Eixo Oeste

10.1 A licitação do Túnel de Taguatinga está em finalização, devendo 
ser apresentada na CAIXA até 27/11/15. SINESP 27/11/15

10.2
Será apresentada em seguida uma medição na CAIXA para 
desembolso de recursos, que deve ocorrer até o fim de 
dezembro de 2015.

SINESP Dez/15

10.3
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 início as obras físicas.

10.4 O Edital de licitação da 2a Etapa (Trecho 1 - Sol Nascente e 
Hélio Prates) tem previsão de ser lançado em até 15 dias. SINESP 10/12/15

10.5 O Edital da 3a Etapa (alargamento do Túnel) deve ser lançado 
em janeiro de 2016. SINESP Jan/16

10.6 A SINESP informa que ainda não há previsão de licitação para 
as avenidas Samdu e Comercial e ESPM.

11 319.129-88 -  Ampliação da Capacidade da DF047

11.1

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.

11.2
MCidades procederá essa análise e deve emitir parecer, que 
será enviado para a CAIXA com o posicionamento em até 15 
dias.

MCidades 10/12/15

11.3 A CAIXA informa que assim que receber o posicionamento dos 
entes, fará comunicação ao GDF.

12 394.625-69 -  Implantação do Sistema de Transporte Urbano 
-  BRT Eixo Sul

12.1
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 já finalizadas.

12.2

SEMOB informa que assim que o trabalho for realizado, será 
enviada a documentação pendente para a CAIXA para a 
medição final da etapa concluída de obra e início das próximas 
etapas do contrato.
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13

445.094-46 -  Implantação do Sistema de Transporte 
Coletivo Expresso DF Eixo Norte -  Etapa 2, ligando 
Planaltina ao Terminai da Asa Norte e 445.447-08 -  
implantação do BRT Expresso DF Eixo Norte -  Etapa 1

13.1
Os projetos do contrato 445.447-08 com recursos OGU 
(projetos executivos do troncal) serão entregues na CAIXA até
15/12/15.

SEMOB 15/12/15

13.2
MCidades informa que a contratação deve acontecer 
normalmente, porém não há previsão para homologação da 
SPA e Autorização de Início de Obras.

13.3 0  contrato 445.094-46 de financiamento somente será iniciado 
após a contratação.

14 445.342-43 -  Elaboração de Projeto BRT Expresso DF Eixo 
Sudoeste

14.1 0  objeto desse contrato é a complementação de projetos 
elaborados em contrato do GDF com o BNDES.

14.2 0  Termo de Referência foi analisado pela CAIXA e tem 
pendências para atendimento.

14.3 SEMOB informa que entregará documentação com atendimento 
das pendências na CAIXA até 07/12/15. SEMOB 07/12/15

15
445 .449.26  -  Elaboração do Projeto de Extensão do BRT 
Expresso DF Eixo Sul -  Trecho de Santa Maria/DF e divisa 
DF/GO

15.1

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 
íntervenjentes com participação efetiva.

15.2
Será realizada reunião com todos os interlocutores para definir 
os papéis de cada um deles.

15.3
MCidades aguarda o recebimento de um Ofício do GDF com a 
proposição dos seus papéis nesse contrato para definição final 
da estratégia de atuação.

GDF 01/12/15

16
445.439-01 -  Elaboração de Estudos para Implantação de 
Sistema Estruturante de Transporte Público Coletivo no 
Eixo Oeste

16.1 CAIXA informa que há pendências de análise do Termo de 
Referência desde julho de 2015.

16.2 Foi agendada reunião na CAIXA para o dia 24/11/15 para 
verificação das pendências para prosseguimento do contrato.
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17 Geral

17.1
0  Metrô informa que entrou em contato com o Ministério das 
Cidades para solicitar nova seleção para execução do VLT do 
Sol Nascente.

17.2
MCidades informa que não há cronograma para novas 
seleções, que deverão ser abertas somente a partir do segundo 
semestre de 2017 ou 2018.

17.3

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 Metropolitano do Distrito Federal

OFÍCIO
N.°127/2017-PRE

sm<rs

Brasília, 10 de abril de 2017.

Senhor Controlador-Geral,

Em atenção ao Ofício n° 366/2017 -  GAB/CGDF, encaminhamos, em 

anexo, cópia do Memorando n° 152/2017 -  DTE, da Diretoria Técnica desta Companhia, 

com os devidos esclarecimentos acerca da solicitação contida no Requerimento n° 

05/2017 -  CTCS, do Conselho de Transparência e Controle Social do Distrito Federal.

Conforme destacado por aquela Diretoria, é recomendável que as 

informações sejam complementadas pela SEPLAG, por meio da Subsecretária 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 n° 05/20147- CTCS.

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

quaisquer esclarecimentos adicionais eventualmente necessários.

Respeitosamente,

A Sua Excelência o Senhor 
HENRIQUE MORAES ZILLER
Controlador-Geral do Distrito Federal
CGDF - Anexo do Palácio do Buriti, 13° andar
Nesta

ConlrcJadona Geral 
do Di&trito Federal -  CGDF

PROTOCOLO
00017.001296/2017-53

Av. Jequitibá, 155. Águas Claras, Brasília-DF - CEP: 71929-540 - Fone (61) 3353-7000
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