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1. HTSIóF¡CO DA cR,IAGÂo E comDElÊNcI s

LegÈbçâo 
^iut&|edã 

¿ St ìêfr ar.a Compê¡âncÈÉ

LrG¡SrAçÃO ATUALTZADA E SfillrSr O^S COilpErÊtrc¡AS

O DepÐrtamento de Estrâdâs de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, fol cdado atrâvês do O€creto no 6, de 9 dc junho dc 1960, publ¡cÐdo no Dlórlo
oficial cm 20 de Junho de 1960, publ¡cðdo no D¡ário Of¡c¡al em 20 de junho de 1960, Além dlsso, nos termos do An. l6 dE lei D¡stdlal no 4,545, de 10 de
dczembro de 1964, fora estabelec¡do como ent¡dade åutárquica ¡ntegrânte dâ estrutuõ admlnlslråt¡vå do Distrito Federâ|, ÞôÉânto é uma åu!ârquiå
rudov¡áriå, de trðns¡to e mob¡l¡dade, com personðlldåde Jurfdlcå de dlrclto priblico e autonomiô ådminlstrôlivâ e financelrð, é tàmbém integÊnte do
S¡stemâ Rodov¡ár¡o Nac¡onal (SRN) e do Sastemå Nâcional de Îrånsito (SNT), e estå v¡nculada å Secretarið de Ìransporte è ¡lobil¡dade do D¡strito
F€derÊ1, conlorme Decreto îo 37,949, d€ l2 de lânelro de 2017.
De ðcordo com o D€creto no 27,363/2006, em seu Arl, 40¡ cäb€ ôo DER/DF exercerem caráterpr¡vat¡vo, as at¡vldades gue couberem ao D¡strito F€deral,
rËlðc¡onado com o S¡stema Rodovlárlo do Þlstrito Federal - SRDF. bem como sua admin¡stEçåo, O SROF abrange a Rede Rodov¡ária O¡strital. Vi€inal e de
Rodov¡as D¡strita¡s Co¡nc¡dentes com Rodoviôs Federais. Atualmente o SROF é composto de 1.904,60 km d€ Rodov¡as D¡str¡tåls, sendo 1.040,70 km rte
Rodovias Pavim€ntadâs.

O DER/DF tem sede e fom em BEsll¡öDF e circunscrição sobre tod¿s as v¡as do Slstema Rodoviárlo do Dlst¡lto Federål - SRDF,
Såo tln.lldadê3 do Dlß/DFl
| - proporc¡onår ô ¡nfra€strutura viár¡å ¡dequsda, garant¡ndo a suslentab¡lldâde e eficiênc¡a, påra o deslocamento de v€ículos, cargôs¡ pessoas € ônima¡s
no SRDF;
ll - construlr, ñanter, conseryar, operar c f¡scål¡zar ås vlas do SRDÊ e respectivås fa¡xas dê domfnlo;
lll - prcmove¡ segurança. fluldez do trånsiÌo, mobllidâde e conforto aos usuários do SRDF;
lV - contribuir para a educação no trånsito;
V - cumprir e fazer cumprir o Cód¡go dê Trånslto Brâs¡lelrc, Lei 9,503/97, e suðs alterôçöes; e
Vl - rÊal¡zar estudos e pesqu¡sÐs, confecclonâr, lmplântðr, coordenar as at¡v¡dades relat¡vas å s¡nalização de endeæçamento, lndicat¡va e de ut¡l¡dade
pública no
åmbito do D¡str¡to Federå1.
P!r! o comprfnento dê 3uå3 t¡nôndrdas, cot¡psta !o DER/DF,
¡ - exercer, em caráter prlvâtivo, todas as aliv¡dades relacionadås com o plÐnelamento, å expånsão, a mônulenção¡ å conser\ração, å operaçåo, a
f¡scålltação e o monitorômento do SRDF;
¡¡ - ¡mplementåf ou superuis¡onör a execuçåo das polfticås c d¡retri?es mdoviárlås eståbelecldås Þêlo Govêmo do Dlstrlto Federâl GDF;
¡ll - executar obÊ3 rcdov¡árias no Distr¡to Federàl c, mediânte delegâção, convên¡o ôu â(ordô¡ êm rûdovlâs federâis e em Eslàdos e Mun¡cfp¡os do
Entomo;
lV - provldenc¡ôr pöG que o SRDF se mantenha p€rmånentemente Inlegrðdo e comÞatlb¡l¡zado com o S¡steñð Rodoviário NaÊ¡onðl;
V ' manter entend¡mentos e colaborår com os ótpãos e entldådes rodov¡álos do Govemo Federdl, dos Estðdos e Munlclpios do Entomo do D¡strito
Federal pðra a consecução hamonlosa dos obJetivos coñuns, notådamenle no quê diz respe¡to å expansão e melhoria da rede rgdoviåria nacional;
vl - ass¡stlrtecnlcamente e com equlpamenlos às populâçóes e un¡dôdes agrícolas de prcdução ao longo das rodov¡ãs do SRDF, de aco¡do com s polltlc¿
do GDF;
Vll - erecutar as polít¡côs dc tråfego e mobllidâde e f¡scal¡zar a sua ¡mplementação nas rcdov¡as do SRDF e nas rodov¡as federais delegadas;
V¡¡l - desenvolv€r ¡t¡vad¿des ¡ndustrlâis ¡ñeÊntes ou relacionadas com a coostruçåo. €onservação e s¡nal¡zação de v¡as e obrås de engenhar¡a;
¡x - elaborar a prevlsão dê rccursos para ô execução das oÞras e dos s€ru¡ços rodov¡årios em área de gua circunscrição, bem como para Ðs at¡vldâdes
relatives à s¡nEllzâção de êndercçamento, ¡ndicat¡va e de ut¡l¡dade públ¡cÐ no åmb¡to do Distrito Federal;
x - ådm¡nistrtr o SRDF, medlðnte o seu d¡sc¡pl¡namento, ¡mpos¡ção de pcdåg|o, tÐr€s de utilizâção e contrlbu¡ção de melhorlâ. exÊcuçåo de seru¡dões,
controle de uso e de â€esso a preprledades l¡ndeiras, e prat¡car åtos ¡nercntes âo Þoder de políciâ adm¡nislrålivâ, de lrånsilo, de tráfego e de mob¡lldôde
no åmbito de suà c¡rcunscriçåo;
Xl - âdm¡nistrôr as fðixas de domfnlo dss rodovlas do SRDF, mediâñte f¡scål¡zação, exploração comeE¡al, côncessåo de l¡cença, cobEnça do preço
ptlblico, de taxas e apl¡cação e cobrsnçs de multss, bem coño pÊticar todos os atos ¡nerentes à sua ocupação e desocupaçãoj
X¡l - cumprir e fa¿er cumpair å leglslåçåo e ås nomås de tråns¡toi
x¡¡¡-planejar.proretar.regulåmenlâreoperarotråns¡todeveículos,decicl¡stas,depedestr€sXtl¡ planejatprgjetar,regulamentar€operalotrånsito
de veículos, de c¡cl¡slas, de pedestres e de ânimô¡s nas rodov¡as do SRDF;
XIV - lmplantsr, mânler e operâr o s¡stemð de s¡nali¿ação, os dispos¡t¡vos e os equ¡psmentos are controle v¡årlo;
XV - coletår dados e elàborar estudos sobre os acidentes de tråns¡to e suas causås;
XVI - eståbelecer, êm conjunto com os órgãos de pol¡c¡åmcnto. ås dlretrlzês pårå o Þollc¡âmento ostèñsivo de tfånslto;
XVll - erecutår a fiscôlização de trånsito, sutuar. åpl¡car ås penal¡dâdes de åcordo côm o Cód¡go de 1rånsito Brâs¡lê¡m CTB;
xvlll - ãrecôdôrvalores proven¡entes de estadÐ e/ou lÊmoção dÊ vefculos e objetôs, emlssão de âutorizaçåo espec¡al de trånslto e escoltð de veículos
de cangas superd¡menslonadas ou de paodutos perlgosos e para eveôtos e mðnilestações colet¡vðs que possam ter lnterferênc¡a no fluxo e na segurança
do SRDF;
X¡X - implementar as med¡dåg dâ Politicà Nâclonål de Ìrånsito e do Programa l{ac¡onðl de Trånsito, bem como a9 açöes de suå competênc¡s psrå
implantação da Polft¡cå Naclonâl de Mobilldôde Urbônâ;
xx - promover e partlclpâr dè projetos e prcgramðs de educåção c segurança, de Ðcordo com as dlrctr¡zes catrbelecldrs pelo Consêlho Nâclonâl de
Tråns¡to CONTRAN;
XXI . f¡scâllzar o nivel de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veiculos àutomotoßs ou pelå sua carga, alám dê dâr apo¡o ås açöes
esÞ€cfflcâs dos ôrgåos e ent¡d.des amÞlentåls. qurndo sollcltâdo;
Entrê outros....

FORçA DE TRABALI.IO

sarvËorcr AtþLl.ö.-¡{.b (Com côr9o
cm combolo)

Atþadldc-Fam (com c.roo
Gm comb3¡o)

Atlvktldr-lùlrþ (tcm c! r¡o
êm comb3¡o)

AtlvE.dc-Flm (8.m cargo am
comb¡åo) 10t.1

Efetivos do GDF 74 97 249 389 809

Com¡ssiônâdos sem vínculo
etet lvo t6 24 o 0 40

Requis¡tados de órgãos do
GDF o 1 6 0 7

Requlsltados de órgãos lorâ
do GDF

0 0 0 0 0

Eslå91árlos 0 0 o 0 0

Menor Aprendiz/Pmieto
Jovem Côndango 0 0 0 0 0

Terceirizados (FUNAP) 0 0 0 0 0

Oulros - espec¡l¡cår 0 0 25 0 25



ScrvldorG¡ Atþld.d6-tle¡o (Com cargo
€ñ corÍbsto)

Atlvldôdê.Flm ( Com c. reo
€ûr coñb¡ao,

At¡vadrda-llcb (Scm c¡rgo
cm comÈclo)

At¡vH¡dê-Fûn (Sêm c.?eo em
comb3¡o) lotrl

Subtotal 90 r22 280 389 881

(-) Ced¡dos para outros
ô19âos 0 0 t7 40 57

Tolal G€El 90 122 263 349 824

2. REALIZACôES PON, PROGRATiA

ooo¡ - PRoGRAiaA D¡ OPERAçóES ISPECT TS

6216 - I,IOBILIDADE URBAT{A

Exccuçåo Orçrm€ntáÎÞ e Financeira

Ex€cução orçamcñtárl¡ e Flnancehr

çr

Açåo/Subtftulo LêI Daapeaa
AutorÈrdr Emp.nhtdo Lhuldado

9041 - coNvERsÃo DE
LrcENça pnÊu¡o rr
PECUT{IA

1522836,O 50t5911,OO 4EE1229,26 488r229,26

oo:o - cotrlvensÂo oe
r¡cE¡çA pnË¡,r¡o rN
PECU NIA.DER.DF.D¡STRITO
FEDERÂL

1522836,0 50¡5911,00 48AL229,26 488 r229,26

9oo1 - ExEcuçÃo oE
SEf{TENç45 

'UD¡CIA¡S

¡l?oooOrO 470OOO,0 91970,65 9197O,65

orzr - ex¡cuçÂo oe
SENTENçAS rUOtC¡AtS-
REQU¡SIçAO OE PEQUENO
VALOR- PLANO PTLOTO .

360000.0 360000,0 79711,96 797tL,96

orss - execuçÀo oe
SENTENçAS 

'UD¡CIAIS.OUTRAS SENTENçAS. DER.
oF- pLAf{o PtLoTo .

r r0000,0 r r0000,0 1 2258,69 122 58,69

9og3 - FoRMAçÃo Do
PÂTRrmôñto Do sERvrDoR
pÍ¡sL¡co

39OOOOO,O 4O5OOOO,O 4OSOOOO,OO t37O265,6'

oezz - r-onmrçÃo oo
PATR¡MON¡O DO SERV¡DOR
púal¡co-p¡o¡r¡ENTo PAsEP
SOBRE RECEITAS E
RÉ PAssÉs/f RANsrg¡Ê ¡l c¡¡s.
DER.DF. PLANO PILOTO .

3900000,0 4050000,0 4050000,00 3f70265,67

9050 - RESSÂRCttlE¡{TOS,
rNDEtrtzAçöEB c
Rrsrrru¡çôEs DE PEssoaL

roooooo,o 91091O,OO t33156,3E 726156,38

OOI¡ - RESSARCIMENTOs,
rroenrzrçÕes r
REST¡TUIçOE5-D¡VERSAS -
DER.DF. PLANO P¡IOTO .

1 000000,0 9 r091 0,00 733 156,38 726r56,38

9093 - OUTROS
RËSSARC¡MENlOS,
r¡{DEilrz^çöEs E
R!srrfurçð!s

43OOOO,O 43OOOO,O t74gr7,o7 L2t57t,O'

0011 - ouTRos
RESSARC¡MENTOS.
TNDENTzAç_ÕEs E

RESTttU tçO ES--OlSïRtTO
FEDERAL

230000,0 230000,0 69370,52 68070,52

00r2 - ourRos
RESSARCI MEI'ITOS,
nroerutzações e
REST¡rU¡çOES-
DEVO tUçAO/R ESSARCI MENTOS
DE MUITAS DE TRANSITO.
DISTRITO FEOERAL

200000,0 200000,0 55506,55 55506,55

TOTAT-OOO1-PßOGn^mA
Dr oÞËnaçöEs EsPlcrArs ?322836,OO 1OAt6a21,OO 9881233,36 9t93199,Ot

agto/subt¡tub L€¡ Da3pô3a
AutorLadô Empênhrdo Lhüld¡do

3090 -
rùTPLANTAçAo DË
IllFRACSÎRUlURA
DE CICLOVIAS

1O5OOOO,O 75OOOO,O o o

s329 -
coNsrRuçÃo oE
CTCLOVTA NA
necrÃo
ADMINISTRATIVA
DO GAMA.RA II

300000,o 0,0 o

0008 -
IMPTANTAçÃo DE
INFRAESTRUTURA
DE CICLOVIAS.ËM
DIVÊRSAS
RODOVTAS-
DISIR¡10 FÉOERAL

r00000,0 100000,0 0 0



EmpcnhÐ.toAçåo/Subtftsþ lêl Dê3Þe3r

^uto?hada
LhúEr.to

5328 -
IMPLANTAçÃO DE
INFR,AESIRUTURA
DE C¡CLOV¡AS.
GAMA/CATETTNHO

650000,0 6s0000,0 0 0

5145 - EXEGUçÃO
DE
PÂVTHENT^çÃO
ASFALIICA

2a4O8r51,O 2O237255,OO ,776A6t,t9 7r7686t,19

oo37 - EXECUçÃO
DE PAV¡MENTAçAO
ASFAI.TICA-
Aqu¡s¡ção de
måtelål de
consumo para
execuçåo de obra
de pâvimentâçåo
åsfált¡câ-
CEILÂNDIA

0 590000,0 5831 30.80 583 1 30,80

ooo3 - ExEcuçÃo
DE PAV¡MENTAçAO
ASFALT¡CA-
DISTRITO FEDERAI.

I 790875¡,0 r 8 t4 7255,00 669541 1,58 6695411,58

0028 - EXECUçÃO
DE PAVIMENTAçAO
ASFALTICA EM
PROL DÉ TODA
COMUNIDADE DO
DF

1 000000,0 500000.0 498324,95 498324,95

0029 -
PAVTMENTAçÀO
ASFÁLTICA NO
DISTRITO FEDERAI-

1000000,0 0,0

oo3o - ExEcuçÃo
OE PAV¡MENTAçAO
ASFALT¡CA NA DF.
r31-MONJOLO-
PLANALTINA

1000000,0 0.0

oo3l - ExÉcuçÃo
DE O6RAS DÉ
PAVIMENTAçÃO
ASFAr_ïtCA-VC 36r
. UNB. GAMA

1 s00000,0 0,0 0 0

0032 - EXECUçÃO
DE OBRAS DE
PAV¡MENTAçÃO
ASFALTICA.VC
379/383- GAMA

1000000,0 0,0 0 0

0033 -
PAVTilENTAçÃO
ASFALTICA DA DF.
440 . Trecho
Condomínio RK até
ð VC-263, com
e¡tensão de 6,1 Xm

1000000,0 r 000000,0 0 0

20E¡1517E,19CONSTRUçÂO DE
5902

VTADUlO
69995474,O 76565293,OO 2L9O9E27,2L

00r0 -
CONSTRUçÃO DE
VIADUTO.
CONSTRUçÃO DE
v¡ADUTO OO
RECANTO DAS
EI'lAS.DISTRITO
FEDERAL

34449500,O 16322470,O 15515447,77 15515447,77

00rr -
CONSTRUçÃO DE
VIADUlO.
CONSTRUçÃO DE
V¡ADUTO . DER.
DISTRITO FEDERAL

34545978.O 5394379,44 5329730,4260¿42823,00

7747 -
coNslRUçÃO DO
VIADUIO ÞE
LIGAçÂO DO
RECANTO DA EMAS
E O R¡ACHO FUNDO

1000000,0 0,0 0

8505 -
PUEttCtD^Dr r
'ROPÂGA'{DA

t1t2ooo,o r62200O,O |'rt326,44 412213,36

0006 -
PUBLICfDADE E
PROPAGANOA-
PUBL¡C¡DADE
INSTITUCIONAL
DER.DF. PTANO
PI|_OTO .

650000,0 I 100000,0 532626,48 43331 5,36

7904 -
PUBLICIOADE E
PR,OPAGANDA.
PUEL¡CIOADE DÊ
UlILIDAOE
PúBLIcA DER.
PLANO PILOTO .

522000,0 52 2000,0 38900,0 38900,0

2Aa6 -
ço¡rsERvAçÃo DE
AREAS
UREANIZADAS EM
RODOV¡AS

6OOOO,O EOOOO,O o o

/



Dc3Þra!
AutorÞ!d! Empenhâdo Lhuld!doA9¡o/Subt¡tuþ LGI

0 0

oo0! -
CONSERVAçÃO DE
AREAS
URBANIZADAS EM
RO DOV¡A5-DER-DF-
DISTR¡TO FEOERAL

80000,0 s0000,0

aEE19E4,t1 488198¡lrEl

3126 -
¡IIPLANTAçÃO DO
CORREDOR OE
TRAÍ{SPORTE
COLET¡VO DO
ctxo lloRlE

11OOOO,O 6833383,O

0002 -
IMPLANIAçÃO OO
CORREÞOR ÞÊ
TRA¡ISPORTE
coLETtvo Do É¡xo
NORTE-REGIÃO
SUOOESTE - DER-
DTSTRITO FEDERAL

50000.0 50000.0 0 0

488r984,8¡ 48E1 984,8 1

0003 -
TMPLANTAçÃO DO
CORREDOR DE
TRANSPORTE
COLEÎIVO DO EIXO
NORTE.E¡XO
NORTE.DISTR¡TO
FEDERAL

60000,0 680518s,0

1789O,96

1230 -
RECUPERAçÃO
AÍA¡E¡{TAL El,l
Án¡¡s o¡
INlERESSE

15OOOO,O 2?O743,O 1tE9O,96

270743,O r7890,96 r7890,96

0001 -
necupenaçÂo
AMBIENfAt EM
Ane¡s oe
INTERESSE DO
TRANSPORTE.DER.
DF-DrSÍRllO
FËDERAL

I 50000.0

671748O,4O 67L74aO,4Orrle -.lgursrçÃo
DE VEICULOS 2411519,O 7E11519,O

671 74 80,40

ooor -. rqursrçÃo
DE VE¡CULOS.
TEVES E PESADOS.
DER.DF. PLANO
PILOTO ,

2411519,0 7811S19,0 67L7480,40

V¡ADUTOS

1223 -
TECUPERAçÃO DE
OBRAS DE ATIE
ESPEC¡AIS -
POf{TES,

2tooooo,o E43725E,O 1548312,O2 t54A35t,O2

r s48352,02 1548352,02

0003 -
RECUPERAçÃo DE
OBRAS DE ARTE
ESPÊCIAIS .
PONTES,
PASSARELAS E
VIADUTOS.EM
RODOVIA5 50B A
:unrsorçÃo oo
DER.DISTRITO
FEDERAL

2700000,0 843 725E,0

1126 -

AI,IEIÊfIÌAL
cOf,lP¡nsAçÃo 16t54OO,O t55O¡37,OO 449O15,32 4A9O15,32

4890 r 5,32 4E90 r 5,32

0001 -
coMPENs,AçÃo
AMBIÊNTAL EM
Áne¡s oe
rNtÊRËssE oo
TRANSPORTË-OER.
OF.DISTRITO
FEDERAL

16 I 5400,0 1550r37,00

OE
t347 -
cor¡srRUçÃo
PASSARELA

4OOOOOO,O 4,0171 .o o

1000000,0 4407717,O 0 0

0006 -
corsrnuçÃo oe
PASSAREI.A-
corsrnuçÂo
PASSARELA. OER-
DISTRITO FEDERAL

0,0 0

9s02 -
coNsrRUçÃo DE
PASSARELA.
coNslRUçÃo DE
PASSARELA NA BR.
O¿O, TRECHO DA
CONSTRUCON.
PLANALTINA-DF

500000,0

0

9503 -
corsrnuçÃo oe
PASSARELAS DE
PEDESTRES EM
PROI DA
COHUN¡DADE DO
DF

500000,0 0,0

/ W



Aç5o/SuÞtfrulo L.l D€3De-â
Âútorbôd. Cmpcnhr.to Lhuldrdo

RECUPERAçÃO DE
1473

ROOOV¡,AS
55t22371,O 55O18451,OO 1o8606,43 toE606,Et

550 I 8451 ,00 108606,83 r08606,83

I r99
RECUPERAçÃO DE

DTSlRITO FEDERAL

R.ODOVIAS.
RECUPÉRAçÂO €
METHOR.AMENTO.

5532237 t,0

287604r,6'
1964 -
ËLÂAORÂçAO DE
PiotEros

14A6OOO,O 674246t,O 3475496,83

ELABORAçÃO
PRO'ETOS.DE

DE
00rl

ENGENHAR¡A .
DER.OISTRITO
FEDERAL

1486000,0 6742863,0 3475496,83 2476047,67

360OOOO,O 55OOOO,O I 13O¡11192 11304r,92

2316 -
cot{sERvÂçÃo oE
OBNAS DE ARÍE
ESPEC¡A¡S -
POf{TES,
PASSARELAS E
VIADUTO!¡

r 1304 r,92

000r -
CONSERVAçÃO DÉ
OBRAS OE ARTÉ
ÉSPECIAIS .
PONTÊ5,
PASSARELAS E

VIADUTOS.EM
RODOVtAS DO-
DISTRITO F€DERAI

2 r 00000,0 550000.0 r 1304¡,92

r500000,0 0,0 0 0

0008 -
MANUTENçÃO DE
PONTES.
PASSARELAS E

V¡ADUTOS EM
TODO DISTRTTO
FEOERAL . 2O2I

27OOOOO,O0 2191a97,O3 2191897,O3
2845 -
¡'rAr{uTEraçÄo DE
¡iÁQUTNAS E
ËQUIPAMEt{ÎOS

95OOOO,O

2 19 I 897,03

oool -
MANUTENçÂO DE
MAQU¡NAS E

EQU¡PAMENTOS.
LEVES E PESADOS -
DER-DF.D¡sTR¡TO
FEDERAL

950000,0 2700000,00 2 19 1 897,03

3005 -
DEAriPLIÂçÃo

RODOVTAS
14693966,O 23O524O0,O0 20r14203,e0 t 4lôrJ94.S'

o0o4 - AMPLTAçÃO
DÊ RODOVIAS.DF-
047 (EPARF
D¡STRITO FEOERAL

7322OOO,O r3108104,0 r 1296436,49 8644827,16

I 98874 1,30 r98874 1,30
oo15 . AMPI]AçÃO
DE RODOVIAS..
DTSTR,ITO FEDERAL

60000,0 ?260000,o

oo¡8 - AMPLTAçÃo
DA RODOV¡A BR
O4O - REG¡õEs
ADM¡NISTRATIVAS
DE SANTA MARIA-
DF

300000,0 0,0 0 0

oo12 - AMPLTAçÃO
DE RODOV¡AS.DF
r40- 5Ão
SEBASTlÃO

70r r966,0 7684 296,00 ó829026,1 1 6629026,1 r

o
3056 -
coflslRUçÁo Do
IRTVO DË
lßlÂ6El,l t¡oRlE

543OOO,O 543OOO,O o

0004 -
coNsrRuçÂo oo
ÏREVO DË TR]AGEM
NORIE..DISlRITO
FËDERAL

543000,0 543000,0 o 0

coilsÏnuçÃo Dr
336r

POIITES
lOOOOO,O lOOOOO,O o o

100000,0 I 00000,o 0 0

0004 -
coNsrRUçÃo DE
PONTES.D¡STRITO
FEDERAL.DISTRITO
FEDERAL

22U7f5L1,4O 222t511,4O
3467 - aQU¡S¡çÃO

CQU¡PAl,lEa{Tog
DI L41OS47,O 523241O,O

500000,0

ooE4 - AQUrs¡çÃO
DE EQUIPAMENTOS-
LEVES E PESADOS -
DER-DI5TR¡TO
FEDERAT

o 500000,o s00000,0

ry



Âgåo/subtftulo Lcl Dcrp€¡!
AutoîÞ.dr Empsrhado LhuH.do

9549 - AQUTSTçÃO
DE EQUIPAMENTOS.
TEVES E PESAOOS.
DER.OF.DISTRIIO
FEDERAL

1440547,0 47324LO,O t72751t,40 t7275tt,40

37Lt -
REAL¡ZAçÃO
ESTUOOS E
PESQU¡SAS

OC tooooo,o 166349,O 126521,54 11OO51,54

oo2r - REALTZAçÃO
DE ÊSTUDOS E
PESQUISAS.DÊR
DF.DTSTRITO
FEDERAL

50000.0 84 1 05,0 a2a26,24 a2626,24

616r - REAL¡ZAçÃO
D€ ESTUOOS E

PESQUTSAS-
ESTUDOS
AMBIENTAIS.
OISTR¡IO FEDERAL

50000,0 s2244,O 4 5695,30 27225,fO

4039.
HA¡{UTE¡{çÃO DC
VEICULOS

r4394OOr,O r85640O1,OO r6o72947,98 1s322132,53

0002 -
MANUTENçÃO DE
VEICUTOS.LEVES E
PESADOS . OER.DF.
DISTR,IIO FÊDERAL

r4 394 00r.0 1856400 r,00 r6072987,98 I 5322 l 32.53

4195 -
CONSERVAçÃO DE
ROOOVTAS

22t67722,O 5526O735,OO 450t9O49,82 a5o99049,82

0001 -
CONSERVAçÃO DE
RODOVTAS-
PREVENTIVA E
CORRET¡VA.DER.
DF.D¡5TR¡TO
FEDERAL

22167722,O 5 390073s,00 447a7764,t3 44787764,13

0003 -
CONSERVAçÃO DE
RODOVIAS.
CONSERVAçÃO OE
RODOVIAS .
CORRETIVA.
SOBRADTNHO

0 360000,0 66305,69 66305,69

oo04 -
CONSERVAçÂO DE
RODOVIAS..
PREVENTIVA E
CORRET¡VA . DER .
DF.DISTR¡TO
FEDERAL

0 1000000,0 244980,0 244980,0

4993 -
L¡CENCIAIiEllÌO
PARA EXËCUçÃO
DE OBRAS
RODOV¡Åß¡AS

600OO0,O 8O0OOO,O 4795a8,51 47954a,5L

000r -
LICENCIAMENTO
PARA EXECUçÃO D€
OBRAS
RO ÞOVtÂRtAS-DER-
DF.DISTRITO
FEDERAL

600000,0 800000,0 4 79548,5 1 4 79548,5 I

TOTAL - 6216 -
l,lOBlLlDADE

URBAI{A
22309O755,OO 297317516,OO 13392341O,29 r2873t506,21

SUPCRI'{TEf{DÊ¡{C¡A DE OBRAS - SUOBNA

1 - obrr3 Rcrltsrdr¡ For Gmpre¡r3 contiatådat
¡ E¡ecução de ob6 do Sistemô de Readequaçåo V¡ária com tr¡ncheirô no Recônto dôs Emas/Riåcho Fundo ll, nâ Rodov¡a DF-001 (EPCT) - trecho enlre â BR-060, Acess,

¡ å Samðmba¡ô e a VC-331, acesso ao Recanto das Emas - Executor do Contrato: Engo Ely Câmara - Suolente: Engo Engo Alessandro Ribe¡ro - Contrato ôo 001/2021
Pro€esso no 001 13-0001 353712O2O-23i

. Obras de Reabilitação de Pav¡mento com melhoramentos e adequação de capacldade da Rodov¡a DF-003 - Lole 2, no trecho entre Bålão do Torto e Bålåo do Colorådo
- LTC 2 - Obra concluída - Executor: Engo ¡"rb.r AlessÐndro - Contrato no 021/20¡4 - Processo no 113-004262/2014;

. Superv¡são dås obràs de reåbil¡tåqão de Þàvlmento com melhoràmento e ådequação da capåc¡dade dð Rodov¡a DF-003 (EPIA). via suplementar Ligação Torto
Colorâdo. Executor: Engo ¡¿n o Avêlar - Coñtrâto no 041/2017 - Processo 0ff3-005298/2013 - Superv¡sto Conclulda;

. ContÉtação de emprÊsð especlôl¡zðda parð Construçåo dê BðreiE de ConcrÊlo Duplð do TlÞo New Jersey e Srnalltação Horizontal na Rodov¡a DF-003 (EP¡A NORTE
no trccho compreendido entre as Rodov¡as DF-003 e OF-0t0 (entrcncamento 8R010/02O|O3O|DF - O0f/DF-f50 (På?que Rodov¡år¡o DER/OF) å entronc.mentr
DF0o7(EPTT)/GEnja do Torto) - Executor: Engo ¡r'r Antônio - contGlo No 0¿912021 - Processo no 00113-00007238/2020-50;

. Execução serviços de recupe¡ação, rev¡tal¡zação e manutenção conllnuada de obras de Arte Especiais - tipo pâssarelå, Lote L Executor: Engo Moz€r Telxelrð -
Contrato no 073/2018 - Pmcesso no 001 l3-0002789712O1A-9A;

. Contratação de empæsa especial¡zåda parå desenvolvlmento de Projeto Execul¡vo e Execuçåo da Obra de Reconstrugão do Guðrdð Corpo do Viaduto Ayrton Sennå nâ
DF-095 (EPCI) no entrûncamento com a DF-003 (EP¡A). Exe€utor: Engo 6"r",Oo ,ac¡nto - contrato no 038/2020 - Prccesso no 001r3-0000443f/2020-39 - Obr
concl uída;

o ExecuçåodeobrasdelnstålaçðoPúbllcâ-E¡ecutor:Engo¡"*rrAlessandm-ContratonoO22l20l8-Pmcessono00ll3-0002134312OLA-97t
. Execuçãû de obrôs de construçáo de novâs fslxås de rclâmenlo. clclofalxàs, c¡clovlås, bÐreirag de concreto t¡po New ,e6ey, rev¡talização de pav¡mento e sinallzaçðes

horizontâl e vertlcâl nâ DF-047 (ÊPAR), no trecho compreendido entre âs Rodov¡ås DF-025 (EPDB) e DF-05t (EPCU) - Executores: Engo Bruno Almeida/Engo rarb¡
Alessândro - Coñtrålo ño 015/2020 - Processo no 00113-00027758/2019-45;

. Execução de obrâs de lmplãntâçåo do påvimenlo da Rodov¡a VC-441, no lrÊcho compreendldo entre o km ¿,6 (tlm do trecho pav¡mentado) e o Km 7,5 no
entrcncamento com DF-285, com e¡tensåo em pistö simples de 4,95f,00 m, em âmbos os sentldos e,5.240,0 m aprotimados de clclov¡a, €ontcmplando os serviços
de terâplenâgem, pavlmentðção, drenagem, slnal¡zaçåo hori2ontðl e vert¡cal - ErÊcutor: EnEo ¡"O,"no Santos - Contrato îo O47l2o2o - Processo no ollS-
ooo62o/20 l3;

. Execuçåo de obfas de ¡mplantação do pavimento da Rodovia Distfital DF-285, no tre€ho comÞreendido entre o ent¡oncâmento km 06 rlé o entroncâmento com a DF-
100, inclu¡ndo acostamento em toda a extensâo do trecho, em ambos os sentidos e, â¡nda, 10,553 krn de clclovla, abrðngendo os seru¡ços de dr€nôgem,
templenagem, sinal¡eação vert¡cal e hor¡zontal, obras complementares e condicionantes ambienta¡s - Executor: Engo ¡"O,tno SÐnlos - Contrôto no 064/2019 -
Processo no 01 ¡f,-000857/2015 - Obra ConcluÍda;

. Contrðtação da Companh¡a Energétl€a de Brasílla - CEB para Ð subst¡tulção/instalaçäo de ¡lum¡naçåo públ¡câ com luñlnáriâs tipo LÊÞ, na VC- 371 ño tr€cho
local¡radoentreåcessoaBR-040atêoacessoaDF-¿90-Executorô;EngoKe¡laReg¡na-ConlratoîoO24|2O2L-Pm€êssono001l3-000101O912o2O.49-Serviços
Concluidos;

. Execução de obras de lmplantåção do p¡vlmento da Rodov¡a D¡strltrl VC-371, no trecho comÞr€end¡do do

/
enrrcncHo daB o ent com



. OF-Z9O, com ext€nsåo ap/or¡mada em plstô simples de 4.5OO,OO m. ¡ôclulndo a ¡mplantação de c¡clovlð, àbrangando os seruiços de drenðgem, sinâllzaçåo
hor¡zontal e vertical - Executor: Engo par¡o iobert - Contrato no O21|2O2O - Prccesso no O0143-OOOOO478/20f8-0S . Etapa no 58 - Ob¡ô Concluldå;

. Contrataçåo de empresa egpecirl¡iada para fom€clmento de Conc.eto Betum¡noso Uslnado a Quente - CBUQ, pårå ðlender ås demàndas emergenc¡ö¡s de Tapa-
Buracos e d€mandas da SUTRAN - Executorde Contrâto: Engo MozerTelxeiË - Contrâto no 023/2018 - Prccesso no 00113-00019157/2018'88;

. Contratsção de fom¿ ¡ntegradå empr€sô p6ra o desenvolvimento dos Proiêtos gásico e Execut¡vo, a execugåo dås obrÐs de construçåo do viaduto ttôpoå/Paranoå'
Entroncðmento da DF-OOI iom a DF-o15, construçåo de 02 v¡adutos com construçåo de alçås de açessos, novðs fålxas de rol¿mento e acostðtnênto, adequaçåo da
geometria das rodovias, rev¡tållzaçâo do pavlmento ex¡stent€, adequaçåo dà slnållråção holzontal e vertical, c¡clov¡a/ciclofa¡xas, bare¡rð tlpo de concreto t¡po "F"
(New Jefs€y) e contençôes - E¡€cutgres do Contnto: Enga ¡.'," Reg¡nð e Engo ¡6n'o Avelar - Contrôto îo 301202! - Prccesso no 00113-0000174612O2L'
13;

. Execuçåo de obrÐs de ¡mplantâçåo da Oupl¡caçåo dð Rodov¡a DF-l40. Servlços a serem executados são: terapleñagêm, pav¡mentðção, restauraçåo de pavlmentos,
drenagem, s¡nallzâção horl¿ontãl e vert¡cal, obras complementares, pð¡saqismo e cânte¡ro de obr¿s. - Executores: Engo Fabiano Såntos e Engo Ctt,no t,rno -
Conlrato îo Ol9/2O21 - Processo no 01 l3-009710/2010;

2 - Obrôr n6¡ü:ôdð3 por Admlnl¡traçáo Dlreta
Obr. /Sltu!95o/v¡br

. Pðvlmentaçåo da DF-330 (Entre a DF-250 e a Ponte) - l¡3Km - conclulda - 3.000.000,00

. Recúperação ðsláltica e Mlciorevest¡mento na 9F-025 (BPRV / BARRAGEM Do PARANOA) - Con(luida - ¡.500.000,00

. Restauråção dô alçâ de l¡9âção da DF-002 (E¡XÃO) com o EIXINHO "L" sul sentido Aeroporto - Conclu¡da . 450.000,00

. RestaurâçÐo de pavlmento då DF-483 em lrente Faclplac/Ambev (GAf..lA) - Concluida - 350.000.00

. Restaurðçåo de marginðl norte dð DF-085 (EPÍG), entre OF-087 e V¡aduto ¡srael P¡nheirc - Concluldð - 400,000,00

. Reiuvenesctmento com Mtcrcrcvestimento na DF-OAS (EPTG), sentrdo Erasilia (Em trente Residån€ia Ofic¡ål Governador) - Concluida ' r50.000,00

. Reruvenescimenlo com MicrcEvestamento na alçà do vlåduto que liqa L-4 SUL a Ponte JK - conclu¡dð ' 70.000,00

. Rejuvenesc¡mento com f"llcrcrevest¡mento na DF-289, entre ð DF-130 e Km 6,0 - Con€lu¡da - 700.000,00

. RecupeEção asfáltica e M¡crcrevestimento nð môrglnal leste dâ DF-003 (Salda do V¡aduto A¡rton Sena) - conclulda - 100'000,00

. Re€uperação asfålt¡ca e M¡crorevest¡mento na alça de l¡gaçåo DF-oo3 (EPIA NORTE) para a DF-095 (ESTRUTURAL) 'Conclu¡da - 50.000,00

. Recuperação alfált¡c¿ e Microrev€stimento na DF-oo1 (Do¡s sentidos), entre Viâduto de Samambaia e v¡aduto P¡ståo Sul 'Em Execuçåo - 1.000.000,00
o Pavlmentàção de ac€sso a Fazenda Â9ua Limpa (UNB) Vargem Bon¡ta (7oo m) - Conclu¡da - f,000.000,00
. Pâv¡mentsção e lmplsntaçåo de Cl€lov¡å na VC-427 (Acesso il.R.,CAR|RU) - Concluidâ - 2.000,000,00
. Restãuração de pâv¡mento asfáltico na DF-001 em frcnte ¡TAPOA - Concluida - 600.000,00
. Recuperâçåo asfåltlco da DF-003 (Entrc DF-025 e Candangolåndia) - Conclu¡da - 750.0o0,00
. Restaurâção â3fált¡câ dâ vla interña em frente a fe¡ra permanente do Nú€leo Bande¡rante - Conclu¡dâ - 100.000,00

3 - RELAÏóR¡O OE CO|{SERVAçÃO e UÑ¡UrerçÃO DAS nODOvraS OO SrSlÉ¡lA RODOV¡^R¡O DO D¡STn¡TO FEDERAL

O Rcbtórlo abâb.o 3elue n¡ see ulnte ordêm: ltêm - E3pÊclflcrçåo - Unldadc - Quâtttldâde

. Assentamentode calh¿s - ø O,4Om-Cl - m - 179,00

. "Encåscslhsmento'de Rodovlås (Recompos¡ção de revestimento primário) - m3 - 149,665,65

. Alo€åçåo de equlpe - dia - 1,00

. Arrðncâmento e Remoqåo de Melo-fio com apnoveatamento - m3 - 38.96

. Assentamentô de ãzulejos - m2 - 60,00

. Assentômentode côlhas Ø O,60m -Cl - m- 184.01

. Assentðmento de calhas ø 0,8O m - Cf - m - 240,00

. Assentamento de meio-flo pÉ-moldado (lncluindo escâvaçåo) . m - 9.f31,73

. Assentamento de p¡so c€råm¡co - m2 - 39,00

. Assenlamento de tuÞos de concreto I 0,40 - m m - 21,00

. Assentamento de tubog de concr€to O 0.60 - m m - 134,00

. Assentamento de lubos de concreto O 0,80 - m m - l9o,0l

. 
^ssentamento 

de tubos d€ concrcto ø ¡,00 - m m - 16,00
. Assentamento de tubos de concrcto ø 1,20 - m - 3,00
. Bocã de buelro simples ø 0,40 m bloco de concreto - und - 1,2o
. Boca de bu€lro 3lmples ø 0,60 m bloco de concreto - und - 137.00
. Bocâ de buelrc 3imples ø 0,80 m bloco de concreto - und - 39,00
. Bocö de bueiro simples ø l,2O m bloco de concreto - und - 15,00
. Bolsões ou Bôciâs de âcumulaçåo (nåo revestidas) - h - 573,00
. CadastGmento - pto - 1.527,00
. Ca¡açåo - com duas demãos - m2 - 7.198,00
. Ca¡açðo de me¡o-f¡o (Padrão) - m2 - 14.287,27
. Cålxa coletora de Sarjeta (1,20 x 1,20 x 2,00) - !îd - 4,75
. Cåmada ou Colchão Drenante - m3 - 84,00
. Cåpina - m2 - 15.627.00
. Cårga manual de entulho em cam¡nhão basculante - m3 -4,0o
. Cercâ de arame farpsdo com Mourão de Concrelo - m - E0,00
. Colocâção (ancorsgem) de defensa metál¡ca - Sem¡-maleável - m - 990,20
. Colocàçåo de abr¡go de passagelro - und - 686,02
. Colocaçåo de mârco quilométrico - m2 - 6,25
. colocaçåo de Þlacâs de s¡nâllzâeão REFLETIVA - m2 - 3.640,61
. Colocôçåo de placâs de sinåll2âção SEMI-R€FLETIVA - n\2 - 216,40
. Conserto de cerca de âÊme - m - 150,00
. Construção de acessos e/ou alðrgãmenlo de p¡stå - m2 . 253.448,01
. Coreção d€ defe¡tos por FRESAGEM descontínua - m3 - 53.058,0O
. Corte e L¡Jnpe¿a de áreas gramadas - mz - 52.300,01
. DEMOLIçÃO msnual de concreto s¡mples - m3 - 4.00
o DEMOIIÇÃO mÐnual påsseio / piso de concreto com espessuE méd¡a de 0,05 . m m2 - 319,4r
. D€t'lOLlçÃO Hecâni¿ådð de pavlmento em conc¡eto asfáltico - m3 - 77f,92
. Desobstrução de Buelrc - m3 - 72,88
. Escavðção e cðrgð de ñâterial de jazldà (1o côtegoria) - m3 - 1,231,45
. Escavaçåo Mecån¡ca de materiöl dê lt categorla - m3 - t.796,00
. Escavação Mecånica de vala lateEl (Bigodes) - m - 2.223,2o
. Escavação Mecån¡ca de valas - m3 - 2.563,16
. Escåvação Mecani¿ada de Valas, Reatero e Compactação - 1. Categoriå - m3 - 317,75
. Escåvåção, CÐrgÐ e tr¿nsporte de material de t¡ Ca¡egoria com DMI dê O å 50 m com Trator de - m3 - 20,364,00
. Escoråmento de me¡o-f¡o - m - 882.00
. Espâlhâmento de materiål em "botâ for¿" - m3 - 17.477,OO
. ÊsÞalhômento e ComÞåctàção de CBUQ - m3 - 27.957,69

EsÞafhamento e Compâctðçåo de Pré-mlsturâdo å Frio - PMF - m3 - 271,49
EstaÞ¡lização gEnulométricð de p¡stâ - m3 - 8.876,00
Execução de Contraplso (0,05 m) - m2 - 33O,89
Execuçåo de corte em pav¡mento ôsfáltico com máquinå de dls€o âté 15 cm de profund¡dade -h -16,50
Execução de Desclda d'água tipo rap. - Calha d€ concreto - m -347,61
Erecução de Desclda d'águs tipo râp, - Canal Retangular -m - 8,00
Execuçåo de Ondulação - m3 - 223,98
Execuçåo de Þasse¡o em concreto desempenado (5 cm) - m2 - 27A,tO
Execução de Reboco, como prÊpåm msnuål da ârgam¡ssa - m¿ - 136,00
Execução em Alvenarið êm ìiiolo Ceråmlco (0,f0 x 0,20 x 0,20 m) - m2 - 286,00

. Execuçåo sonorizðdoGs - m3 - O.42

. Gradeämento - CHP - 112,0O

. ¡mplantação e subst¡tuição de Bal¡zödor- uod - 1.899,70
r lmprimÐção - m2 - 700.00
. ¡nst¿lação de tampa de coocreto paß Pv, Bueiro, Cô¡xå de lnspeçåo - m3 - 25,65
r Levåntrmcnto de seção trånsverg¿l - m - 11.740,00
. Levåntâmento Plan¡altlmétrico Cadaslrål - Ha - 536,13
. Limpe¿å de Bue¡ros - m3 - 259,50
. L¡rnpezå de calhas e sårjetas - m - 53.682,02
. Limpe2â de desc¡då e 3åfdâ d'águå - m - 5.134.00
. L¡mpezâ de Gåleriôs - m3 - 20,00
. L¡mpezô de pistâ e poñle - rn2 - 269.450,5S
o L¡mpezô de plâca de sinàlizàçåo RÊFLETIVA - m2 - 608,35
. Limpeza de plôcð de siôðl¡zðçåo SÊMI-RËFLEfIVA - m2 - 5,20
. t¡mpeza superfic¡al da camadð vegetal - m2 - 1.700,093,03
r Locaçåo €om estaqueðmenlo - m - 53,819,00
o Locaçåo com estaqueômento e n¡velamento dè eixos e bordos - m - 37.743,55
. Marcaçðo de pontos com coorden¿das - und - 7.431,00
. Muro de arimo de alvenäriå de pedra àrgåmassadà - m3 - r.O30,40 K



. Nivelamento Geométrlco - km - 6,98

. P¡nturð de fslxâ e setås - e=0¡6mm - m2 - 2O4L82

. Plnturå MANUAL com fintð Acrlll€a, (DUAS OEMAOS) - m2 - 495,00

. Plantio de áruore de médio porte e frut¡f€ras, em cavas de 80X80X80 cm' und - 299,00

. Plôntio de áryore de pequeno porte¡ em cavas de 80x80X80 cm - unó '964,00

. Podð de ånores, com llmperâ de galhos secos e Et¡rada de PaEs¡tas 'und - 63,853'00

. Recomposlçåo ou Retirðdå de defensas metál¡cas m 759,00 86 Reconlomðção do Lelto Estradal ( Patrclamento / Lam¡nagem ) ' m2 ' 10.919.425'60

. RecupeÊgão de bueiros (årgamåssa e aplicaçåo) - R€paro Egtruturðl 'ñ2'263,00

. RecupeÊção de chàÞa pâra plâcå de slnal¡zação - m2 - E6,75

. RecupeÊção de guðrdâ-corpo (ârgam€ssa e apl¡cação) Reparo EstrutuÊl - m2' 342.23

. Regula¡izaçåo e compàctåçåo de subleito -m2 - 23.784,05

. Rejuntâmento de calhâs (ôrgàmãssa e åpl¡cação) Reparo EstrutuGl - m2 - 247,45

. Rejuotômento de meios-fios (argâmassa e apllcação) Reparo EstrutuEl - m2 - 107,00

. Remoçåo de placa de slnôllzação R€FLETIVA - m2 - 364,70

. Remoçåo de placa de slnâlizaçåo SEt'll.REFIETIVA - m2 - 23,40
¡ Remoçåo Mânuâl de entulho - m3 . 30,00
. REMOCÀO manuôl de pavlmento em concreto asfált¡co - m3 - 3,50
. REMOçÃO Mecônizôda de pav¡mento em concreto asfált¡co - m3 - 78,50
. Renovação manual de s¡nal¡zaçåo horizontål - m2 - 65,00
. Ret¡rada de cerca - m - ¿,40
. Ret¡rada de marco quilométr¡co - m2 - 1,50
. Roçôóa manuEl (Cap¡m) - m2 - 1.315.428,33
. Roçôda mecanlzada - mA - 4,786,3E6,80
. Tðcha Bldlßcionål - Fofneclmento e colocaçåo - und - 806,00
. Tãchåo B¡d¡re€lonâl - Fornecimento e colocaçåo - und - 509,90
. Tôchão Monodirec¡onâl - Forneclmento e colocação - und - 114,20
. Tapô-burôco com CBUQ - m3 - 1.894,53
. Tapa-buEco com PMF rn3 130,02
. Transporte Caminhåo cðrcceria de l5 t Rodovia p¿v¡mentada - TKm - 178.063,7f
. Transporte de á9ua bruta em côminhão p¡pa - Rodov¡Ð não pav¡m€ntada - TKm - 7.540,00
. Trangporte de água bruta em caminhão p¡pâ - Rodovla pavimentada - TKm - 364,00
. Transporte de coordenadas com GPs öté 15 km - und - 13,00
. Trânsporte de l.laqu¡nár¡o - Rodov¡a pðv¡mentðda - TKm . 398.929.89
. fransporte de Mater¡al de la Categor¡ð - Rodoviô não pâvimenlâdå -f(m'1.487.667,3?
. Transporte de Material de lð categoria - Rodov¡a Pavimentada - TKm - 449.108,97
. Transporte de Materlål de 2. categoria - Rodov¡a Pav¡mentadð -TKm'226.876,24
. Trânsporte de Mâleriâl Diverso em Camanhão de 8 T - TKm - 5.963,68
. Transporte Gm cðminhåo de cårrcceriå 4t Rodov¡a pavimentada - TKm - 2l'47?,46
. Transportes de Materiôl de Sinðlizåçåo - TKm . 2,186,15
. fratamento Superf¡cial Simples coñ bånho dlluldo - m2 - 2.000,00

su PE RrNt Et{oÊ¡{crÂ 1 Éc ¡{tcA

1 - DTREIORIA DE ORçAI.IENTO . GERÊ¡{CtA DE ORçAIIENTO DE OBRAS C SCRVTçOS DE ENGE'IHARIA

ReLtórlo Gêral nå o?dêm de ¡tên3 - Oê3crlçåo - Tlpo de orç.mcnto/At¡yHâde ' ilê3/ano

. pol¡c¡ð Rodoviária Federål - Posto Alfa S¡pauba - DF-o4o - Reloma de Arquil.etura e ¡nstalações - Atuahzôçåo de preços ' agolzl

. Acesso Bôias de ônibus - orçâmento de obra - Jun/21

. v¡aduto e TrincheiÊ OAE'S 9A e 98 - Orçamento de Obra - janl2r

. viaduto do Comper BR-020 - Orçâmento de Obra - jan/21

. Passarela Novð Esperônçå BR-o20 - Orçêmento de OÞra - ranl2¡

. PRAD DF-005 - Plantio de lludâs - Orçâmento de Obra - a9o/21

. Recuper¿ção e Reforço das oAE's na DF-003 . Atuålização de preços - 5et/21

. Conlenção de Canal VC-311 Rio t'lelchior - Orçamenlo de Obra - Ðbr/21

. Implåntåçåo de Pav¡mentaçåo da OF-131 'Orçðmento de Obrå - out/21

. Implåntåçåo de Pav¡mentação da DF-131 - Atualizaçåo de preços - de¡l21
¡ Coàstrução de Bsre¡ra de õoncreto, Tipo New ,eßey Duplå, Nâ RodovlÐ DF-OO3 (EP!A NORTË), na Ligàção Torto Colorado - Lote 1 Atuâlização de preços mar/21
. Contrâtação de Serv¡ços de Sondagens - orçamento de ObÊ '3et/21
. Restãuraçåo do Pav¡mento da Rodovia DF-095 (EPCL) - Atuðlizaçåo de preços - out/z1
. ConstrugÉodeContençåodelaludeseCanaldaPontesobrcoRioMêlchlor,inclu¡ndoelaboGçåodepmjetoex€cut¡vo.-Atualizaçåodepreços'out/z1
¡ lmplantåção de poñte em estruturas m¡stas (concreto e metålicðs) sobre o corrcgo águas claras - 3. saídâ dê águas clards - Atual¡zôção de preços'dez/21
. lmplantôçåo da 3r sâfdâ de åguÐs clar¿s (Pav¡mentaçåo) - Orçômênto de ObrÐ ' nov/z1
. Restaurôção do Pavimento dð mdovla dastltal DF-463 - Orçamento de Obra 'dezl21
. Execução do s¡stemå de reàdequâção viårla €om v¡aduto e tr¡ncheira na enträdå do Riacho Fundo ¡ - Atualizàçåo de preços - jun/z1
o Restauração do pav¡mento entrc o bâlão do recanto das emas e o Balão do Piriqulto, DF-001 (EPCT) - Atuðl¡zação de preços ' dezl2¡
e tmplantação de passarela em eslruturå mlstr dâ estação Nova Esperânça do BRT Eixo Nofte . Orçamento de Obrâ - mãl/21
. tmplanlaaão de ponte sobrc o Rio Ribelrão Santanå na OF-140 - ¡nclu¡ndo prcjeto erecutlvo - Orçamento de ObE - túl/21 22
o Seru¡ço de tomec¡mento e assentðmento de gâblåo . Orçâmento de Obra - iun/21
. Pavimentação da Rodov¡a d¡slrital vc-361 - orçåmento de Obrå . a9o/21
. Þuplicação da Rodovla OF-001, Trecho entre DF-027 ðté a DF-025 - Orçamenlo de ObG - a9o/21
. ¡mplðntação da Clclov¡s na Rodov¡a DF-140 - Orçamento de Obra 'a9o/21
. RecupeEçåo de åreàs deqradådas da Regerva B¡óloglc da Contðgem . Orçåmento de Obra - a9o/21
. Plano de recuperðção de áreås degråd¿das - PRAD da ,az¡da do córego Pulådof - Orcamento de ObE - set/21
. Recuperôção dô contenção de Tâlude sobre o R¡be¡rão Taguat¡nga na Rodoviå DF-459 - Orçamento de Obra - out/21
. Reforma da Ala 02 e Tratômento de fissurss do vlåduto do Balåo Aercporto DF-025 OAE 663 - OrçÐmento de Obm 'out/21
. lmplantação de €iclov¡a na rodov¡ð DF-480 . Orçamento de Obra - out/21
. Brrne¡rås de Concreto LTc - Orçämento de Obrð . ,un/201. Élâboração de Projeto Urbaîist¡co - Parque Rodoviário - Orçåmento de Obra - abrl21
. Restâurâção da VC-341 e VC-475 - Orçamento de Obrâ - dezl2l
. Restauråçåo de pavimento do P¡stão sul (cônte¡rc de ob6) - orçamento de obra - nov/21
. Cotaçåo Sondâgem (Demånda SUOBRA) - Orçamento de Obre - out/21
. Comparativo entre soluções de pâvamentação parò Vc-361 Estudo mãi/21
. Comparativo entrÊ soluções dê pâvlrnentação p¿ro VC-341 Estudo jun/2r
. Compårativo entre soluçöes de pàvlmentâçðo Þ¡ra DF-475 Estudo Jun/21
. Contrrtação de Emprcsã de consultoriâ pàra a execução de ¡nventário florestal e elðborâção do plano de supressão vegelal, locål¡2¡tdo nÐ Rodovið DF'001' Trecho

entf€ os entrocamentos com as Rodoviås OF-O27 e DF-025 (Demanda DIMAI{) - Orçômento de Obrô - set/2¡
. Cotsção de emprega para a execução de geståo de reslduos dos d¡stritos rodov¡ar¡os (Þemðndâ DIMAM) - Orçamento de Obrâ - out/21
. Êstudo de soluções dupl¡cação da rodov¡a DF-001, læcho entrc DF.027 até a oF-025 - Estudo - Jul/21
. Compärativo entre soluçóes para ¡mpl¡ntaçåo da Fav¡mentðção ðsfalt¡cå nå OF-l3l - Estudo - nov/21
. ContEtaçåo de emprcsá egpeoållzadå em Gestão de Placas de Éndereçåmento e Tur¡st¡cas, ¡nclulndo S¡stemå WEB de Geståo - Orçamento de Obra - Jun/z1
. Anál¡se de orçðmento DF-250 (Voçom€¡) Anál¡se de Orçamento out/21
. Análige de orçamento "Cam¡nhos dâ9 Escolas" - Escola sant¿ Helenð Anál¡se dê Oçâmento a9o/21
. Supervisõo da DF-140 Orçômento de Obrâ mal/21
. Prsslvo Ambiental DF001 (Tæcho DF- 463/Þf-140) Orçamento de ObG abr/21
. Pedldo de solicitaçåo lntema - Esclðrccimentos de Quest¡onåmentos - marl21
. Pêdldo de solac¡taçåo ¡ntema - Esclarecimentos de Questlonåmentos - abr/21
. Pedldo de sol¡c¡tsç¡o lntema - Esclarec¡mentos de Questlonamentos - mai/21
. Pedido de sollcltåçåo ¡ntema - Esclarec¡mentos de Questlonômentos - Jun/2¡
¡ Pedldo de sollcitaçåo ¡ntema - Esclarec¡mentos de Questlonamentos 'Jun/z1
. Pedido de solicitação lntema - Esclarec¡mentos de Questionamentos å9o/21
. Pedldo de solicltaçåo lnlema - Esclarec¡mentos de Quest¡onamentos âgo/21
. Pedido de sol¡cltaçåo lntemâ - Esclarec¡menlos de Questlonðmentos set/21
r Pedido de sollcitaçåo lntemâ - Esclâreclmentos de Questlonamentos nov/21
. Ped¡do de solicrtåçåo lnternå - Esclårec¡mentos de Questionamentos nov/21
. Aprovação de novos preços (Lâmârão) - AprovÐção de Novos Preços - mði/21
. Aprovação de novos pÊços (Lâmarão) - Aprovsçåo dc Novos Preços - Jun/21
. Aprovação de novos pGços (v¡ðduto Recanto dâs Emas) - Aprovaçåo de l{ovos Preços ' nov/21
. Construçåo de talude dö ponte sobre o Rio Målchlor DF-180 - Orçamento de Obc 'dezl21
. Anál¡se pedido de adit¡vo (Contrôto 04rl202!-Stràtå), Rodovla BR-0¿0 - Anål¡se de Orçàmento - dezl21

2 - DrnETôllIA OE IIEIO AüalENTC - D¡l.lAll
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15 L¡c€nçrs rmbbnlÐÈ rccêÞ¡dr¡
RODOV¡AS:

. DF-330

. oF-055

. vc- 427

. vc-36r

. 3å SAIDA ÞE ÂGUAS CLARAS

. OF.OOI-CAMtNHO P/BRAZLÂND¡A

. DF-13¡

. DF- 140

CAHINHO DAS ESCOLAS:

. ESCOLA CLASSE CAT¡NGUÊ¡RO

. ESCOLA CLASSE ALMÉCEGAs

. ESCOLA CLASSE SANTA HELENA,
O ESCOLA CLAssE SONHÉM DE CIMA
. ESCOLA CIAssE LOBEIRAL;

VIADUTOS

. RIACHO FUNDO I

. ROTATÓRtA OFOOr/OF-027/DF-035;

04 AutorÞ¡çõa3 Ambþntsb rôc€bHa¡

. JAZIOA DA PAPUÞA;

. ÁREA DE EMPRÉSTII4O (TERRACAP PI ÞF.74O, VC361, OF.25O;

o7 Aulorlzrçô.3 d€ suprGa3åo ve9Ctal rec€Þid!.:

. RODOVIAS (OF-330, DF-t31, OF-140);

. V¡ADUTOS (RECANTO DAs EMAS E COMPER, ROTATORIA DF. OOIIOF.O27IDF.O3s);

. JAZIDA DA PAPUDA;

OS Rêquerlmentor de LAS envbdo3 ao IERAM

. DUPIICAçÄO DA BR.O8O;

. OUPLICAçAO OA DF. OOT (VC.263/ENTRADA ITAPOA PQ);

. V¡ADUTO DO TTAPOÃ;

. OUPLICAçÃO DF-473;

. PAVIMENTAçÃO DA VC-379/383;

07 Reqúcrlmcnto3.le ASV envbdo. ro ¡BRAll

. DUPI¡CAçÃO DA OF-.001 (VC-263/ENTRADA ITAPOÃ PQ);

. VIADUTO DO ¡TAPOA. DUPLICAçAO DF-473;

. Áne¡ oe EMpRÉsrrMo cANTETRo cENTRAL - DF2s0 . Ánee oe EMpRÉsrtMo Fx DoMtNto

. OUPI.¡CAçÀO DA DF-250;

. AREA DE EMPRESTIMO PARA AS OBRAS OA VC.361;

01 Requarlmanto då LP snvlados ao ¡BRAll

. PAVTMENTAçÃO DA DF.22O;

05 Rcquarlm.ntos d. AA envlados ¡o IBRAl,l

. Áne¡ oe euprÉst¡r'ro CANTETRo CENTRAL - DFzSO;
Äne¡ oe empnÉsr¡uo Fx DoMrNro - DF-2so;
Áne¡ oe eupnÉsr¡mo PARA As oBRAs DE DUpLtcAçÃo DA DF-2so;
Áne¡ oe empnÉsr¡No pARA As oBRAS DA vc-361;
Áne¡ oe empnÉsr¡uo pARA oBRAs Dr-oor(DFo2s/DF-027);

DF-250;

PROCESSOS E DOCU¡r'IENTOS TRÁf{¡ïADOS

. Processos SE¡ com tram¡taçåo no período: 648 precessos dlveßos;

. Processo SE¡ com andamento fechado no período: 575 Þrccessos diveßos;
o ElôboraçãodelT9MinutasdeOfíc¡oparaoGÞGencaminharalnst¡tu¡çöesÊxtemâs;
. Elåboràção de 739 Despachog encaminhados a outos setores do oER/oFj
¡ Correspondånciâs eletrônicås env¡adas pelo SEI - ¡71 env¡adas;
. Elôboração de 179 Notas ¡nformat¡vas åcerca de diversog assuntos;
. ElôboÊgão de 4 ilèmorðndos pâra setores do DER;
o Documentos extemos lnserídos no SE¡ no perfodo - 1878 documentos d¡versos.

RCLAÎOR¡OS E PARECERES ELAEORADOS

. ElÐbor¡ção

. Elâboração

. Elåboração

. Elåboração

. ÉlðboÊçåo

. Elôborôção

de 50 (26 DIMAM- 24 GELMR) Relaìórios Amblentals, RCC e RMA;
de 5 Hemoria¡s Descrit¡vos para o ¡BRAM;
de 40 Temos de Referêncla para pagðmento de taxa do IBRAM;
de 06 Levantamentos FlorÍst¡cog;
de 22 P¡rcceres D¡versos (GELMR);
de 12 Termos de Referånc¡å (GELMR) para coolratação de empresas.

ACOII PAN}IAIIEI¡TO DE COi{Ï RATO S

. Acompanhamento do ContÊto no 006/2015 celebrådo com a empnesa STRAIA ENGENHAR¡A LTDA., cuio objeto é â contratsção de gen¡ços de consultoria er
engenhåria parð análise e adequaçôes nos Êsludos de Vlåbilidâde 1écnlcâ, Econômica e Amb¡ental - EVTEA e Estudo de lmpåcto Ambientâl - EtA/R¡MA (Produtc
oriundos do ContGto no o4o/2oo8), e a elabonçäo dos pEjetos báslco e execut¡vo parâ lmplantsção do Anel Viáno do Distrlto Federål;

o Acompanham?nto do Contr¿to no 009/2016 com a Êmprcsô slE - Serviços Técnlcos de Engenhâr¡s S,4,. para a execução do Plðno Básico Ambientâl - PBA relâtlvo àr

obrâs de lmÞlÐnl¡ção do Coredor E¡xo sul / ART sul;
. AcomÞånhåmento do Contrsto no 028/2016 com a Empresa GEOSERV Serv¡ços de Geotecnlà e Construção Ltda,, para a execução dos PrcJetos Execut¡vos dr

engenharia pârå execuçåo då Þrvlmentôção das v¡ås de ¡cesso ås Escolas Rurais (Pmgramð Cåminho dås Escolas - LOTE 0f), ¡ncluindo os Estudos Amb¡enta¡s
necessårios;

. Acompanhamento do Contrðto no 029/20f6 com å EmÞrÊsô ASTEC Eng€nharia Ltda.. par¿ a execução dos Projetos E¡ecutlvos de engenhår¡a para execução da
pavlmentação das v¡ôs de acesso ås Escolâs RuÊis (Prcgrâmâ Camlnho dås Escolås - LOTE 02), ¡ncluindo os Estudo3 Amb¡entais necessárlos;

o Acompanhimento do Contröto îo O27l2o2o com a APOENA Soluções AmblèntÐ¡s. pårå a elabordçåo e execuçåo do Proreto de Avallåçåo de lmpacto ao Pâlrlmônic
Arqueológ¡co - PA¡PA na obG de ampl¡açåo da Rodov¡ð DF-047j

. Acompanhamento do Contrato no OO7|2O20 com a Fundôção Aroeirô, parâ a elåboração e execução do Projeto de Avðl¡ação de lmpacto ao Pâtrimönio Arqueológlco .
PAIPA nr obr¡ de pavlmentação ds RodoviÐ DF-285 (km 06/D¡v¡sa DF-MG);

. AcomÞðnhâmento do Contñrto no 006/2020 com a Empresa Paranoá Consultoria e Planejðmeñto Amblental LTOA EPP, par¿ elaboração do Plano de Recuperåçåo de
Áeas Degradadas (PRAD) da jazrda do Córrego Pulador;

. Acompônhamento do Contrato no 021/2018 com å Empr€sa Amb¡enlal do Bras¡|, parô o plantio de 29.140 mudas do cerrÐdo, em área da FLONA e Fa¡xa de Dominao dð
rodov¡a VC-533;

. Acompanhamento do Contr¿to no 005/2020 com a Fundação Aroelra, para a elaboração e execuçåo do Projeto de AvÐl¡åçåo de tmpacto ao Patrimônio Arqueológ¡cg -
PAIPA na obE de pavlmentàçåo då Rodovlå DF-001 (DF-43O/DF-170), ¿ Elaboração de 9 Atestados de Execuçåo de Contratos;

ACOMPATHAüE]ITO DE PROCESSOs DIVERSOS

. Acompanhômento dos prccessos e Termos de ComÞrcm¡sso âsslnados com o IBRAM para pag¡mento de Compensação Amb¡enlal e Compensação Florestal Dela
¡mplantação de obras rcdovláriôs.

. Acompanhamento iunto ao IBRAM dos prccessos de licenclômento ômbiental de obrâs rodovlårias e de jazldas de materið¡s nðtuEis de construçåo.

AIIV¡DADES IXIERf{AS

. Coleta de s€mentes de espéc¡es arùóreös nat¡vas do cerrado em várias locål¡dâdes do O¡strito Federal;

. Acomoanhamento do plant¡o de sementes e manuteoção de mudas nãtivås no Vlvelm locali¿ado no 50 D¡strilo Rodoviário, juntâ
D¡sl rito.

e
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A DIMAM é composta a¡ualm€nte por lO sery¡dores ef€t¡vos do quadrc do DER/DF e uma estâg|áriâ

3. D¡ßETORIA DE ESTRUTURAS. DIC5Î
PROJETWTSE + RCDE
lla;egulta oidGm¡ Descriçðo - Tlpo - At¡v¡dade - Qtd (D¡ESf) - Qtd (GEEST) - Qld (TOTAL)

. Êlðboraçåo Termo de refeÉnc¡ö - Elaboraçåo - Vðrios - Varios - Vårlos

. ElôboÞçåo de Projetos Båslco de OAÊ - dêsenhos - ElðboÊçåo - Vår¡os - Vårios - Vårios

. Èlaborâçåo Memoria de Cålculo de oAË - Êlåboråçåo - vårios - vârios - Vârio3

. Ëlaborðçåo Memoria Dêscrito de OAE - Elaboração - Vðrios - Vôrio3 - Vårios
i Análise dos Produtos do contrâto 006/201s - Anel v¡ário - Anál¡se - vàrios - vðrlos - vårlos
¡ Análise dos Prûdutos do contÊto 005/202f - Viaduto Nomesle - Análise - Varios - Vârios - Vãrios
. Anáfise dos Prcdutos do contrâto OO4l2O2l - Viano OF010 - Análise - Vãrios - Vðrios - Varios
. Análise dos Prcdutos do RDCI - ltapuô - OAE - Anál¡se - Varios - var¡os - Vårios
o Análise dos Prcdutos do Qu¡nhão f6 - OAE - Anállse - varlos - vàrios - Vôr¡os
. Anállse dos Pmdutos do BRT Sudoeste - OAE - Análise - vðrios - Vârios - Vôrios
. Anållse dos Þmdutos do Contrato Cöm¡nha das Escolas Lote I - Anålise - Vðrios - Varios - Vârio3
r Análise dgs pmdutos do Contrato Cðminha das Escolas Lot€ 2 - Anál¡sÊ - Vôrios - Varios - Vâno3
o Mapas - Elabomção - variog - varios - var¡os
. Estudos de Concepção de OAE's - Elabor¿çåo - Varios - Varios - varios
. Estudos de tr¿çados - Elåboråçõo - Vår¡os - Varios - Varlos

srsrEMA r!¡TRôa{¡co DE rfiFoRf{açÃo: 5r9
EXECUçÃO DE CONINAIOS / SI5TEI.'AS

. côntrâto 00212027- Erosão DF-250;

. Cont6to OO4l2O2l - Vlàrio DF-010;

. Cont6to 006/2015 - Anel Vlário;

. Geståo do Modulo SIDER-OAÊ

. Contrô¡o O2A/2OL6 - Camlnho das Escolôs - Lote I

. ContEto O29/2OL6 Cañ¡nho das Escolas - Lote 2

. ContEto O4I/2O2O - Dupl¡cação BR-020

. Conlrato 0r3/2020 - EPIG

. Contrato Ol4l202l- C¡clov¡a DF-460 e DF065

. Geslão d¿ l¡cença flutuante do Auto Cad

CO!.TSSÃO E GRUPO DE fRABALHO

. Comlssåo de Slnållrçåo Vlåriå ànual;

. Comissåo de Geståo de Riscô anual;

. Subcom¡ssåo de Gestão de Pôlrimon¡o Imobiliario de OAE ðnuðl;

. Comissão Especaal

. Grupo de TGbalho
e Pemönente de AET;

. Grupo de TraÞ¡lho para €laboração de manual de Pontog Crit¡cos SENATRANj

. Camara Temática de Engenharia de Trånsporte e S¡nallzação - SENATRAN.

SIDER. OAC

. ¡nsp€ção cådastral anual - 3l

. lnsÞeçåo rot¡ne¡ra ånual - 22

. lnsÞeção extraordlnâdå anúâl - 4

. Cådâstro de novas OA€'s añuâl - 63

. - DTREIORIA OE ESIUDOS E PROJETOS. OIREP
PROJEÎWISE + REDE

. Acess¡bil¡dade no entomo da oAE 14 do Empreend¡mento BRT E¡¡o Norte;

. ¡mplantação de Börelra New ,er9ey, Rejuvenescimento do Pav¡mento, ciclov¡a e Passagem de Faunâ / DF.00r;

. Estudo de Traçado para a Avenida do 5ol Nascente; Es¡udo de Tröçado e S¡nðl¡zação / DF-130 (cðfé sem Tmco);

. Projetos Exe€utivos de ¡mplantaçåo do BRT Sudoeste;

. Projetos Executivos de lmplantaçåo do Anel Rodoviárlo do Dlstr¡to Federdl;

. Proletos Executivos de lmplåntåçðo då 3ð Fô¡xa dÐ BR-020;

. Proletos Execut¡vos de Restauração da DF-001 (plståo sul);

. Proleto de Pavimentàção I Of-473 (geomêtr¡co,terraplenågem,dnenagem,complementares);

. lñplântação da oAE ¡4 do Emprcend¡mento BRT E¡xo Norte (terrÐplenagem, pav¡mentação, s¡nal¡zação, dænagem e complernenlarcg);

. Adequâção vlårla sobr€ å Ponte cóffego Samsmbala (Geométrlco, Slnalizåção, Dr€nagem, Terr¿planagem) | DF-o7gt

. S¡nðli2ação Vèrtlcð|, Sinôll¿åção Horlzontål e obr¿¡s complementarÊs / DF-250i

. Prcjeto geométrico, Terâplenàgem. Slnall2âção Vertical, Slnàllzåção HoÌizoñtål e Drenåqem / Vc36l;

. Estudo de rcâdequâção do complexo Riacho Fundo t (oAE) / DF-075;

. Estudo de reãdequôção do complexo Riacho Fundo I (Drenågem) I oF-o75:,

. Estudo de readequação do complexo R¡acho Fundo I (Geométrico) I DF-O75':

. Estudo de readequaçåo do complexo Riacho Fundo I (s¡nalização Horizontð|, Vert¡cal e PrcJeto T¡po) | DF-O7S;

. Elåboràção de crcqui p/ consulta na cEB / €omplexo R¡acho Fundo ¡ / DF-075;

. Reðdequâçåo da Geometriå, Sinal¡¿ação Vert¡cal e Hor¡zontal / Vc-341.

. Projeto de recupefsçðo da erosåo da DF 2S0

. Estudo de vlabilldade dà Av. sol Nôscenle

. Anállse e prcJeto de contenção de vlãduto Recànto dðs Emas

. Projeto de rota de luqa dô DF O10

. Projeto da Cicloviô da DF 480

. Anál¡se de projetos das OAE's do Riôcho Fundo ¡

. Proleto de dupl¡caçåo da DF ¿50

. Estudo de concepção do v¡aduto do ¡tapoã

srstEmA EIEÎRôr¡¡CO DE rl{FO¡riAçÃO - SE¡

. ParecerÌécn¡co - g

. Ata-2

. Atestado de Execuçåo ônuâl - 5

. Atesto - 14

. Avaliação de Desempenho - 5

. Memor¿ndo anlal - 3

. Corr€spondencis Eletr6nicà rnuål - 46

. Terrno de Receb¡mento Prov¡sôrlo - 4

. Têmo de Recebimento Definlt¡vo - lN 4/20f4 - 6

. Parecerlêcn¡co anuâl - I

. Nota ¡ntomãtlva ðnual - 7

. Nota Técn¡ca - 2

. Projeto - 4

. Oocumento de Rescisão de Contrðto de Estág¡o -1

. Estudo Tecnlco Prel¡minar da ContEtaçåo lN 4l20l4 - 2
r ¡nstrução Normat¡va - I
. l'lemorando - 7
. Nota lntomat¡va -15
. Reglstro de Responsab¡lidade lécn¡ca - RRT - 3
. Prre€erTécnico - ¡
. lermo de Relerenc¡å / Pmjeto Bás¡co an 412014 - 9

EXECUç¡O DE COt{ÎtAÎOs / SrSf E¡,|AS

. conrrâro oo5l20t9 PtsTÃo sul. contÊro 00612020 sÉToR NoRoÊsTE. conrÊro 00712020 AVENIDA DO SOL NASCÊ,{TE. CONtÊtO OO2I2O2O CONTRATAEÄO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORACÃO ÞE PECAS TËCNTCAS E GRÁFTCAS. CONTETO OO2T2OI4 ¡MPLANÎAçÃO DO ANET VIÄRIO.DF

S¡DER . OAE
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. Despacho - 741

. Atesto - 14

. I'lemorðndo - 3

. f{ota Têcn¡cô - {

. PôrÊcer fécnico - I

GERÊ'{CIAS DE PRO¡ETOS

. Contrôto do gRT Su.toeste Contrôto ds Bentley r€lat¡vo å platafoma BIM

. Processo de consultå de fai¡å de domfnio

. Prccesso de consulta erterñâ Processo d€ consulta v¡a ouv¡doria do DER/DF

. Processo de påvimentàçåo dâ DF-220

. Processo de duplicâção dâ Df-00r EPCT, trêcho entre ås DF-O25 EPDB e DF-027 ePiK

. Processo de con3ultä de fð¡xa de domfnlo DF-001 DF-o15

. Processo de consultð de faixa dê domfn¡o DF-!28

. Pro€esso de liceôclamento dð pâv¡mentsçðo dâ DF-131, fomec¡mento de prorêlos e quantltatlvos

. Processo de consulta de fâ¡xa de domínio DF-205

. Processo de consulta de faixa de dominio Processo de con3ulta de fa¡xa de domínio
o Processo de congulta dð ouv¡dorið Pmcesso de consulta sobre projetos
. Processo de consulta de ta¡xa de dominao
. Crclovia da DF-140
. Conlrålo då DF-250 relat¡vo a parte amb¡ental proven¡ente dð erosåo
. Conlrôto då BR-020 lmplantação da 3. Faixa Processo de consultâ de faixa de domínio
. Prccesso de consulla de falxa de domfn¡o
. Prccesso de consultâ de f¿lxa de domfn¡o
. Processo de rcabllltâção do påvimenlo da DF-475 e vc-34 I
¡ Processo de €onsultð de fâixa de domfn¡o
. Processo de consultâ exlemâ
. Pro€€sso de consulta v¡ð ouvadonð do OER/DF
. Cadastro s¡st. De Å9u45 pluvlãs - DFOo2 - ÎÎN
. Conferånc¡a sinal¡zação/Obrâs complementâres Escolô t7 - Cêm¡nho das Escolas
. DF-285 - Restauraçåô de Pavimento - slNALtZ: Ortofoto3, plan¡metr¡a, EIXO-NTOP, eslðqueômento, coleta de dados in loco, inserção parc¡al dos dados no deseDho
. Dupl¡cação da DF-001 trccho oF-O27 a DF-025 - Sinål¡zâçåo
. ResÞostâ a consulta TTN - Trevo de Triagem Norte
. DF-220 - Slnâl¡zaçåo e quant¡tativo
. DF-131 - Sinôlizâção e qusntltat¡vo
. vC-341 - Sinôlizaçåo e guant¡tatlvo
. VC-361 - Sinallzaçåo e quant¡tatlvo
. DF-345 - s¡nalizaçåo e quðntltðt¡vo

5. D¡REIORIA OC lCCNOLOGIA
NUI-SO - N¡lclêo de Lâboratórlo .re SoloE G ó€ Acomplnhrm€ñto dê Câmpo
ENSA¡OS - QUAi{T¡OÂDE

. SONDAGEM E COTETA DE MAIER¡AIs.443

. PRÉPARAçÃO DE AMOSTRAS DE SOLOS. 443

. INDICÊ OE SUPORTE CALIFORNIA.4OO
O COMPACTAÇÃ9 DÊ SOLOS. 44I
¡ ESTABILIZAÇ4O GRANULOMETRICA . 36
. ESTABILIZAÇAo GRANULOMETRICA - 36
o L¡MITE DE LIQUIOEZ 334
. L¡MITE DE PLAST]C¡DADE.334
. DENSIDADE'IN SITU'. 629
. DENSIDADE REAI DOs SOLOS - 05
. DENSIDADE SOTTA 02 SEDIITIENTAçÃO .11
. ENSAIO MCT / BGTC OO ACOMPANHAMENTO DE CAMPO . 629
. cof'rPREssÃo Ax¡At- - ¿8
. COI'IPRESSÃO DTAMETRAL . 28
. ENSATOS DE PH OO CURVA DE TEOR ÓTIMO DE CAL 5OLOS EST. OO ESTUDO UN8 (VAINE TESTE). 08
. LENçOL D'ÂGUA OO

GcrÊnc¡r d. G€ot6cnb - GETEC
Projetos/Anál¡ses - Quantidade

r Erecução de ProjeÈos de Pâv¡mcntação - 05
. Execução de Pmjetos de Rèstâuração - 03
r Análise de TEço de Br¡ta GËduâdâ Slmples - 08
. Anál¡se de Taço de concrclo Arfáltlco Usinâdo ô Quente - 08
. Anál¡se de Prejetos de Pavimentâçåo (Contrâtâdos) - 10

¡nd¡cadores de Desempênho por Programa de Govemo
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lnófcê
ma13 Font.DÊ3Ê,

10 Ano 1c 
^no

Âlc¡nç Da3a,
20 Ano 20 Ano

Alcrng Þ.¡ôJ
30 Ano 3o

Ocrct
40 Ano 4o

Ano
¡ndlcrdor Unld¡.le Apur!do

lrzro,oo( ( 6EGÊO/COPLAÀ

22 112,

IDAS FAIXAS

DA PAVIHENT DAS FAIXAS

DA

redâção do Decreto No 40.276 de 25 de novembrc de 2019. VC'311 '
L metms285 sentiem dåc¡esccnle mdov¡a5ecom deslocâ meñto),

dâmetros 3lvc- e a de nomenclaturasua700 consequente mudançâde
.2O2O - OF-O47 (EPAR) - mâco zem

lceceorcot.o*X

L47,

lrz r n,oo(ILOMÊTRO

t2l20r

ntudo não fo¡ posslvel at¡nglr å melå esl.åbelecldt pelo r€gpect¡vo ¡ndicðdor.
de dlveßas Slstem¿ Rodov¡ário do D¡str¡to FedeËl em 2021,

-x
åvanço em relsção ao åno anterior ocorreu em v¡rtudè da Og

00 ,86NDICÊ DE MALHA
ADA EM "BOM E

oriôåud¡tona dåindicador pe ladoind lce onå alGfo¡ no deåno 2020 devlrtude m ponlado2020 o nçs
un¡dôdeâ e stá m comtrata t¡vas SUPLANôdetécnicå o bÊs Destacå-seSUOBRA. à¡nda JådeFedera CGDF bem Supcrintendênc¡ que

'ERcENruALls4,oo lortrzlzors
,86 00

'O 
. ÍNOICE OE MALHA RODOVIÅRIA

'AVII.IENTADA EM'BOM E óTIMO" ESTADO

pav¡mentâda e restaurada em decorênciâ dàs dlveßÐs obras contratadas- A melhora na aval¡açåo dos dðdos ocoreu em vrrtude do aumento da

x
real¡zadås por admlnlslraçõo d¡reta.

3,00
BRA/DER.

lt2l20 ,00 ,48 ,00VERIICAL EM
E

NDICE DA IíIALHA
coM s¡

2020 - No ôno de ¿O20 o DER/oF OI ise s m pords Rodov¡as Pôv¡mentôdas, sendo que as
dos

OBRA/DÊR.
,48 .00 oo 00

ND¡CE DA MALHA RO
coM SINALTZAçÃO VERTTCAL Em tl12/201

^W



Pcrbd
¡ndfCÊ
lralt 3o DGrG,

40 Ano 4o Font.Unb¡d. Apur¡do 10 Ano
Dc3ct

10 Ano
Alcrnç

20 Ano
DarG, Aþ.nç

Zo Ano
Dê.êl

3o Ano¡¡d¡crdo?

tuitlflcôtlva:2021 - A melhorå nå aval¡ação dos dådos oconeu em vlrtude do aumento dã måo de obG dlfetô dos seßiços execu¡ados pelos Dlstrltos Rodoviários.
2022 - X
2023 - X

71,00 48,67 88,00 t6,00 39,00 (
l,o.oo

r(
'UOERA/DER.)F

46 - INDICE OE MALHA RODOVIAR¡A
oAvti.tEr{TADA col'1 slNet¡zrçÂo HoRTzoNTAL
FM 'BoM È ó1IMo" EslaDo

PER,CENTUAI 55,00 tu12/20r8 An ual

nÐ qualldåde dss inlormåções geradag, bem como umô maior precisão dos dados ôpurâdos. DestacÐ-se, slndô, que a Unidade Jå está em tråtativss com s SUPLAN

ude de alteEção
da Rodov¡as Pôv¡

naconslântesâfede dos el mentoso rlçåodav¡nemfoinão metodologlaalcança
sendo esânál¡s rea I ¡zadagforåm trazendor€nc¡amento ummenladôs que videogeorrefeporatsmbém conclusão do nolnventá noRodov¡å

i¡.tüi'fj!iö!ü!'?1i'#"l"RrzoNrAL lo.*.,n,uo.l,r,oo lo,,'r,ro,rlon,"r þ,,00 þu,r, lr,,oo lrr,oo þr.* l, 1,",'. l- þYo'*o'o'*-FM.RñM F ótrMô" FqrÂDô

tu3tlfkåtþå3 2021 - A melhora dos dados åpregentados em 2O2l em relação öo âno ânterlor ocoreu em vlnude do aum€nto då área slnal¡¿ada, cons¡derando a
contrâtôção de empresas egpec¡slizadas, bem como os seryiços erecutðdos de foma dlrcta pelo DER/DF, entretanto mesmo com o lnctemento n¿ área de s¡nsl¡zåçðo não
lol possfvel ât¡ng¡r a meta traçådå pâr¿ o rsfer¡do ano,
2022 - X
2021 - x

6217 . SEGURAnçe rrlAlrce
Er€cugåo orçamcntârl¡ ê Flnåncc¡rr

LhuHadoAçåo/subtftulo L.l D6apa3r
Autorbôdô Empenh.do

2460
CAIIPAN}IAS

DEEOUCAlIVAS
rnÂ¡rsrro

75OOOO,O t60oooo,o 8t4925,59 884925,59

EDUCAT¡VA5 DE
rnÂnsrro-oen-

0001 -
CAMPANHAS

DF.DISTRITO
FEDERAL

75O000,0 1600000,0 884925,59 8849¿5,59

aoe93r05,14 39663584,OE
FISCATtzAçÃO
DE TRÂNS!ÎO

2S4t -
POttc¡AmENÎ0
E 3O96927O,O 4rEO92tO,OO

0001 -
POLIC¡AMENTO E

nscalrzaçÃo
DE TRANS¡TO-
DER.DF.
Þ¡sTRtTO
FEDERAL

26584545,0 37984545¡00 332 17809,58 33060665,29

66029 r 8,79

0004 -
POLICIAMENTO E

nscnrrzaçÃo
DE TRANSITO.
APOIO AO
POLIC¡AMÊNTO E
rrscrr-rzlçÃo
DE TRÀNSITO -
DER.DF.
DISTR¡TO
FEDERAL

4344725,O 982472 5,00 7775385,56

2904 -

Þa ESCOIA
IIANUlEilçÃO

V¡VE¡{ClAL DE
TRA¡{s¡ro

tooooo,o l3OOOOO,OO 322140,46 922140,46

322740,46 322740,46

0001 -
MANUTENçÃo DA
ESCOLA
VIVENCIAL DE
1RÂNStTO.OER-
DF. SOBR.ADINI{O

800000,0 I 300000,00

o

3208 -
tr4PrAxl^çÃo
DE
stretrzlçÃo
SElIIAFORICA

SOOOOO,O 1OOO0O,O

ooo2 -
lmeunreçÂo oe
srr{Ar_¡74çAo
SEMAFORICA.EM
Á¡ens oe
INTERESSE DO
DER.DF.
DISTRITO
FÉOERAL

30o000,0 I 00000,0 o 0

,tq



Aç¡o/Subtftuþ Lêl Dc3Dc!t
Autorts!d! EmpGnh!do Lhuldôdo

3209 -
¡rÞLÀr{TAçÃO
DI
SI]IÂLTZAçÃO
ESIÂltGRÁF¡CA

5OOOO0,O 12619O49,O 1246E122,E3 Eat5t84,r7

000t -
IMPLANTAEIO DE
srNALrzAçAO
ESTAT¡GRAF¡CA-
EM AREAS DE
¡NTERESSE DO
DER.OF.
DISTRITO
FEDERAL

500000,0 I 2619049,O r2468 r 2 2,83 8835 184, I 7

1L97 -
¡rÂÍ{ulEilçÄo
DA
sI]{ÃL¡zÂç¡o
HOR¡ZOf{IAL
VERIICAL DE

E

VTAS

3OOOO0O,O lt9roooo,oo 93142t9,65 93r4279,65

0001 -
MANUTENçÂO DA
stNAL¡zAeAo
ESTATIGRAFICA.
HORIZONTAL E

VÊRTICAL .
PREVENTIVA E
CORRETIVA.DER.
DF.D¡5TR¡TO
FEDERAL

3000000,0 r 1900000,00 9244279,65 9244279,65

0003 -
MANUTENçÃO DA
srNALrzAçAo
HOR,IZONTAL E

VERTICAL DE
vtAS-
MANUTENÂO DÊ
PLACAS DE
ENDEREçAMENTO
NA VILA
PtANÂLTO
. PTANO PILOTO

o 70000,0 70000,0 70000,0

at98 -
¡rlÂNUTEI{çÃO
DA
srraLrzaçÃo
sEf{^Fonrc^

ltooooo,o 2O5OOOO,OO 2O05306,96 ¡95OOOO,OO

0002 -
HANUTENç¡O DA
SINALI?AçAO
SEMAFORICA.
PREVENTIVA E

CORRÉÍIVA .
OER.DF-
DISTRITO
FÉDÊRAL

1700000,0 2050000,o0 200s306,96 1950000,00

lo27 -
t¡IPLANTAçAO
DE
srNALrzAçÃo

o ¡ooooo,o t¡9835,O 199835.O

0001 -
¡MPLANTAçÂO OE
StNALIZAçAO-
IMPLANTAçAO DE
SINAL¡ZAçAO DE
ENDEREçAHENTO
NA VILA
PtÂNALTO.
ÞtsTRtTo
FÊDERAL

0 ¿00000,0 199835,0 r99835,0

TOÌAL. 6217 -
sEguRArçA

PUILICA
360t9270,OO 776¡t83t9,OO 6|t188¿00S,63 6117O544,95

pnocRAr.rÂ f Er,rÁ¡¡co - 6217 - SEGURAI{çA PlrSLICA
SUPER¡HÎ!¡{DII{CTA DÈ OBRÂS . SUOBTA

¡ Execução de servlços de s¡nall¿âção horlzontàl e dlspos¡tlvos aux¡liares, em vários segmentos de rodoviôs do Sistema Rodov¡árlo do D¡strlto Federal (SRDF). Executor:
Engo Gu¡lheme José dð F. Bemiz, ê Engo ¡u¡. Antônlo Màcedo - Contrâto No Of8/2O21 - Lote 2, processo no O0ll3-0002782512419-2L¡

. Execuçåo de serylços de sinal¡zação horizonlðl ê d¡spos¡tlvos ðux¡liarês, em vårios segmentos de rodovlas do S¡stema Rodoviår¡o do Distrito Federal (SROF). E¡ecutor:
Engo Luis Antônlo - Engo Gu¡lheme ,osé da F. Bemiz - Contrôto No 02fl202f - Lote l, processo no 001¡3-00027E2512O19'2ll

sUPER¡rlcNDÊilc¡A DÊ OPERAçðCS

D¡RETORIA DE FAIXA DE DOI4IN¡O

f./
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D¡REroR¡1 DE enoouçÃo tNDusrRral
SINALIZAçAO VERTICAL

. 3.512 Plâcðs prcduz¡das

s¡r¡¡l¡z¡çÃo HoRTzoNTAL
Eranco - lermoDlá3tko

. I1,684 m2

Amarelo TermoÞl¡3tko

. 2.852 mt

Br¡nco - Acrllica

. 16.288 m2

Amarelo - A€ril¡ca

. 5.4?5 m2

Quôntltatlvo óê Produção de Pbc.s êm 2O2l

. 3,710 un¡dades

. 2.625,75 m2

FO rf{EC¡¡r EX1() DE CÜ.rEr¡TO

. 3.098 Unldåde de clmenlo de 50 k9

FORNECIiIENÏO DE PIIF

. 781,l4 m:

sERv¡ços o¡ ¡mpn¡m¡çÃo ExccurADos p¡lo r¡ûcteo
. 61.250 m¡ de imprimação e 55.050 l¡trcs de EA¡ fomec¡dos

FOnt{Êc¡frrEt{lo DE R¡¡c
. 81,710 htros

aanHo DE ueaçÃo ExEcurADo psro trúclro
. 59.640 m¡

sERV¡çOS REALTZADOS PELA irARCE'{AR¡A

4úr'
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SUPER¡'{lENOÊNCIA DE TRÂNSTTO
I - Þ¡REÌORTA DE CDUCAçÃO DE rRÂNS¡TO - DIEDU
A segu¡rseråo apresentâdå; as attvldades real¡zådas € a quðnt¡dåde de pessoðs atlngidas pelos prcgrðmas de Educação de Trånsito do DER/DF. No ano

Ae ZlOZt, devido å pândêmlâ da COVID-19, reformð e ampl¡açåo dð Escolå V¡venc¡al de Trâns¡to, os âtendlmentos na Trånsitolåñdlã foram suspengos.
Com ¡sso, diveras iniciatlvas foram reallz¿das pela Gerêncla da Escolå Vivenciðl de Trång¡to e GerËnc¡ð de Campanhas Educativas no lntulto de contlnuar
a tomentar a pol¡ticö de educàção pôfa o trånsito. prcmovendo ð €onscientizàção entre todos os usuários das v¡as. D¡veEäs açðes e lniclat¡vas
presenc¡a¡s e virtuais em esco¡aiforim æålizâdãs pelá Gerôncia da Escolð V¡vencial de Tråns¡to, além de co^stôntes campanhas educativôs ôtÉvés da
Gerênc¡¿ de Campanhas Educatlvôs.

ATEÍ{DTT4EÍITOS REATTZAOOS PELA O¡RETOR¡A DE EDUCAçÃO DE TRÂilStÎO - SUTRAfl:
Ourant€ o ano de 2021, a Dlretor¡a de Educaçåo de Tråns¡to. pormeio de ðmbas as gerón€¡as, atendeu 81.137 pesso¿s, sendo destâs: 55.163 Pedestres,
2.520 Motoc¡clistðs,3.857 Cicl¡stas e ¡9,597 Motor¡stas, em cômpanhås educatavag Total GeEl de pessoas atend¡das d¡retômente pelð Diretor¡a de
Educação de Trånsito de janelro å de2embro do ano de 2O2l foEm de 81.137 (oltenta e um m¡|, cento e triñta e sete), todos dev¡dðmente afer¡dos.
Foram real¡zadðs as seguintes Campênhas Educativas nag vias do Slstemð Rodovlário do D¡strito FedeEl'SRDF no ano de 2021:

. Campðnhâ Volta ås âulås;

. campanhô Carnåval: Fol¡ão Consciente, tråns¡to sem ac¡dente;

. Campanha "Mð¡o Amarelo"j

. Campanha "Alcoolem¡a";

. Campanha "Motociclistô";

. Cðmpanha'Cicl¡stö"i

. Cðmpanha "DER nas Escolas";

. CêmpanhÐ "Semana Nac¡onal de Trånsilo";

. CampanhÐ 'Motoristas Prof¡ss¡ona¡s" campanh¿ "lrånslto S€guro";

. Cåmpanha "Pedestrc Consc¡ente";

. Cåmpanha "Palestras";

. cðmpânha "Trånsltolåndia nas Egcolas';

. Cðmpðnha "Tránsltolånd¡a vlrtual";

. Campðnhð "Trånsitolåndia nas Ruas";

. Projeto Pedålôndo pârâ as Escolas

2. DTRETOR¡A DE F¡SCAL¡ZAçÃO DE TRÂilS¡TO. OTF¡S
RELATóR¡O OE ATN'¡DADES - GECOP 2O2T
O ano de 2021, tal como o de 2020, ¡n¡c¡ou-se com um cenårio lmprev¡sível com a manutenqão de algumas das medidôs de dlstanclamento soc¡.1, home
office e comérc¡o parc¡almente fechado.
A prcvisão de vàclnðção contra COVID-¡9 mant¡nha-se desan¡madora, sem expectativa imed¡ata de vacinação de toda ã popúlagão e o mèdo constan-te
de transmissão do vírus mðnteve grande p¿rte da população do D¡strito Federal älnda restr¡ta em dom¡c¡l¡o. Porém o avanço da vac¡nação ð pôrtirdo mês
de março ¡mpðclou no abmndamento dås medid¡s de d¡gtanciamento. Parð estð Gerènclå essas mudanças resultåram na retomada de algumas operåçÕes
de flu¡dez descont¡ouðdðs no ôno de 2020 devldo ao ba¡xo fluxo de veiculos nos locais de intefrenção.
A DfF¡s através da Gerånc¡a de Controlê Operac¡onal - GECOP está e semprc esteve al¡nhada com estratég|âs de atuação dumnte a campanha de
testågem, e em outras ações necessárias ao combàle do COVIO-¡9.
A GÉCOP, por me¡o de sèus Agentes de Trânsito Rodovlárto psrtic¡Þou e tem participado de vánðs ações coniuntðs com a Secretaria de Estado de Saúde
do Dlstr¡to FederalSES/OF, tais como a campanha de vðclnðção contrà o HIN¡ e COVTD-1g e de testagem. Nas açðes o DER/DF atuou ordenando o
tråns¡to nas proximldades dos poslos de saúde e demais locaii utili¿artos, de foma a a9¡l¡zðr e dår sequrança aos envolv¡dos. Éslâ9 âçðes tiveram ¡níc¡o
no mês de abril de 2O2O e algumas permanecem at¡vas ðté o momento dð elsboração deste Relatôrlo.
Ressaltamos ðlnda å parilcipãçåo dog Agentes em vånas operações coordeôadâs pela Secretaria de Estado de Segurança Pública-SSP/DF no combàte ao
COVID-19 como por exemploi
òperações de Fiscaltzaçåb aos estâbelectmentos comerc¡a¡s/ativ¡dôdes econôm¡cas, uso e d¡stribu¡çåo de máscaras- - Operaçåo ¡ntegrðda por vár¡os
óig¡oi ¿a segurànça pú6lica e mobilidade com o objetlvo de fiscal¡zar estôbelec¡mentos comercla¡s e ðtiv¡dades econôm¡cas quanto à d¡spon¡b¡l¡dade e

usó de ept3,-horario de funcionamento e medldâs obrlgâtôrias para o alend¡mento ao públlco e enfrentamento do COVIO'19. Ta¡s med¡das deteminâdås
pelâ OMS e segu¡das e apl¡cadas pelo Govemo do Distrito Federal
ôper¡çåo Vftá S¡þtcm - Reúne eslorgos dos óçåos dâ segurançå púÞlica, f¡scal¡zaçåo e prestação de serviços públicos, no combåte aos crimes
v¡ólentos, letals e lôtenc¡onals no D¡striao Federal. Os Aqentea de Trång¡to atuam na f¡scallraçåo dos ve¡culos e condutorcs abordådos. A Oper¿ção 5'
t'landamento trðta do mesmo objet¡vo e efet¡vo mencionaãos na Op, Vltå Salutem. Estag operôçðes ocorrcm ås sextas, såbðdos e domingos.
Operrçåo dG Fbc.lirig6o, Con3cþntÞação e DFtr¡bulçåo d€ ilô3côrô3 de Proteção tnd¡v¡duôl- Operagão lntegrada entE os órgåos da segurånça
públ¡ca- e moÞilidade que tem como obJãtivo principal ã conscientlzaçåo dð populaçåo a respe¡to do uso de måscaras e med¡das preventivas de
transm¡ssão do covtD-19. ¡nclus¡ve reðli¿àndo å distr¡bu¡çåo 9rôtu¡ta de móscôÊs rndividuâls'
Algumas dessas operações forôm encemdâs durânte o ano de 2020, porém ô operåção 50 mandômento pemênece at¡va a¡é a elaboraçåo deste
relðtôrio, pemanecendo constante a sua frequência.
A OÞeraião 5! mand.mentoocore aos f¡na¡s de semana (sextâ, sábado e domango) e contà com a part¡c¡pação do OER/DF, PCDF, PMDF. OETRAI¡/Dl
CBMDF e DF Legal.
As tabelàs a seguir apresentam 09 númercs geEis do ôno dê 2021. Referente aos anos de 2O2l . É possivel também v¡sualizår à retomada de algumas
opeÊçôes devido aoi números apresentactoi, em espec¡al no ano de 2O2l no qual ¡nter€alômos periodos com mðior e menor lsolâmento soc¡al e
campanhas de vâclnåçåo contrð COVID-19 e lnfluenza.

Bl ll7 - aâmâ< ê Cl¡menqõÞq ê Proalùtôs Pedoosos
Rl lf7 å1.^ôlèñ¡a
Ftl ff7 .ôñirñt¡ DER/ SSP-DF
Al l17- waf.rlôc D¡vÞrcñ<,¡fMôtô.¡áêlâ<
oôêråcãês coniuntar Dostos de vaclnacão DER/SSP/SES-DF
ô^Þã.âÞG Þô<tô< dÞ 1Þ<tåôêñ DFR/ISFS-DF

1nooeÉcôês conluntâs DIDOM/DIFIS/SES-DF
ôõFã.ôê< CAIqP - pf) p Fiqcâlrtå.ãô

OpeÊções conjuntas OER/SSP-DF

Câmñâñhâ( Fdúaåtivås
rôfôôar¡.ãoc de çcoÍrãn.â Viånâ - ftFR/DF lÀôôiôl

Empresas Terce¡rizadas de ObÊs (Apoio)



Opemçôes de Fluldez nas Rodov¡às Distritais (08 Operãções de seg a sexta com o emprego de 14 v¡ötuÊs)
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Anal¡sando os númercs apresentados neste relatÖrio ônual verilicð-se o ñâ¡s Þrôx¡mo do normal, ou seja, período pré-pândemlê (2019), em espec¡âl nos
últ¡mos meses do ano de 2O21. A pðrtlr da retomada de algumas at¡vidðdes essenclals fez-se necessåno a retomadð de todas ås operações dìárlas de
flu¡dez e fiscal¡zaçåo iuntamente com a manutençåo das operðçðes conjuntås de combate ao COVID-19.
Ressaltamos ainda que durdnte todo o ano de 202! o E¡xåo do Lazer manteve-se em func¡onômento aos domingos e fenados nacroña19.
A tabela a segu¡r apresenta os númercs gera¡s relacionados a operôções diårias. bllt2 conjun¡as e tlscal¡zações rotineirås dâ Gerèncla de Contrcle
Operacional no ano de 202¡,

Apresentamos alnda os números especif¡cos das operações exerc¡das pelð equlpe dos Ag€ntes de Trånsito Rodoviário moto(lclislâs:

Abôralâoê ns I

lnãbilitàdos I

RÞñôvi¡lô< ôôr I iaêñaråñÞntô I I

Prccessos Gerðls autuðdos I ¿An

Trôm¡tðçåo Geral de Processos
I 3.200

Receblmento de Olícios Geråls ? rÂR

Atêndlmento Presenc¡¿l - Agendamento 21_r20

Atendlmento v¡a telefone nç 6nñ
Fnv¡ô ala Côrreqôôndãna¡âq F¡(¡aå - Oi¡cios 792

lnd¡câção Real de infrator
r çR ¿on

Cåncelår aútos ¡nconsc¡slentes

Càrìcelâr âutos Art. 29 Vll CTB I a)o

Conceder Advenênc¡a da NP ;-2AO
ÂtÀAd¡mâñt^ de ôilv¡dôr¡âe 7e)

Cumorimento de Declsões Jud¡ciais ¡-112

Desv¡nculåções de l.lultas - Veículos Leiloados i )Ro

D¡q¡tali¿ôçõo Geral de Documentos r5a-400

Recebimento de E-ma¡ls - Setor de Multas/
lequerimento de Multås 58.080

Eifem ó90

CoilrümBifeciyrol l3

Cooo t¡oecioüilndväel 59

Griìdosl€ I
Prmho n

Rodolrcm 7ß

DrREtoRr^ o¡ rnÁraco -
crnÊ¡c¡¡ oc eilÂL¡sr o¡

¡f¡cr¡o oe erÁt¡s¡ E oEFESA pnÉv¡¡ - rueop
o Núcleo de Anállse de Defesa Préviâ - NUADP, subordrnado å Oiretor¡a de F¡scal¡zaçâo de Tråns¡to, setor rntegrånt€ da Superintendênc¡a de Tråns¡to,
tem, além de outrâs ôtiv¡dðdes, a função de ânâl¡sâr os processos de Oefesa PrÉv¡a ¡nt€rpostos no Depðrtamento de Estradas de Rodôgem do D¡str¡to
Federô1, com o lntu¡to de auxlliar a tomada de decisðes då Autor¡dad€ de Trånsito neste quesilo.
Com a implem€ntôçåo do Sistemð Eletrôn¡co de lnfomaçôes - SEI , em novembro de 2017 e em consonånclð com â determlnação do Senhor Oirelor-Gerål
do DER, prccesso SEt no 00f13- 000f1979/2018-55, foi publ¡cada ð lnstrução Nomatrva No 02, de ¡3 de setembrc de 2018, qu€ nomatizå a execuçåo då
anál¡se dos requerimentos de defesa de autuaçåo de trånsito na modalldâde teletrabâlho.
No ano de 2021, a Le¡ f 74.O7ll2O2O. gue altercu slgn¡licat¡vômente o Códlgo de Trånslto Brasale¡ro (CTB), entrou em vigorno diâ 12 de âbr¡l de 2021.
Em ma¡o do mesmo ano, to¡ real¡zado cußo de atual¡zaçåo sobre ôs prin€ipå¡s âlteraçöes ocorridås no CTB påra os serv¡dores lolados no NUADP.
Devido ao avanço da COVfD-19 no país, os prazos loram suspensos novðmente em vários èstådos bras¡le¡ros, No entanto, ressðltamos que duÉnte esse
mesmo ano, as anál¡ses dog processos de defesa prcvias não foram ¡ntemmpidas.
Proce33o3 anal¡3rdo3
Forðm ånallsâdos e coñclufdos mals de 7.000 (sete mll) processos de Defesa Prév¡a por ¡nfEção de trånsito, que estavam sob a guarda deste Núcleo.
tnsta destâcêrque, segundo estêt¡stlcas do SEt, desde ¿ implåntação do teletrabalho, ma¡s de 53.000 (cinquenta e três mil) processos for¿m analisados
e concluldos, não contab¡lizados os prccessos llslcos não convenldos dlgitalmente.
c:nÊrc¡¡ D! ¡ñFRAçõcs E prNÂI-¡DADE

ccnÊr¡c¡¡ og ¡¡rÁl¡s¡ DE AUToRTzAçÃo EspEc¡AL oe rnÂrs¡ro - caaET
A Genência de anállse e Autorlzação Especial de trånsito teve ao todo no periodo suprôc¡lado 1,550 em¡ssões de Autorl2sções Espec¡a¡s de lrånslto
rclat¡vos a veículos que necessltam de ¿utori¿¿çåo pâr¿ clrrular e 25 eventos (Desportivos e Nåo Oesportlvos)
Segue öbarxo quantitâtivo de Autonzðçðes Especiàis de lrånsito emitidâs no ano de ¿0¿¡.
luron¡z¡cÃo ESpEcIAL DE TRÀNs¡To EMtrtDAs PARA v€ÍcuLos:

ml AuroßBA{ôts-vtítut3s loli

r eñ¡ ' ûnnì¡.ùl.lrr.
,O!¡rt1F.r,{dú;:ê Gúcç.
¡ Þût¿ . l&rar

úDTTRApôlo cenloon or rnÂr¡s¡ro - GEAÞo



. Atuðçåo lunto å Com¡ssåo Permânente de Anállsc de Egtudo Prév¡o de lmpacto de V¡zlnhðnça - CPA/ElV, da Secretðria de Oesenvolv¡mento Urbåno e Håbltaçåo'
SEDUH, com å emlssåo de temos de reler€nclÐ e pareceres ¡nteßetor¡a¡s. Os pEcessos analisados pela CPA/EMcmltam diætômente ôa unidåde do slstemô SÊ

corespondente å comlssåo;
. Atuðçåo Junto å Coordeñâçåo lntersetorlâl de Arquitelurå - C¡ARQ, da Secretana de Desenvûlviñento Urbano e Habitaçåo - SEDUH, com a emlssåo de notlficêçðe

ae eiigênila e de terños dL anuêncla psra projetos siqu¡tetônlcos cl.ss¡f¡cados como pôlo 9êrador de tråfego - PGv. os prccessos ânallssdos no åmb¡to dâ CIARQ
t¡am¡tam diretamente nð unldðdê do slstema SËl corespondente å coord€naçåo;

. Análise de lnteler€nclðs no SRDF em projetos r¡úðnlst¡cos ou arqu¡tetônlcos; com a €missåo de pårecet€s técnicos e respostâs a consultas envladas por outros
órgåos do GDF ou por pårticulares;

. An-ál¡ses de trånslto pârô åtendlmenlo a demandâs eventua¡s da D¡TRA/SUTRAN que tenhôm relâção com a órea de competénc¡ô destà Ger€ncla'

30. R.união Ordhår¡r CPA/Erv -

. Anál¡se de pedldo de pâgðmento em pecúnla nås medidås m¡t¡gadoras do TC 02/202O - EmpGsô Vlctorlå Construções e lncorpo¡ações Ltdâ. (Processo-SEl 00390.
00004688/2021- 75),

o Anállse de pedido de prcrogåção de pra¿os de apregentação das medidas mit¡gadorâs do TC 0f/2021 - empreend¡mento Arenâ BSB (Proce3so-S€l
0o390-0000609 r/202 1-6s) ;

E,¡ Rcunaåo Ertrrord¡nár¡r CPA/Elv

. Anål¡se do E¡V do Recanto das Emas (Processo 00390-0000373012021-3ll;

31r R€unlão Or.llnárla CPA/ÊlV

. Aoållse da Carta Resposta do Arena BSB acercô do Parecer Técnlco 361202l (Processo no 00390-000o609112o21'69h

. Anålise da sollc¡tação de d¡spensa d€ EtV no Prcieto Legal da Sede do Hlnlstér¡o Públlco do Trabalho, localizado no Lole 45 do Setor de Emba¡xðdas Norte, RA
(Processo no 014l- OO27J4l2OO7ri

32. Rsünlão o.dlnárb CPAlEIv

. Análise da tö versão do EIV do empreendimento DF-Star, localizado no Setor de Grândes Áreas Sul - SGAS, QuadÊ 914, Lotes 64A a 674 - Brasíl¡a/DF (0039C
00oos8r4/202r-17);

. Análise dä Cêitå no 04.2O2l do Consórcio SGCV-SMAS acerca de dúvidas na ¡nterpretðção das medldas de drenagem faxadðs ño ÎC 0f/2020 (Processo no 00390'
0o0or 303/2020-37);

. Anál¡se de ôJustes pontuô¡s nâ minutâ do decreto que regulamenlar¿t a l.ei 6744/2020 (Processo no 00390-000O3025/2020-52).

GERÊr{crA DE Esruoos c AoEeuAçÃo vtÁRrA

^TTVIDADES 
¡J{TERNAS/ EXTE RNAS DCSEilVO LV¡OAS

AnÉlbc dc vlab¡bads para lmplantagåo ou tlodlf¡cåçåo

. Faf:å3 dc Pêdertresi

. SlnâIzâç¡o Ho.Þont.li

. S¡nô¡zôçåo vertkal;

. ondùlôções Ìransvel.âb;

. ¡nt€g?ôção d€ Cklol,b¡i

. RetorroS;

. Fa¡xls d6 
^c€l€rrçõo/DôsãcGlGrrg6oi. F¡scal¡zåção El€trônlG de veloc¡dade;

. Alteração de veloc¡dad€ R€gulamentarj

. ¡nterseções;

. semáfaros;

. Passâr€las

Ânálbê de Prorêtor Ptopo3to¡

. D¡spos¡tivos Junto à roóov¡â;

. Projetos de Slnalizôçåo;

. Projetos de Operâção de Trånsito;

. Projetos de Adequaçåo Vlária.

AT¡VIDAOES ¡NTERT{AS

^tlvldådê3 
dG Gê31¡o

. Apob n! Ex.cug¡o do cont?ato no 069/2019 (Pl¡lv'3)¡

. Plrtklprç¡o 6ñ combBö.t

GCRÊNCTA OC PRO'CIOS DE ENGENHARTA DE 1RÁFEGO'GEPET
Af ¡V¡DAOES ¡NÎ ERi{AS/CXÎ ERt{AS DESENVOLV¡DAS

. Análise de v¡ab¡lidade para lmplantaçåo, Mod¡f¡cação ou ¡lanuteaçåo;

. Anállse/Elåboração de PrcJetos PrÞpostos,

A1¡VTDADES INTERrlAS

GER,Êilc¡A oE EsIUoos É EslAlisTTcA DE TRÂFEGo

T¡PO TOTAI
rÁÁtâñÊñ dâ v.¡.¡rl^e 6ñ
Contâgem de Pedestres 46

aÀÀt¡âÊñ d. a¡.|¡et¡À tÁ
F(lúalôr ale Tråfaoô a
Êcrrd^c FcÌ¡t¡ct¡.^c niv.R^q q

Respostås Ouv¡dor¡a/usuår¡os extemos/oemônda
ñl Êrnâ l14
Þaái.¡ñâ.¡ô .m añm¡cc¡ô .lF I i.ilâ.;ô I
prrti.lôåcão .m Com¡ssåo dê Ac¡dèntes 1

Dad¡.¡^ã.åô rm .-ññ¡<rãô TÉ.ñ¡.ã t
Prccessos SEI com andômento no setor ,oß
pmrÞ<cô< SFT aoñ ândâñÞñlô fèahâdô nô <Þtôl

cErÊNc¡A oc ct{GEllH^R¡Â c SEGURANçA VtÅRrA - GESEV

Equipamentos de F¡scðl¡zðçåo Eletrônlca e Cåmêrâs d€ Mon¡torâmento: 45
De 0UOU202I a 3O1041202t (EFE 2r 628)
De 0l/05/202t a 3t11212021 (EFE 2: 628)

(

LCI Darp€rå
AutorLrd! Emp.ñhado Llquld!doAç¡o/sl¡btftulo

E216 - ilOBTLIDAÞE UREANA - GESIÃO E üANUÍErçÃO

Erecuçåo Orçrmantáab a Flnôncalra



Dêrpc3r

^utorÞ.dr
EmpGnh.do LhuldrdoAçåo/subtftuþ LGI

1t546968O,O4 134711921,46
E502 -

DE PCSSOAL
ADM¡NTSIRAçÃO 13O7O50O1,O l3r3E456O,0O

1 34 930338,57
00r8 -
ADMTNTSTRAçÃO DE
PESSOAL.DER-DF.
PLANO P¡LOTO .

¡ 3070500 1,0 r36984 s60,00 ¡ 35069680,04

I 81 585,29
0121 -
ADMTNTSTRAçÂO DE
PESSOAL-
.DISTRITO FEDERAL

0 400000,o 400000,00

¡atSoooo,o 2¿tt447A5,OO 2a39At22.67 23598922,67
E50a - coNcEssÃo
OE BENEFIC¡OS A
SERVIDORES

24750000,0 24 r44785,00 23594922,67 23s9a922,67

oo16 - coNcEssÃo
DE BENEFICTOS A
SERVIDORES.OER.
DF.DISTRITO
FEDERAL

30317686,18 2965691a,59

GERA¡S

8517 -
OE

tvos

tl^NUlEf{çÃO
sERVtçOS
AOl.ll¡{¡STRAT

2721OOOO,0 3t47OOOO,OO

aa99249,67

OOT4 . MANUTENçÃO
DE sERV¡çOS
ADMTNISIRAT¡VOS
GERAIS.DER.DF.
DISfRITO FEDERAL

79349t9,O I 1364919,00 9096053,09

2 1 22 r633,09 20957668,92

9672 . MANUTENçÂO
DÊ SÊRV!çOS
ADM¡N¡STRATIVOS
GERAIS.
coNsERvAçÄo,
MANUTENçAO E

SEGURANçA DE
PROPRIOS . DER-DF-
DISTR¡TO FEDERAL

I 927508 r,0 261 0508 r,00

t5rooo,0 1570OO,O

tltL -
t,IODERN¡ZAçÂO
DC SISTEI,IA OE
¡r{FoRmaçÂo

lroooo,o ISrOOOO,O

r57000,0

ooz2 -
HODERN¡ZAçÃO DE
SISTEHA DE
tNFORIqAçÄO-DER-
DF-D¡STRITO
FEDERAL

r7o000,o 1570000,o r 57000,0

?r50ooo,oo 6353965,76 6353965,76

t5s7 - GCSÎÂO OA
TTFORÍ{AçÃO E
DOS SlSf EtrlAS DE
rEciloto6¡A DA
TNFORT4AçAO

5OOOO0O,O

6ts396s,76 6353965,76

2569. GESTÃO DA
TNFORMAçÃO E DOs
SISTEMAS DE
TECNOLOGIA DA
TNFORMAçÃO-DER.
DF.DISTR¡TO
FÊDËRAL

5000000,0 7550000,00

L7457,44
4088 -
caPAcraçÃo oe
SERVIDORES

215OOO,O t35OOO,O0 1 45?,44

17457,44 t7457,84

0019 -
CAPACTTAçÂO DE
SERVIDORÊS.DER.
DF-DtsÌRtÎ0
FEDERAL

2r 5000,0 135000,oo

464t72r.J5

2396 -
coNsERvAçÃo
DAS ESlRUTURÂS
FISTCAS DC
EDIFICAçöES
PUBLICTS

t40oooo,o 4tgooo0,oo 464t727,51t

2340000,0 2340000,00 2340000,00

0097 -
coNsERvAçÃo DAS
ESTRUTURAS
FlSrCAS OE
EDIFICAçÕÊS
PUBL¡CAS. DER.
DISIRITO FEDERAL

230t727,55

5323 -
coNsERvAçÂo DAS
ESTRUTURAS
FislcAs DE
ËgrFrcAçoEs
PUBLICAS.DER.DF.
DISÎRITO FEDERAL

1400000,o 2440000,00 230t727,55

o
3003 - nlFoRMA
OE PRÉD¡OS E
PRóPRtOS

loooo,o lO5OOOO,O o

50000,0 t050000,0 0 0

97lQ - REFORMA DE
PREDIOS E

PRóPRTOS.DER-
DISTRITO FEDERAL



Aç¡o/Súbtltuþ L.l Dê3pê3a

^[to]Þåde
Enpcñhrdo L¡qu¡d!do

roT^r - 8216 -
TI'Og¡L¡OADE

URBAÍ{^ - GlstÃO
E t4AftulE¡{çÃO

1E95OOOO1,0O 2r4084345,OO 2OO55644O,04 L9943r9L2,27

SUPER¡}IlCNOÊNCTA ADT4TNTSTRATIVA E FIf{41{CEIRA . SUAFTI{
RELATóRTO DE GESTÃO 2O2I SUAFIN
1. rR¡NC¡PArS ASPEClOS ORçA¡irEilrÁß¡OS E F¡¡lAllc!IROS
As princ¡pa¡s prát¡c¿s contábe¡g e orçamentårias adotôdas pelo Depaftamento d€ Estrôdas de Rodagem do Distrito Federal (DER'DF) para o registro dðs
ope;çðe; e ólaboraçåo dos demonsirativos orçamentários e contábels estão em consonåncla com a Lei no 4'320, de 17.O3.1964. com a Resoluçåo no

lb/SO, ¿o Tribunal de Contas do D¡strito Fedemi (TCDF), €om os Prlncip¡os Fundamentäis de Contabllldade e com ös Normas de Execuçåo Orçamentáriö e
F¡nancelra do Dfstrito Federal, obedec€ndo o Plano de Contâs do Dlstrito Federal, por melo do Slstemâ "SlGGo".

. Obseruåçåo ¡mportante: os valores util¡zãdos nå ånål¡9e das despesas ¡Dcluem, rnclus¡ve. a execução relôtivâ a descentralizaçðes de créd¡to de outÊs Un¡dades
Orçâmentádas. Fonte: s¡stema de Geslåo Governâmêntàl (SlGGo) - 2021.

oo oRçAMEt{lO ¡NlCtAl É Flf{AL
O orçamento paE o exercic¡o de 202l do DÊR-DF aprovado pela Lei no 6.778, de 06,01.202r (tOA/202f), t¡xou a dotaçåo inlcl¿l para ¿ despesa em Rl
457.932.862,00, distribuldà nas segulntes fontes de recursos (TðÞelð 1)r

ruDtilt

GÉfio I - hnhip¡Éo penentualde

rËp¡¡t$ do GDF m ßl¡& ¡o

0mmmb lnkhl. poreno

Essa conligucçåo ¡nic¡âl do oGâmento do DER-DF sofreu, no entanto, mod¡l¡cåções ao longo de 2027, em função de diveßôs alteÊções e âdequâções
necessár¡aã à óperacionaliuaçåó ¿o ôrg¿o, bèm como para atenderà progrômâção govemamental em temos dê ¡nvest¡mentos rclôtlvos às.interuenções
nâ mÐlha v¡åria do Distrito FädeEl. Eñr rcsumo, tå¡s modlf¡caçõeg fonmLdunias de: (1) incorpor¿fão ao orçamento do exercício de superávit flnancelrc
(såldo flnancelro ex¡stenle em 3¡,12.2020 menos os Restos a PÐgar ¡nscítos), rcpresentado pelas fontes 32f,335, 437 e 44A; (2) ¡ncorPoEção de

àcursos vinculados å instilu¡ções f¡nancelras fedeÊls (repæsentådo pela Fonte 135, cura destlnàçåo é a execuçåo de obrås rodov¡år¡as); (l) ¡ncorporaçåo
de excesso de årecadâção dá Fonte 237; (4) incorporåçåo de recursos da CtOE (Fonle 248); e (5) diminu¡ção e/ou åuñento de dotação (na ma¡or¡a das
vezes, os cancelamentôs de dotaçåo Oo' óen-oÈ deltinaram-se a suplementaçóes orçômèñtârlas em outras unidâdes do GOF). As mod¡flcaçôes
orçamentárias ocoridas durànte o ano de ¿0Zt eståo consolidadðs no relåtóno de créd¡tos ôdic¡onais do S¡GGo' Em resumo¡ o orçamento dð Autarqu¡a
aoresentou a segu¡nte situaçåo em 3f.12.2021 (Dotaçåo lnac¡öl e Despesâ Flnal Autorizada) - Tabela 2:

mFg-ç
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A execução dessa despesa autorizada (eñpênhâdâ, llquidada e a liqu¡dar). em cada fonte de recuGos, será demonstr¿da ad¡ante.
oA cxEcuçÃo DAs REcErras/nEPAssEs
pðG flnanciar sua operac¡onal¡zação, tanlo ad.ninlstEtlvå quånto f¡nal¡stlca, o DER.DF contå com ePasses do Governo Dlstrital, de contratos de
f¡nônciamentos com i;st¡tuiçóes financeims e de lomento federå¡s e estadua¡s, de convênlos com órgãos Pertencentes ou não å estrutura adm¡n¡strativa
do 6DF, Emendås Påriamenlares Federd¡s e Estaduð¡s e, tðmbém, com ¡ecursos prcpnos.
O DER/OF possui ârecâdação de rccursos pnópr¡os em duas ,ontes dlstlntÐs, qua¡s sejôm: Fontes 220 e 237,
e anecadição nâ Fonte áZO está v¡nculãda ås seguiotes princlpðis r€ceitag: rece¡ta de tâxås pelð ocupação de espaço Þúbllco nas rodoviås gob- a
junsd¡çåo d; DER/OF (quiosques, engenhos publ¡c¡tãrios, et¿). receltå de tå,(å de ocupaçðes de lmóveis, rece¡ta pelos seryiços de totocópiås, rest¡tulçöes
por danos ao pðtrimônio públlco, devoluçöes por receb¡mentos ¡ndevldos e etc'
À ¡onte 237 registra â airecadação relaiiva às lnfrações de trånsito ðpllcådas porAgenles de Tråns¡to do DER-Dl porPol¡c¡å¡s M¡lilârês do Båtålhåo de
policia Rodoviáãð, que atuðût àas ro<tovi¡s do Distrito Federðl (convênlo mtntidó com ð PMoF) e âs resullafites do monitoramenlo eletrônico de
velocidade (padais, banelms eletr6nicås, ctc). A åpllcação da aæcadação dessâ fonte de recucos tem vlnculàçåo específ¡ca às ðllv¡dâdes de tråns¡to,
conforme legislação especlftca que regulåmentð a mÐléna (v¡de Art, 320 do CTB e Resolução CONTRAN no 638, de 30.11.¿0¡6).
O Gråf¡co 2-e a'ta¡elå 3, a seguir, ôpresentåm â execução das rece¡tas própríâs do DER-DF no ano de 2021 (Fonte 220 e ¿37), por tipo de receitå e
fonte, respectivamente.
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Do total de anecadação de receitas própnâs do exercíc¡o de 2O21, ô årecådåçåo de multas de trånsito (Fonte 237) reÞresen¡ou 78,9296 (se somado à

fonte 183 esse percentual passa a ser de 94,64%), sendo. portanlo, ô prlncipal fonte de f¡nanc¡amento desse segmento pâra conse(ução das atividðdes
de f¡scal¡zaçåo, educação, engenharið de tráfego e segurança do trånsito nðs rcdovlas do D¡strito Federal. Destaca-se, novamente, o fato de que a

anecadaçåo-<lessa fonie de écunos só podeier aplrcada be acordo com a destrnação def¡nida no Art. 320 do Côd¡go de frånslto Erasile¡ro e na

nesoluçåó CONTRAN no 638, de 30.1t.20i6. S¡gnlfrcð dlzer que despesas não v¡nculådas às at¡v¡dades de trånslto não podem ser finan€ladas por essa

a rrecadaçã o.
A evoluçåo da arecðdação da Fonte 237 de 2019 â 2021 está demonslrada no Gráfico 3 ð segu¡r:
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O comportamento dô rcceitð vinculâda å Foote 220 (taxa ocupðgåo de espaço público, cópras, tå¡a de ocupaçåo de imôvers, ressarcimentos, enlre
outras) é o que se apresentå no Gråflco 4, a sequlr:

Gr¡fio ¿. t\oltfåo tonte220
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A ma¡or contribu¡çåo de ôrecådação na Fonte 220 vem da receita denom¡nâda "D¡re¡to pela Concessåo Real d€ Uso" (tàxâs relerentes aos espaços
públ¡cos ut¡l¡zadoi em faixas de dômÍnio dâs mdov¡as sob jurisd¡çåo do DÊR-Dñ tals como: qu¡osques, enqenhos publ¡c¡tários, outdoors, e¡c). Em 2021

essa rece¡ta r€presentou 95,08% do totâl årrecadado nessa Fonte.
Os rccursos originados dessð Fonte são âplicðdos, em sua maior parte, no custe¡o da Autarquiå (operac¡onal e adm¡nrstrâtivo) e em alguns
lnvesumentos ltais como aqu¡s¡ção de veiculos, mâterial permanente, etc). No ano de 2021, também houve apl¡cação dessa Fonte de Recußos no
pagamento de d'espesas de pêssoãl (tröbðlho voluñtár¡o dos Agenteg de Trånsito do DER-DF e Despesas de Exercfc¡osAnter¡ores de pessoâl).
ÃiãÃ ¿ot.ecrrsolpópr¡os. o DER-bF recebeu repasses de iontes extemas (contråtos de F¡nanc¡amentos e Convên¡os com órgãos d¿ área federal e

órgåos do próprto GO¡i, representados pelas Fontes 13513351321,231 e24Al44A (CfOE). Na ïabela 4 a segu¡rsão apresentados os valores repassados
de 2019 å 2021i

Alêm dos rccursos que ingressaram. confome demonstfado na TaÞela 4, tðmbém fol incorporådo ao orçàmento de^ 2021 do DER'DF o vâlof de Rg

74,037.976,0/0. relativo ao-superáv¡t da Fonte 437 (sðldo em conta em 31.12,2020 de årrccadação de multas de tråns¡to menos os Restos ð Pagâr

¡nscritos em 3f.12.2020). Quanto a09 repasges d¡ætos do GDF (Fonte IOO e outras a Tðbelâ 4A demonstra os valores referentes aos exercícios de 2018 â

2020:

Irbd¡14 Runo¡

ft:
Ta¡s æcuEos ðportðdos dlretåmente pelo GDF såo aplicados nô folhå de paqamentos dos seilldores, custe¡o adm¡nistGt¡vo e oPerac¡ooal, bem como em
¡nvest¡mentos (obrås, prcJetos, material permanente, etc).

DA EXECUçÃO DA DESFÊSA
A execucão da despesa no e¡ercicio t¡nånceiro de 2O2l apresentou os seguintes númercg, confome dôdos consol¡dados no Slstemô SIGGo (Tabela 5):
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o valor totôl då despes¿ autor¡zada em 2021 loi de R$ 600.067.001,00 (todas âs fontes.
f¡nônciðmentos), Em relação à despesa autorizâdð, o DER-DF erecutou R$ 4f0.689'889'32
execução de 68,44%, contra 69,43oó em 2020 e 77.46 em 2019.
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Em relação ðo total empenhado,45,880/0 forðm destinados às despesas de custe¡o (manutenção adm¡nistÊt¡va. custeao v¡nculado å atlvidâde'fim e
cust€¡o da folha de pagamento). 34,35% foram utilizados pðrð atender å folha de pagamento e encargos (ativos e inat¡vos) e 19,77oh forðm aplicâdos
em ¡nvestimentos (obras rodoviárias e aqu¡s¡çåo de mðter¡ôl pemanente).
Vale destacar que no rol das despesas de cusleio está inclufdo o denominado "custeio da tolha de pagðmento", representado pelos d¡versos auxflios
conced¡dos, e que são pagos no €ontracheque dos seryidores (ôuxll¡o-saúde, âuxíliotrangporte, auxílio-alimentðção, auríl¡o.natal¡dade e creche), Esse
¡tem de custeio consum¡u em 2O2t o valor de R5 23.462.008,62, ou sejå 12,45o/o do total empenhðdo nð cðtegorla de gastos "OutÊs Despesas
Corentes" (custe¡o). Em 2020 esse percentual foi de 16,22o1o e, em 2019, de f5,32%.
A despesa total autorazada e emÞenhad¿ em cada exercíc¡o, a pårtir de 2019, apresentou os valores relac¡onados nå tàbelô 6 (lodas as fontes):
Resumindo a por Fonte de Recursos temos a seguinte situaçåo (Tôbela 6A)

DESPESA COM PCSSOAL
A despesà com pesgoal, nos exerc¡oos de 2019 a 2021, aprescntou o segu¡nte compodamento (Gráflco 5)
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Comparat¡vamente ¿ 2Ol9 e 2020, a despesa com pessoal executadâ em 202t teve um aumento dentro da nomôlidôde de cr€sclmento vegetal¡vo
somâdo âo pagamento ocor¡do em dezembro desse ano dos exerc¡cios f¡ndos de pessoâ|.
Comparando a despesa de pesgoal empenhada, de 20l9 a ¿021, com o total de despesas empenhadas (pessoal, custe¡o e investimento), tem'se a
seguinte situêção, conforme Gráfico 6 a segulr:
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No Gráfico 6, pode-se observarque a despesa de pessoal em 2O2l representou 34,3SCto do total empenhado (pessoal, custe¡o e invêstimento), em 2020
esse percentual fol de 35,00% e, em 2019, fol de 30,28%
OU¡RAS DESPESAS CORREI{TES (CUSTÉIO)
As OutEs Despesas Corentes (custe¡o), de ñodo gerâ|, rcpresent¿m 9astog incoridos para manutenção dâs al¡v¡dades adm¡n¡strativðs e operac¡onô¡s
(custe¡o v¡nculado å ôtiv¡dâde fim do ór9ão), entrc os quðis se destacam: despesas relac¡onadas ôo custelo dâ folhå de pagamento (auxílios diveEos);
despesas compulsórias de mðnutençåo (ågua, luz, telefone, combustfvel, lmpostos, etc); serv¡ços de vlgilånclâ dås lnstalações, limpeza e conseruaçåo
de propr¡os; despesas ðssociadas à at¡v¡dade-f¡m do órgåo (mðnutenção de veiculos/máqulnas pesadas, supeilasåo de seru¡ços de engenhana, l¡cenças
¿mblentatg, recuparações amb¡enta¡s de áreas degEdadas, compènsações âmblentàis, manutenção de rodov¡ðs, etc); coreios e telôgrafos (remessa de
autos de infração de lrånsito); PASEP; e outras. A segu¡r, no Gráf¡co 7, ê ðprcsentada a evoluçåo das despesas de €uste¡o de 2019 à 2O2l;
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No Gráf¡co 8, a segu¡r, são apresentados os valorcs empenhados em 2021 porcåtegoriâ de gastos:
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As despesas de cuslelo (måñutenção ädmlnistratlva e operðcronal). em do totõl empeôhadô (Þessoal, custeio e
lnvest¡mento). A lâbelå 7 ð segulr ðpresentä os Þrincipôls rtens de custeio 17 à 2f)79
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O t¡po de despesð "Outros Sery¡ços de Terce¡rcs Pr" representou, em 2021, 50,47<h do totðl empenhado de despesas de custe¡o; em 2020, 43,910,6 e em
2019,44,49. Nesses serviços eståo incluídos, erltre outros: despesas posta¡s com remessa de ¡nfråções de trånsito; despesas com o processamento dðs
multag de tråns¡to; despesas com a locação de equ¡pamentos de fiscal¡zaçåo eletrôn¡ca de veloc¡dðde; trânspo.te de seryidores (TCB); å9ua, lu¿ €
¡elefon¡a; serulços diversos de ¡nlormálica; serv¡ços de v¡9llåncla, llmpeza e copa; sery¡ços de manutençåo dô mâlhå rodovlárta (mão-de-obra braçal para
manutenção de rodovias) e outros contratos de naturera conlinuada para manutenção adm¡n¡slrat¡va e oPeÊcionðl do DER-DF,
As despes¿s rel¿tlvas ao "custeio da folha de p¿9âmento", representado pelos d¡versos auxílios concedidos¡ € que såo pð9os no contra€heque dos
servidores (auxíllo-saúde, àuxílio-trànsporte, au¡ilio-ålimentðção, au¡Ílio-nðtâl¡dðde e creche) representou em 2021 L2,45o1o do totàl empenhado na
côtegoria de gastos "OutÊs Despesas Correntes" (custe¡o). Em 2020 esse p€rcentual fol de 16.22o,t e, em 2019, de 15,329o.
O valor empenhadô påG aquisição de materiôl de consumo (mâteriôl adñinistrêtlvo e operac¡onal v¡nculsdo å ðt¡v¡dade f¡m do órgão, tô¡5 como peçôs
pare máquinas pesadas, vefculos, massa asfåltica, combustível e outrcs, contribulu, em 2021 com t4,679þ do total empenhado em "OutEs Despesas
Corentes" enquðnto que em 2020 esse percentual fo¡ de 14,07 e em 2019 ãtinglu 19,83ô6..
DESPESAS DE CAPITAL (Tf{VESTIN'ENÌO)
O comportamenlo da degp€sa de €apital (¡nvestimentos) executada no exercíc¡o de 2O2l ôpresentou os sequ¡ntes números (Gráf¡co 9):
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No Gráfico 10 estå demonstrada a execugão dðs despesås de cåpitðl nos anos de 2019 a 202r
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14a¡orcs ¡nfomações com relação ås despesas de capitôl (lnvest¡mento) eståo dispon¡veis no Relatór¡o de At¡vidades de 2020, elaborðdo pela
Coordenação-de Planejamento - COPLAN, parte ¡otegrante da Prcslaçåo de Contas de 2020.
DA EXECUçAO DE RESIOS A PAGAR
No åno de 2021, å exccução de Restos a Pågar åpresentou a segulnte s¡tuação:
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Ao f¡nal do exercíc¡o de 2021, foi autori¿ada a inscrição de Restos a Pagar Prccessðdos e Nåo Prccessådos, confome descrito na Tabela 9, a segu¡n
Esses valores deveråo ser executadog (l¡qu¡dados, pagos ou can€elados) durante o exercício de 2o22:

h.p ltf,r!!lr!¡r

q!

DO RESULÎADO FTilANCÊ¡RO/PAlR¡HON¡ÂL/ORçÂMÈf{tÁRto
O Balânço Flnânce¡rc då Autarqulâ âpreseñtou å segulnte è¡ecução em 2021 (Tàbela l0)
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Outras lnformações relatlvâs à execuçåo orçamentár¡a, financeira e pâtrimoniâl do Departamento de Estradas de Rodaqem do D¡strito Federal (ÞER-OF)
podem ser oblldas Ju^Ìo à Superintendên€la Admin¡stEt¡va e F¡nônceiÉ dâ Autarqula.
2. GESTÃO OE CONTRAIOS
A Diretoriå de Contrâtos e Convênios - D¡COC e suas duas Gerênciãs (Contrâtos e Convên¡os e Parcerias) fol lmplantada no åmbito dâ Superlntendéncia
Adman¡stÉtlvâ e Flnânce¡.â - SUAF¡N, por me¡o do Decreto D¡stntðl no 39.142. de 20/06/2018 e alteEda pelo Oecreto Dislrital no 42.?75, de 07l72l2Ù2l,
com a transferência dâ Geråncla de Convên¡os e Parcer¡as - GECPA pac ð Coordenação de Planejamento - COPLAN.
As ativ¡dades de Geståo e Ftscôl¡zåçåo dà execuçåo contratual såo o conjunto de âções que tem por objetlvo àterir o cumprimento dos resultados
prevlstos pelð Admtnistraçåo Þðrå os seryiços contf¿tados, venticar a regularidade das obrigações previdencláriðs, flscð¡s e trabalhistas' bem como
prestar apoio å instrução prccessual e o encâminhåmeñto da documentação pertinente âo setor de contratos pôÊ â fomål¡zaçåo dos procedlmentos
relat¡vos a alteraçåo quant¡tativa e quðl¡tðtlvô, equilibr¡o econômlco-f¡nancelro (revisåo, reàJuste e repactuação), prormgôções de pra2os, pagamento,
eventual apl¡caçãó de sanções, extinçåo dos contråtos. dentre outras, com v¡sta ð assequrar o cumpr¡mento das clóusulôs âvençadÐs e a solução de
problemas relat¡vos ao contrato.
Êste processo é de suma ¡mportåncia pðra a coretð apl¡€åçåo dos re€ursos públ¡cos, da d¡sponib¡li¿ðção e atual¡zação dos dðdos referentes a contratos e

convênios na påglna da Transparéncla PúÞlica no Portôl oficiðl do DÊR/DF e da CGDF.
Dessa forma a Olretor¡å da Contratos e Convênios. por me¡o de suas Gerênclas de Contratos e de Convênlos e Parcer¡as, acompanhåndo â modernlzaçåo
e atuðllzðçåo dås leglslações voltadas para as áreas de l¡c¡tações, contmtos¡ convênios e compla¡oce têm felto o Geren€¡amento dos ContEtos por meio
dos Sist€mðs Corporltivos de Geståo de Contratos do DER (SGF - Sistemð de Gerenc¡amento F¡nancelrc, tSS - Slstema de lntegraçåo SIGGO/SFG, SMo -
S¡stema de Medigões de Obràs) e do GDF (E.Contratos) e o SIGGO - Sistema Integ¡ôl de Geståo Governamental.
A O¡COC, po. conseguinte, pâuta pela execução das at¡v¡dades em excelênc¡ô, norteando 8s rot¡nås admln¡stÊtiva e o mapeamento de processos como
agcnte fac¡l¡tador pôrð a ftscðlizåçåo dos contratos/atas, bem como apl¡cação de todo arcabouço juríd¡co paÊ elðboraçåo de temos competentes e

¡n!trução processual, demandàndo, portônto, constånte atualizaçðo dos servidores quðnto às leqlslações afins.
Com iiso, apresentamos de foma resumida os princrpa¡s dados referentes as contrôtaçðes æal¡zadas e a produtiv¡dðde dâ unldade D¡COC, no åmb¡to do
DER/DF, paE o EXERCICIO - 2021.
No åno de 2021 foram elabor¿dos 29 Atas de Registro de Preço, 56 Contratos, 75 Temos Adltlvos âo Contratos e 2f Apostllðmento. E em coteJo aos
ånos de 2019 e 2020. apresentamos o quant¡tatlvo dos termos elaborados:
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As contratações real¡:adas pelo DER, considerando âs demandas poßtuaas das atavidâdes mero e final¡st¡cas, såo tipificâdås como: estudo parð

elàboração <!e projetos de arquitetuE e engenhô.¡ô, obÊ, proJeto, aqulsição de bens de consumo e permanente e prestaçåo de serulço. No åno de 2021
o valoriotal de contrÐt¿ções tol de Rg 212.623.968,69, desse valor O,lO9o rcferem-se a estudo, 53 ðs contrðtações de obGs, 1 0)6 projetos, l29o
aquis¡çåo de bens de consumo, 4 06 a aqulgição de bens pemanentes e 3l contrataçôes referentes å preståção de seru¡ço, confome demonstrado no

9råf¡co/tabela â sègu¡r:
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de contratåção por un¡dade admin,stràtivà demåndante real¡zada em 2o21Aba¡xo, segue quadm rcferente åos tipos
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3 - cEsrÃo oE irÂTER¡Ats E scRvrços
3.¡ - D¡RETORTA DE MATERIAIS E SERVIçOS - DMA5E
3.1.r. - GERÉNC|A OE LrCtrAçÃO - GELIC
O DER-OF é uma autðrquiâ do Dlstrito Federô1, dotada de autonom¡a adm¡oistÊtlvà pâra a execução de suðs ôtr¡buiçõe3'
Ass¡m, paG a concrÊt¡zação de suas ativ¡dðdes, reallrÐ l¡cltações paE a contråtaçåo de materia¡s, seru¡ços 9eE¡s, obÉs e seru¡ços de engenhar¡a. As
modalidades de lrcitaçåo utilizadðs såo:
â) CONCORRÊNCIA - aquisrção de bens e seryiços, ¿lém de obras e sery¡ços de engenharia (obrigatôr¡o para valores acimå de R$ 1'430.000,00 e R$
3.300.000,00, respect¡vamente);
b) ÎOMADA OE PREçOS - aquisiçåo de bens e serulços, além de obras e serviços de engenharia (obrtgatór¡o pare valores ðté de Rt 1.430.000,00 e Rl
3.300,000,00, respect¡våmente);
c) CONVTTE - ôqu¡s¡ção de bens e sery¡ços, ôlêm de obras e serylços de engenharia (obrigôtóno påra vålores até de R$ f76.000,00 e RS 330'000,00,
res pectl va mente );
d) DISPE-NSA - aqu¡siçåo de bens e serviços, além de obøs de seillços de engcnhar¡a (até RS 50.000,00 e âté R1l00,000,00, rcspectlvðmente);
e) PREGÂO EI-EIRONICO - åquig¡ção de bens e serylços comuns.
A! ativid¿des precfpuas ¿a òeliC, portanto. compreendem o acompanhamento de Pregöes Eletrônicos, Convltes, Tomadas de Preços e Concorênclas,
elabonçåo de Editð¡s, åpoio nâ rnstrução de procesgos de D¡spensa e tnexigibilldåde de lic¡tação, fundamentðção de despesas e gesÌåo de pessoal do
setor.
A9sim, demonstEmos ðbaixo o quadm referentes as l¡c¡taçöes/modal¡dade rêðl¡zðdås em 2021, com status ¡nlciðdðs e concluídas:
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Demonstramos, a¡ndÐ. as atividades e/ou resultados relevôntes executados Þelas subunidades vinculadas à D¡retoria de Materiais e SerulçosDMASE no
àño de 202t:
3.1.2. - flr¡cþo de Almoxârlfâdo - ¡{ALllO
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3.1.3. Núcleo de Patr¡môn¡o - NUPAT
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3.1.4. Núcleo Servrços Gerâls

lt¿¿

t¡.ll
lF!a¿

3.1.5 - Núcleo

!rvÞc¡leqh¡n I--W
06 16¡

Er*¡fa.. i ltû

P¡¡{c¡Ér lCO

llllrüF

tr¡-t
¡ñ¡&t
!iü!

a¡''!

Gráf¡cos - NUSEG

r¡¡¡rr,,
ú¡¡gr¡l.iirú0ltl

rg tc¡tat¡

t¡tro

f¡fi

8da¡t¡tosõ/llürüft

¡(mf¡rdl

@rùrtufo
¡'l!¡brhtg¡lû- lt"i3

e Arqu¡vo - NUCDA
Arqulvo - NUCDA, também chômôdo
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de comun¡cação, Documentação
de PROTOCOLO, é um espaço paÊ o €idâdão se relâc¡onar com oO Núcleo de Com

Depðrtamento de
unicaçåo,
E strôdas de Rodagens

Documentação e
do Distr¡to Federð1, O NUCOA/PROTOCOLO tem como princlgal at¡vidade cadastrðr e tram¡tår as

r€€ebidas (Defesa Prév¡ð, Recußo Administråtivo de Trånsito, Sol¡c¡tações de Advertènc¡ô, Transferênc¡às de Pontuação, Cartôs e Ofic¡os
solicitações

dos Órgãos
Públ¡cog em geEl e Pessoas Fislcas e Jurídicâs). O NUCDA tâmbém é responsável Þor orienlar o funcionômento do 5eR¡ço Eletrónico dê ¡nfofmåção - SE¡,
em relação ås áreas que ôtua,
O NUCóA/pROlOCOt-O tem real¡zôdo um trðbðlho Þrcmovendo a llgação entre o C¡dadão e o Depðrtðmento, levando a este ôs solrcrtâçöes deFdoçåo de

Þrov¡dências, {sando à melhorið dos serytços prcstados de modo espec¡frco e geß|, Þuscando conslôntemente, qutfflcaçåo da equipe e dâs åfões pàrô
que os resurtados possam ser melhorðdos. Neste propós¡to de atender sempre da melhor romð t"t(ff 

"r."^rtä. 

*, 
,rM



tÊnsparênc¡a, acolhendo e respe¡tando os C¡dadãos que prccuram seus seryiços diôriamente. gðrðntlndo o sig¡lo (quando for necegsário e sol¡c¡tado)
Durånle o ano de 2O2l foråm receb¡das 888 (oatoceotas e o¡lenta e oito) sollcitðçðes por lntemréd¡o dos me¡os d¡sponlb¡li2ådos pelo DER-DF.
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As demåñdàs dos c¡dâdãos por telefone são, em su¿ maior¡a. solic¡tações de ¡nfomãção âcerca de andamento d€ processos de multas, de or¡entação de
como proceder com sltuâções que envolva o DER nas ações de operação tapa buraco. ressårcimento de danos ocasionôdos âos seús vefculos, ¡nstalôçAo
de pðÊda de ônlbus, instðlaçto de placas de slnal¡ração nas rodovias do DER, substituiçåo dðs placas das quadras do Plöno Plloto¡ dentre outrås ma¡s.
4 - GEslÃo DE PEssoas
A D¡retonå de Geståo de Pessoas é ð unidâde de d¡reçåo responsável por adm¡nistrðr o capitâl humano dcste Depôrtômento e está d¡retâmente
subordinðdð å Superintendêncið Admlnlstrôlivð e Flnance¡ra. Sua es¡rutura conta com duðs gerênclðs (Gerênc¡a de Pessoal e Gerência de Med¡c¡na e
Qual¡dade de vida) e dois núcleos (Núcleo de Aposentâdor¡ås e Pensões e Núcleo de Capac¡tação).
Salientamos que, de acordo com a Le¡ no 5.12512013, alterðda pelð Lel no 6,227, de 20 de novembrc de 2018, a Careara de Geståo € F¡scðlizðçåo
Rodov¡ár¡a é composta de 1.2o0 c¿rgos, d¡str¡bu¡dos da seguinte formà:

. ¡ - Especiôlistð de Geståo e Fiscôlizaçåo Rodoviánð; 130 cargos de nível superior, com fomôçåo especiflca;
r l¡ - Analista de Gestão e F¡scalizôçåo Rodov¡ária: 600 cargos de nlvel superior;
t ¡It - Agente de Tråns¡to Rodov¡ár¡or 200 cargos de nfvel superior;
. tV - Agente Rodoviário de Gestão e Flscalizaçåo Rodov¡ár¡a: 270 cârgos de nivel médlo.
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D¡ante do exposto. informamos que do ìotal de 1.200 (um m¡l e duzentos) cargos do DER/DF, ex¡stem 809 ocupados porseNidores efetivos, havendo um
déf¡cit de 391 seru¡dores, o que faz com que o andamento dos trabalhos f¡que comprcmetldo.

atùÊoÞ t(ryq¡tú.¿ o!84ffi,

Conforme relatór¡o apr€sentado pela Get€nc¡a de Pessoal - GEPES, o quàdrc funoonål deste DER/DF conta ðtuðlmente com apenas 809 serv¡dores, sendo
que 57 eståo cedrdos.
4,1. GERÊt{crA DC PCssoAL - GEPEs
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4.1.1, Nr¡cþo dê ApoÊêntôdorla3 e Pên3öca - 
'¡UAPPConlorme rclâtório apÊsentådo pelo Núcleo de Aposentadorias e Pensóes - NUAPP, por melo do quål faz-se um levantamento dos seßldoÊs que

preencheram os requis¡tos pôÉ se åposentàrem no ôno de 2021, descrevemos:
a) 10 Especial¡stas de Geståo e F¡scâli¿açðo Rodov¡árlâ, dos qua¡s I se aposentou;
b) 84 Anal¡stas de Gestãg e F¡s€al¡zðção Rodoviária¡ dos quå¡9 l7 5e aÞosentaram;
c) Nenhum proposto par¿ aposentaçåo do cargo de Agente de Trånslto Rodov¡ár¡o;
d) 44 Agcntes Rodov¡ár¡o de Geslão e Fiscal¡zaçåo Rodoviár¡4, dos quâis 3 se âposentaram.

rruflnær¡t¡or
r¡ì¡üd¡f FFr¡.raa¡al
¡¡ÜDsEr-.næl

Obgeruamos a¡nda que, ¡38 sery¡dores preenchemm os requlsitos pãra se aposentarcm no ano de 2O21, dos quðls 2l 3e aposentaram, ou geja, existem
ll7 seryidores que podem se aposentar a qualquer momento.
4,1.2 - Núcleo de Capacitação - NUCAP
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¡.¡. ctnÊr¡c¡¡ DE irEDrcr{A E euÂL¡DÂDE DE v¡oA - GEMEe
No tocanle å at¡v¡dade executadas na GEMEQ rcferente ðo âu¡lllo 3âtlde, elencamos:

. Média mensôl de 2ooo v¡óas (enlre seru¡dore3 e seus dependentes) contempladas com o Au¡ilio Sôúdei

. Méd¡a mensal de 1o vldôs (entc seruldores e seus dependentes) exclusas do Aux¡l¡o Saúdei

. Receb¡mento e ¡nclusão da ¡nformðçåo no STSCAS de 22 declåf¿ções de escolar¡dade de dependentes de seNldores entre 21 e 24 ðnos cursos graduaçåo;

. Méd¡a de 80 atual¡zações de valores de plano de sâúde devldo mudånça na laixå etária;

. Ém tomo de 6 lnclusões de novas operôdoras/adm¡ñlstradorås e 4 tipos de acomodsções de planos de saúde no SISCAS;

. 04 åtuôltaaçÕeg da renda de sery¡dorcs para cálculo do auxfllo saúde a ser pago a part¡r de 09/2021 dev¡do publlcaçåo d¿ ¡nstrução Nomativa no l0 de L7l08l202ll

. Médlâ de f5 inclusóes dos gerv¡dores no SIGRH nö tela CADHISSS dôqueles que estavam cxclusog ou que sol¡cltåràm pelå l' vez o auxílio saúde â pårt¡r de O4l202li

. 108 pâgâmentos retmat¡vos de auxíl¡o saúde no decorer do ano de 2021;
o Média Je 15 ¡nclusõeg dos servidor€s no SIGRH na tela CAoH¡S88 dôqueles que estavam exclusos ou que solicitðrðñ pela 1ð vez o auxílio saúde a parlir de O4l2O21;
. 108 pâEamentos retmâtlvos de auxflio saúde no decorrerdo ano de 2021;
. Atual¡zðção de lnformðções no prontuáno médico do seN¡dor no DER;
. Receb¡m;nto de 25 cert¡dões da ób¡to entre seN¡dores at¡vos, anat¡vos e pens¡on¡stas e atuâlização da ¡nformaçåo no SISCAS e no prontuår¡o méd¡co;
. Conrerènc¡ôs de relôtór¡os dô folha de pâgamento da EmÞresa 930 (DER/DF), versões 01 e 03, relatlvo ao Auxílio Sãúde de servldores at¡vos, aposentados e

pension¡stas do DER/DF Realizôção de 24 confe¡Ênclâs de 8uxíllo sôúde.

Fonte: Arqu¡vo dô Mèdic¡nå e

SUPCRI¡{TENDEÍICIA DE f o - sufßÂN
R.¡A DE . D¡FIS

COORDÉÎ{AçÃO DE PLANC'AMCNlO - COPLAÍ{
A Cooßlenôçio dê Plânejamento, através de seu Núcleo de ilodemizðção Admlnistrat¡vâ - NUMAD, é a un¡dôde responsável pels consolldação dts
lnformaçôes refeEntes ao PláneJamento Êstråtég¡co lnst¡tuc¡onEl - PEI, no åmb¡to do DER/DF.
O Planejamento EstÊtég¡co é påutâdo no Bâlânced Scofecård - 85C, que é umö metodologlå que detém feramentôs que prcpoftlonå ð todos os
envolv¡dôs uma v¡são rápldð e abrôngente da tn3tituição. Parâ que a organização possa alcançar os resultados pretend¡dos. o BSC preconiza a definição
de objet¡vos estratég¡cos, ind¡côdorÊs¡ metôs e o mâpâ estratéqlco da organ¡zaçåo,
ObJetlvos Estratégicos: São os objetivos pÊv¡âmentê definidos pelÐ lnstltu¡çâo e devem serbaseados ñðs åsplrações a longo Prazo;
lndlcadorcs: São os lndicadores que medem o sucesso do alcâncè dos objet¡vos, ¡ndependente dos tipos de ind¡cedor€s, ¡ndependente dos t¡pos de
indicâdo,res escolh¡dos pard cada meta, eles prcc¡sôm serclaros, de fácll obtenção e mensuráve¡s;
Metas: É aonde se quer chegar, é necessár¡o estabelecer mÊtas que farEo parte do percurso ðté o alcance do obJetlvo;
t4apô Estrålégico: É uma fer¿menta que auxll¡a na ¡mplementação da estrâtégia na lnst¡tu¡çðo, sua æpresentação é v¡sual, o Mapa é uma síntese das
medidas importåntes tomåda9 com foco no desenvolv¡mento.

REFERCNCTA¡S ESTRATÉGtCOS
O Referenciôl Estràtégico do DER/DF é composto pel¡ suÐ M¡ssão, a visão de futurc, Valores e Objetlvos estEtêglcos. Ëstes elementos que
relercncial estEté9ico eståo dispostos no
m¡SSÃO - O papel das orgðn¡zaçðes públ

Mrpå Estratéglco.
lcå

estabelecidas nas nomðs que EEem â 3uå
como tundamento as competênclâs Þrêv¡stâs
VISÁO - É a situação que se pmjèta pðrð
rcferenciàl estEtégico é ö condiçåo que os rnlegrântes ds orgånizrç¡o ideålizam PaE a Autarqura.
VALORES - É a lilosofra, ôs åt¡tudes e ôs crenqas que compõe um conjunto de regras parè os colåborðdores
que tem norteado o DFR/DF parô prestôr serviço à populåçåo de form¡ ef¡caz e ef¡c¡ente.

da v¡gência do Plano. Este componente do

**"ry'*'"'ql'"""';W,-

que se anserem, cumpfindo å3 competên€lås
que a m¡ssão do oÊR/DF fol deflnldå, teîdo

pfontu rios
re homologação de l¡cença méd¡€a dos

para
54 prontuárÍos

d€ prccessos dorcs que se öutodeclaErôm do Grupo de
e seguimento de tl processos

de procegsos para
I 704 processos

sobre o SEI e Programa de 14 reuniôes
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50 1 rônfrâm¡tação geral de processos
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OBJEÌfVOS ÉS1RA1ÉG¡C06Os objet¡vos estratégicos são desaflos å serem p€rsegu¡dos para que a lnstltuição ðlcônce os resultådos àlmejados
durånte å v¡gånc¡s do Plðno,
1 - 

^ssegurar 
com Ef¡ciêncið Ð C¡rculação de Pessoas e Produtos nas Reglões Admlnlslråtivås e no Entomo do Distrito Federal,

2 - Aumentsr a Quâlldåde de V¡da Prcmovendo a Mob¡l¡dôde e o Uso Sustentável dos Re(ursog.
3 - Ampl¡ar o Gerenc¡smento lntegrado de lnfomaçôes sobrÊ v¡as, Tråns¡to e Trånsporte
4 - Aperlelçoar ã Geståo do Slstcma Rodov¡årio do Distrito Federal- sRDF.
5 - Ser Eflciente no Atendimento das Demandas Adm¡n¡strötlvas e nö Adequaçåo dos Prccessos Organ¡zac¡onais.
6 - Estabelecer Polit¡cås e Canaig Efel¡vos de Comun¡caçåo lntema e com ö Sociedâde.
7 - Buscar a Excelênclà nâ Geståo Orçamentár¡a. AggeguGndo a Execução dô EstÊtégiâ.
I - lnstltu¡r Progråmôs de Qual¡d8de de vida e Desenvolver Competênciôs parô o Alcânce da Estratég¡a,
9 - Melhorar a Estruturå e lnstalações.
10 - AÞerfelçoar e Adequôr â lnfråestrutura Tecnológica Adotando as Melhores Práticas de Governanças de TI.

Gerênc&¡ de Pl¡nejâmenlo e AcomÞanhrmento - GEPAG
O PrcJeto de Elabmçåo dð Lel Or€ãmentåriå Anual também é de responsabal¡dade da COPLAN, os trabalhos såo reðl¡zados com o apo¡o da Gerênc¡a de
Planejamento e Acompãnhðmento - GEPAC, que também operac¡onal¡za a geståo dos rccursos de invest¡mentos. A Superlntendånc¡a Adm¡n¡strat¡va e
F¡nôncei.â - SUAFfN, é responsável pelas informações de custe¡o, licando à COPLAN responsável pelas ações orçamentárla3 de anvest¡mentos e com a
consol¡dação d€ todos os dðdos referentes ao PLOA,

Garåncb da Gcoprocersam€nto - GEGEO
A GEGEO é a un¡dade adm¡n¡strat¡va vinculðda à Coordenåção de Plånejameoto, r€sponsável pelå åtuåli¿ação do Mapö Rodov¡årio de¡xåndo'o em
contom¡dade com o S¡stema Rodoviário do Dlstr¡to FedeGl - SRDF.
A atual¡zsção do Mapa Rodovlário é realizada pela gerênc¡a de Geoprccessômento com o apo¡o da Superintendênc¡a Tócnica - SUIEC, Supedntendência
de Obras - SUOBRA e Super¡ntendência de Trâns¡to - SUTRAN.
A GEGEO, cuja åtribulções eståo elencðdas no Reglmento ¡nterno da Autôrquià, tômbém é demandada por diveÉos setores do ór9åo na elaboraçâo de
d¡fêr€ntes tlpos de mèpâs, bem como fomece apo¡o a todo o DER/DF nos dlfeæntes temas ligados å sua área de âtuôçåo.

pR¡f{c¡pA¡s AçöEs DESETVOLV¡OAS PELA COPLA¡{
1 - Ass€sso?¡a
1.1. nGformrs Prcdbl¡
R EADËQUAçÃO DAS ¡'{Sf ALAçð ES DA CO PLAN/TIUAOP iI SU AFtf{

. PrcJeto de Arqulteturå para a obrô de adequação das instalações da COPLAN. do NUADp e dos depós¡tos da SUAFIN, e da Cobertura do anexo do edilíc¡o sede d
DER/OF - 703,00 m2, com âumento da árca da COPIAN de 95,¡5 m2 para 146¡05 m2, âcrésclmo de ma¡s um banhe¡ro (total: 2 . mascul¡no / femin¡no) e de uma sal¡
de reuniões, e åumento dâ áreå do NUAOP de 46,89 m2 para 62,20 m2;

ÂDCQUAçÃO DE r,rOBrLrARrO

. Adequaçåo do desenho de layout do mob¡l¡ário dâ COPLAN e NUADP em funçåo da reestruturaçåo Êg¡mentâl do OER/DF, com ôumento de 13 parâ 21 eståções d{
trabalho do salåo de exped¡ente da COPLAN; aumento de l2 pðG 14 estações de tfabalho no NUADP e cr¡ðçåo de sðlð de reun¡ðes com cöpacidôde pôñ l0 pessoas;

ACO!lPAllHAl,lE¡{lO Dl OaRA

. AcompÐnhamento da obra de adeguação das ¡nstalaçõ€s do edificio anexo då sede do DER/DF - coPLAN, NUAoP, depôs¡tos da sUAFlN, ðud¡tório e cobertura
v¡sto¡¡ôs da execução da obra pela construtoE Murano;

ttovas ¡frsTALAçõEs DA DrDoir/suoPER

. Proieto de Arqultelura pðra å obra de Reformô das novas ¡nstalaçôes da DIDOM/SUOPER - Pâvllhåo do Parque Rodoviáno do DER/OF, com área de 343,45 m2, con
implantaçåo de salåo ãe expedrente parô l8 estações de trabalho; sðla p/ diretor; sðlð p/ gereôle; sala de reun¡ôes p/ 14 pessoas; sala de recepçãolesgera;
copa/co¡inhð e 2 banhelms/vestiários (mâscullno e femln¡no);

¡rlUSEU OCR/DF

. EstudoPrel¡m¡nar-pDjetodearqulteturadoMuseudoOER/OF,comåreain¡c¡aldeE5,62m2,comçrreendendosalãodeexpos¡çõesevisualizâçãodev¡deos/lmâgens;

ACADE¡IIIA SUT RA¡{/OER

. Estudo Prel¡mlnar - projeto de arqu¡teturô para ¡mplantðçåo de salà de ativldêdes f¡sicas/academ¡a dô SUIRAN/DER/DF, com årea ¡nac¡al de 85,62 m2, compreendendo
salåo €om aparelhos p/ at¡v¡dades fis¡cas e real¡zaçåo d exames de aptldão ffslca;

REFORÈrA DE 3AßHErnos/VEST¡ÁR¡OS

. Êstudo Pr€llm¡nar - proJeto de arqultetuE para rcfoma e readequação dos banhelros e vest¡ários de apoao ao Museu, Acsdem¡a e Restaurðnte, local¡zados no
Pav¡lhão do Pârque Rodóv¡áño do DER/Dq compreendendo banheirc/vestlár¡os måsculino e femin¡no e banhelrc/vestiár¡o de àpoio ao nestaurante, com área total de
79,29 Ít2;

NOVAS TNSTALAçóE5 DO SETOR DE LUB¡FICAçÃO . SUOPCR/DER

. Estudo prelim¡nar - pmjeto de ârqu¡tetura para novas lnstalações do Setor de Lubrif¡caçåo da SUOPER, no Pavilhåo do Pðrque Rodov¡árlo do DER/D4 com årea d(
89,¡2 m2, compæendendo salð p/ qerente; salåo de exped¡ente par¿¡ 9 estaçóes de trabðlho; 2 bånhelros (masculino e fem¡oino) e copå/cozlnha;

RCFORMA DAS tNSlALAçöES DO SETOR DE mOTOR¡SÌ^S - SUOÞER/OER

. Estudo Prel¡mlnar - projeto de ôrqu¡teturô para novôs lnstalaçõ€s do Setor de Motor¡stas da SUOPÊR, no Påvllhão do Parque Rodovlário do ÞER/DF, com å¡ea dt
114,66 m2, compreendendo dorm¡tór¡o; banhe¡ro/vestiário; cozinhâ/årea de serulço; ssla de estðr/refeições e varånda de acesso;

READEQUAçÃO DO G^A¡NETE - GAA/DER

. Estudo Prclimlnår - pfojeto de ðfquitetura psra refoma e readequação dos amb¡entes do gâbinele do D¡retor- Geral do DÊR/DF compreendendo sala e banhe¡m do
O¡retor-Gerâl; salð de reuniõe3 pâra 14 pessoas; s¿la do chele de gab¡nete; hall de d¡stribuiçåo; recepção/espera; assessoria de comunlcaçâo e åssessor¡a técn¡co-
adm¡nistGtivô, com árca totål de 236,20 m2;

1.2. Acomp.nhrmênto de Proce33o6 dc Solicfração d€ Altcrô9ão orç¡mêntárb

. 55 Procesgos de alteração orçômentáriã foram åcompanhados no tottl em 2021;

. 39 Procesgos de alterðção orçamentária foram ätend¡dos em 2021;

1.3. Acoßpanhañ6rto de lnvê3t¡mento3 êm Obrå3

. 83 Obras conclufdâs no Sistema de Obr¿s GDF (2O19/202¡);

. 13 Obrås em PmJeto no S¡stÊmâ de Obras GDF;

. 25 Prorelos prcntos no si3temâ de Obrâs GDF;

. ¡9 Obras em andamento no S¡stemå de Obrås GOF;

1.4. Âcoñpanhômênto dê Procc$o3 c T1rmltåçô€3 no Sþtcmr SE¡l

. 21 Processos 9er¿dos;. 579 Processos com tramitaç¡o;

. 958 Processos com andåmento fechado na unldade;

. 2l Proce33os com andamento aberto na un¡dode;

1.5. AcomprnhrmGnto DÉrþ dc Publcõgõo¡ no DOoFi

2. GERÊ'{C¡A DE PLA¡{E'AIIEIIIO E ACOHPAI{HAIIE¡{TO - GCPAC
2.1. Erccuç5o o?ç.mGntårb Totll
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3. GERÊilC¡A DE CO¡{VÊ¡{¡O E PARCERIAS. 6¡CÞA

4. GERÊNC¡A DE GEOPROCESSAMEilÎO. GEGEO
4.t, m.pa Rodoviårlo do Dbtrito Fêderãle dã RIDE 2022 (¡mprca3o)

T¡POS DE TIAPAS QUANÎIDADE DE !'ÂPAS
rro¡ßGcñG

Mâpâ Quadro frente e veEo do DF e da
¡tnÉ 200

Måoà Mó.rlô frente e vèßo fDF ê RIDE)
Mâôâ Daôr¡onô frFnlÞ Þ vFrcô ¡DF ê etõFì

r0.000
qo 

_ olìo

NOME
Mapôs Grândes

ôT
pas

)^ )6¡
3l
1l tqç ltn...:

CåmaE Leqlslatlvâ
camäÉ dos Deoutados R 1)

240
r6Ò

Autârqulas, A9ènc¡as e 45 620 2055

Tô1ÂI )60
R Ô7' )) îqa

4.2. Mlpr Rodovlårb do Dbtr¡to F€d€rãlê d¡ RIDC de 2022 êm formðto D¡gltal (lntranel e lntcrnct).
. Lançamento previsto para MARçO.
4.3. P¡¡îcl ó€ Ac¡drnt€3 Rodoviårlos do sbtêmâ Rortov¡árlo .lo Dbtr¡to Fcd€ral - PARE/DF:

. pa¡nel baseâdo em Buslness tntelligence (B¡) que comb¡na anállse, m¡neràçåo de dådos e visual¡zação de dados de åcldentes rodoviários ocorridos entre o periodo de
2014 a 2019'.

. Atual¡zação do PARE/OF: lnclusão de dðdos pârc¡a¡s de 2020', atual¡zação do lðyout.

. pm<fuçåó de art¡go cientifico a serpubl¡cado em revistÐ especial¡zada em 2022, titulo prcvlsôrlo'SPATIAL ANALYSIS OF TRAFFIC ACCIDENTS WITH VICTIMS lN
ROAD SYSTEM OF THE FEDERAL DTSTRICT, ARAZIL".

. 4.4. SRDF

rrl¡rrrrl,
{ ' Þ1 :.r ¡¡t ûì h. úi !d kil F,?
t¡ 5! r.hJ ¡! !¡ ,"óN ?¡ ry .b

4.4. ststE¡A nooov¡Án¡o oo DrsrRrro FEDERAL - s¡DF

. Princlpa¡s ind¡cadores (Exlensåo total, Pavimentôdå, Nåo Pavimenlâdâ, PlaneJad¿, etc.).

Quadro Esumo do Sistema Rodoviårio do DF - 2021

Lr.*ooÂütôn T¡PO iaoÃol 
"*o"o*.*r,

OB¡ETO VALOR
IôÎAL Rt STATUS

BFôncada dolz roeoor t Banca da r.roc loe nlor càminho das Éscolas II )' ÁO< 6R¿ Áß
Em complementðgão com

r DFR,DF

BFôncðdå dolzroeooot Båncå da r'ron þearot vladuto Sobradlnho ¡r-60t-477.05 Em licitação

Bancâdô dolzroeoorr Bancada mon þen/ot cañ¡nho dâs Escolss I 8.495.844,84
Em complementaçáo com

ì nFRr/flF

Lui s
þ rorooo: ¡nd¡vi d ual "o* þe*rot Påssârela no Km 21,3 da Rodov¡a BR-020 3,O76.454,21 Em ånál¡se pela CEF

Luis
þ torooo. Ind¡vid ual r.ron loen/or Ponte da 3a Saída de Ä9uas Clans 8,1 86.072,81 Em anál¡se pela CEF

Ta deu
:¡l¡oêl I I lerogru-u ExtG

"on loenlor
Restauraçõo da DF-001 (Pistão Sul e Balão do

Þarlñ¡'¡râ/ Qo.åñl^ dâc Fmâ< r 1 - 607.600.22
Em complementação com

r ñFA /ñF

w 4
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s. núcl:o Dr ÍoDERt{tzAçÃo ADMtNrsrRAtrva - NUttaD

. ElôboÊçåo do Relðtório de G€stão, através do Sistemô SIGGO WEg, lnstrumento que compðe a Pæstação de Conlas do Govemådor, acompanhado P€la Subsecr€taria
de Planejðmento - SUPLAN;

. Acompanhamento bimestrãl das princlpals açõe9 de ¡nvest¡mentos (obras/projetos) junto aos executor€s de contratos do DER/DF, cådastrando e insenndo as
infomações no sistemð de Acompånhamento Govemamental - sAG, monitorado SUPLAN;

. Acompanhamento ôtrôvés do Sisiema Gestão DF das pr¡îc¡pais prcjetos è obras óo DER/OF, o sistemâ ê monltorado pela Subsecretâriâ de Gestão de Programas e
ProJetos Estratég¡cos - SUPPE;

. Mon¡tor¿mento, Revlsåo e Avaliðçåo do Plðno Plurlanusl 2O2O|2O23 - ano base 2020. no S¡stema PPA WEB;

5.2 Audkorlã3

. Acompanham€nto e consol¡dação das infomações decorrentes de aud¡torias soÞre ð Mob¡lidôde At¡va, realizadãs pelâ ControladoriÐ-Geral do Distr¡to Fedeml - CGDF,
vinculådas ao Programa Temát¡co 6216 - Mobllldade urbâóa;

5.3 Pb ncjrmênto Estratég lco

. Acompânhamento e consolldação das ¡nfomações que compõe o Plânejâmento Estratéglco lnstiluclonål - PE¡;

5.4 Re€3truturrgåo do DER/DF

. Acompanhamento do contrato e dâs açõ€s desenvolv¡das pela SOS - DOCS, Reestruturação Adm¡n¡stEtiva e Reqimental, bem como o Mapeômento dos p7o€essos do
OER/OF;

5,5 tlodsb .le Erce¡¿ncla êm Gcståo d€ TrrnÉt€tðñcb6 dâ unEo - üCG-TÍ

. Coofdenaçåo das ativ¡dades do Com¡tê de Apllcðçåo do Modelo de E¡celênc¡a em Geståo de Transferôncias da Unlåo - MEG-Tr, str¿vés do S¡stema SMEG - Plåtãforma
+ Bråsil, mon¡torado pela subsecretðria de côptaçåo de Recußos - SUCAP;

5.6 D€msnda¡ Ext€rnas

. Demandâ då Cðsa C¡v¡¡ - Ações ¡nic¡adas em 2O2O com contlnuôção em 202¡, prific¡pa¡s realizações em 2021, e as prcPostas prioltárlas ÞÐrd 2O22i

5.7 GcatSo d€ Rbco3

. Part¡cipaçåo nð Comissåo de Gestão de R¡scos do DER/DF (membrc tilulâr c suplente).

coono¡¡¡¡çÃo oE TCct{oLocra DA rNFoRriÂçÃo - cl¡l{F

ATrv¡DADEs RCALTzaDAs pELA cooRDE¡{AçÂo DE TEc¡{oLocrA DA ¡NFonÍaçÃo Do DER/DF t{o Ailo DE 2021

- cooRDEr{ÂçÃo DE TEciloLoc¡A DA rilFoRüaçÃo - crrt{r

A Coordenação de Tecnolog¡a da Informação - CIfNF, subord¡nada d¡retamente å Dlrelor¡s GerÐl do DER/DF, reâll2ou d¡veBås e relevôntes ativ¡dâdes durônte o
perfodo de lanelró a Dezembro Ae 202f. la¡s ¿onqu¡stâs se concentrar¿m no atend¡ñento dê demandas gera¡s e esPeclflcâs das quatro åreas Þásicas de ôtuação da
iecnologla dâ ¡ntofmação - Tt, Redes, ¡nlrâestrutur¿, SupoÊe aos Usuár¡os e S¡stemas, além de palceilå com empGsas especlâlizadas.

Todas ôs açðes dô CTINF eståo dev¡damente al¡nhadas ao Planejômento Êstrâtégico tnst¡tuc¡o¡nðl - PÊ¡, ôtrâvés do obtetivo estEtég¡co -10 - APerle¡çodr e Adequar
a Infraestruturaîecno!ógica Adotando ãs Melhores Práatcas de Govemançò de T,l', e são at¡ngidas por me¡o de dlveßas ações as qla¡s se ligam a quâtrc iñdlcâdores
confome discr¡minado a seguir:

I - indlce dc mod.rnÞrçåo d€ El!3lcmas - Mensurâ o gtau de ¡ntegEçåo e visuàlização de dados, de âtuallzâção tecnoló9¡ca, e a cðpac¡dade de ânálise'
desenvolvlmento e implantação de sistemas;
2 - ind¡ca de hye3tlmcnto Gm hlrdwlre € roftwarc - Mensura o grsu de lnvestlmento em melhoriâ e ampl¡¿çåo de soluçðes de hadware, softwares e ¿t¡vos de
¡ede;
¡ - fir¿fe d€ lnyest¡nento em lnfraeatrutur! - MensuE o grau de invesllmenlo em melhor¡a e ampliðçåo da lnlråestrutur¿ tecnológlcð que envolvô obrå;
¿ - indlcc de prGstaçóo d6 iêrvlço técarlco - Mensura o 9rêu de prestaçåo de seil¡ços técn¡cos necessários nå 3ústentaçåo dos serv¡ços de ÌlC por meio de pârcerlas
com o setor privôdo.

Do mesmo modo, e em obseruånc¡a a legislação vigente e âs boas pråtlcas de govemança de T¡C, ð CTINF lem aprimorado ðo loñ9o dos ånos o seu Plano D¡retor d€

Tecnolog¡a da lnfomaçåo - PDlt, o qr¡al ê reóulaánentã publ¡cado no siito oficlal ¿o Ogn-Of, sendo este ¡nslrumento o bal¡zador de todas ðs åçõe3 de TIC no åmbito da

Auta ¡qu¡a.

As ê 9ão imDlementados por meio dô estruturô da CTTNF e de suô lorga de trâbålho, que ao f¡nal de 202t egtâva conf¡gurad¡ confome quadro ¡

lmÞoñrnte destacargue atualmente o DÊR-DF conta com 98ousuårios atlvos em sua rÊde corporativå de dados, älém de Þossulrdlvergos g¡stemas e serv¡ços
disponfveis plra usuários cxtemos. Cons¡deGndo poftånto ðÞenås os usuár¡os lntemos dos rccursos de TlC, e de ãcordo com o Gula då Estratégiå D¡g¡tal do Poder

:ud¡c¡á¡o ¿¡jZtZOe, Resotuçåo No 370 de Zg/OtlZOZt, do Conselho Nâc¡onsl de Just¡ça - CNJ, os rcleGnclâls min¡mos dever¡am serconforme quadro a segu¡r, porém se

Total de Usuários de RecuEos de
T¡C

Minlmo da Forçâ de Trab.lho de
1¡C (elet¡vos, com¡ss¡onådos e
terceirlzâdos)

luín,-o tt.."rrário de seru¡dores do

lQuadro 
eemanente

980 (EntG 501 e r.50O)

5¡tuôção Atual
ñÅt¡'li t¡r^^¡^^rl tntl

Apesar desse contetto, em função da ofganização, plðneJômento (PDll, PE¡, lnd¡cadoæs, acompanhåmênto c
tem consegu¡do åtender å divergas demandas do DER/Dñ bem como tem månt¡do sempre a preocuPaçåo de a

salvaguârda e dl3ponlbllldâde de dados, slstemas e rerv¡ços.

e ðbnègåção de todo

servHôre3 FGlrd Lr¡ñ. fâr.â¡rlradôaIñdlcê¡

a¿ ) o
I. COORÞENAçAO DE TECNOLOGIA DA
TNFoRMAcÃô (crlNFl

n nÀ<<F<<õÉâ Té.ñl.t IASTFCì
I I âa.8ñ.¡Â d. q¡ct.måc ,GFçrql l.¿ I

t I )l.l,l. Núcleo de Anól¡se. Programaç¿io e
Bân.õ .lÞ a)âdô( íNUÂPBì

)I ) C..t^.it de ôñer¡.ñoc fGFôPFì ). a,4

) 1 q 4
1.2,1. Núcleo de Redes, Inlc-Estruturð
ê Sùôôrte åos usuários INURISI
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, å CT¡NI
nt¡ndo a



Do mesmo modo, c confome Þrcvlsto no PDTI, ¿ CTINF tem apo¡ado a implementâçåo de lmportÐntcs projctos f¡nalístlco3 do DER-DF em parcer¡a com lercelros, dentre os
qua¡s cilam-se:

r Gestão Eletrðn¡ca de Multas d€ ftånsito, em pa¡cerið com o SERPRO (conlrato 5612021, demandâ da SUTRAN);
r' F¡scall¿¿ção Eletrôn¡ca d€ Trånsito porm€lo de rôdârês móve¡s, e câmerss de vfdeo-monitoramento¡ em parceriå com o consóry¡o vlAS'DF (contrato O42|2OL7, demanda
da SUTRAN);
r' Gestão Semafór¡ca, em parceri¿ com a empæsà SITRAN (contråìo O2/2OL7, demanda da SUTRAN);
r' På¡néis de Mensagens veicular€s, em parcena com â €mpresa sHÉMPO (contr¿to 069/20¡9, demanda dö SUTRAN)'
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Certlf¡côdo D¡9ltôl (Objecttl Soluções
r TnÂl-

¡cer¡ås com o setor privado coôfome li3tâdo a segulr:

O quadro a s€9uir æsum€ as ôçðes mal¡zadås no ôno óe 2021 por me¡o dos 4 índ¡ces PE¡ exastentes, as åre¿s responsáve¡s, os temås p¡evistos' a metå

PEr 2012 -10 ê a

L.I

Promover a
lntegraçåo de
dados entre
s¡stem8s ¡ntemos
e sistemas de
Govefno

l) Dsdos de pagamento do slcRtl
lntegrados com o SISPES e S¡ScASi
2) Adequâçåo no fomec¡mento de
dâdos de OAE'3 para o portal'Dadot
Abertos" då CGDF;
3) Fomecimento ôúlomrtlzado de
dados de oAE's pàrâ SPP da S€c.
Economia;
4) In¡c¡ädo tËtativâs técnlcâs pârà o
fomecimento de dados de Obrås
parå o lnfooÞras.

1,2
Promover â
¡ntegração de
dados intemos

l) Integração de dados de redov¡a e
trÊcho entre SISCOP x S¡DER;
2) Inic¡ado o p¡ocesso de lntegraçåo
de dådos de rodovlr e trecho entre
FFF Y SIDFR

1,3
Atual¡zar
tecnolog¡camente
os s¡stemås

l) lmplementação do Portal de
Sêru|ços em PHP com 13 gerv¡ços
d¡sponivels pârà o seilidor;
2) ¡mplementação do novo silc de
mðrcação de visltâ3 â Tfansltolånd¡a
(em homologaçåo);
3) Compatib¡l¡zaçåo do SISCAS/ASP
legado com o navegador Google
Chrome;
4) Mlgraçåo do SISVISITANTE parâ a
lÞ.ñôlôd¡å M¡ler lem tinãlizàcåoì.

t.4
Aumentar o
potenc¡al de uso
Intnnet

1) lmplement¿çåo do crachá
funcionål dlgltål no Portal de
Seruiços, e lmplementåçåo do
contmle cådaslrål dos
Equ¡p.Fisc.Eletrtnicô (em
homologação);
2) ¡mplementação
de o¡inéis dê Bt I

do concentrãdof
Êm homolooacåo'1.

1.5

Aumentar a
capacidade de
ånali9år,
pfogrâmgr e
lmplântar novos
s istemas

l) Implementação da OSM Genér¡câ
no SISMAE (em desenvolvimento);
2) Adequsção do slscoP pârô
atender DIDOM e dema¡s áGas;
3) ¡mplementado a func¡onalidade
de 'Câutelâ de Materia¡s" no
s¡scoP;
4) ¡mplêmentado å func¡onålldrde
de'Côdâstrc em Lote'dâ âvållâções
de degempenho func¡onal no SISPES;
5) Migrado o serv¡ço de
"Agendamento de atendimento
presenclå1" prfa o slscoP;
6) M¡grado o seN¡ço de
"Hômologâção do comprovante de
pagâmento do âuxlllo såúde'gðra o
SISPES;
7) lniciadð å lmplementåçåo då
func¡onal¡dade "Ficha de l¿l¡ssðo" no
çlcaoÞ.

5.r3 ro,87

1 - lndice de Modem¡zåção de
Sistema s

Àreas Responsávels:

GESIS E NUÂPB

¡.6 lmplementar
painéis de Bl

1) tmplementâdo 12 novos påinéls
de Bt rclåt¡vos a medlções de obras
e uso dð faixa de domlnlo.

2.1

Ampliar telefon¡a
sobrc o protocolo
da Intemet -
VôI P

1) PreJeto pâÊ ðqulslção dos
equ¡pâmentos voíp

1) Apoio técnlco nâ elâboraçto do
Estudo Técnico, Análise de Rlsco e
fÃñ^ i- Þ-fãEñ.¡â

2..2
lmplantar carcu¡to
fechado de TV

2.3

Ampl¡ar a
capacidade de
arma¿enamento

l) Prcjeto e âqulslção dê fltss de
backup pa
aqu¡s¡çåo

E ämôzenåmênto e
de novos seil¡dor€s

(



2.4

Ampllar å
caÞâcidade de
prcces3åmento

1) Projeto e aqu¡saçåo de um novo
seruldor com alta capac¡dðde de
processam€nto

2.9

Adq u¡rlr,
atual¡zar, lo(ar
0u r€novar
sof¡wares båslcos
påfa fedes,
s e ryldores,
estações e
dêñâ¡c âllvôq

l) l'lanutenção das l¡cenças e
planejam€nto quônto ð renovâção do
contrato v¡gente

2.6 ¡mplantar redes
sem f¡o

1) Estudo Técn¡co e Projeto Para
åqu¡siçåo de dispositivos pårà rcdes
sem ,¡o (W¡reless) - Access Po¡nt
(AP), envolvendo instalação

2.7
Adqu¡r¡r hardware
para uguáf¡os
fl ñå l<

l) Proieto e l¡c¡taçåo
Oeskto

de
ptlpolelleequ¡pÐmento

mo nlt ôres

2.8

Ampllar o
gefenclâmento e
¿¡ 3egurança de

l) Levantamento e estudo técnlco
para aqu¡s¡ção de um novo firewåll

3 - indice de Investimento Em
lnfråeslrutura

Áreas Responsáveis:

CI¡?{F, GEOPE, T{UR¡S

3.r

Modernl2ðt a
lnfrâestruturâ
tecnológicå das
unidôdôs quê
.ôññÂÞ ñ ltFR,/ilF

1) Projeto e sol¡citação de
subtltuição dog elaces de
comunlcação da sede p¿ra com os
d ¡strl tos.

s.of) q.oo

3.2

Modem¡zår a
comunicôçåo de
dados entre os
d¡str¡tos
rodov¡ár¡os do
DER,/DF

l) Fol modemlzado os linls que
erâm de rádlo para fibra ópt¡ca com
ô gestão Junto åo GDF parô os
dlslritos e postos BPRV

3.3

Criar redundånc¡a
dos cana¡s de
comunlcação de
dådos ex¡slentes
entre as unldadeg
do DER/OF e
oulros pontos

¡) Com a ¡nstalðçåo da fibrå ópt¡ca,
o s¡stema também já inclur
redundånc¡a de caminhos nô
común¡csção de dados dos enlåces.

4 - ind¡ce de Pæstôçåo de
Seru¡ço Técnico

Äreas Responsáveis:

clr¡F, GESTS, 
'{UAFA,GEôPE. IIURIS

4.1

Ampllôr a
govemançö de
Tecnologia da
¡nformação e
Comunlcação

) Geslõo e manutençåo dos
apo¡o, v¡sandocontratos de

segufançå, salv¿9uardô,
dispon¡b¡l¡dade, gerenc¡amento,
manutençåo Þr€v€nt¡va e corret¡va,
suporte ðos usuár¡os, suporte aos
gestores dê Tl, e demåls aspectos
rclevôntes, li9ådos direta ou
¡ndiGlðmente ð redè corporat¡va de
dados existente no DÉR/DF;
2) Gestão quanlo å rcnovaçåo dos
contratog e Enovaçåo dos contråtos

q-oo t3_70

intlice de ¡nvestimento Em
re e SoftwðrÊ

Responsåve¡s:

COPE E 
'{UR¡S

. GESIS â NUAPB

O DER-DF possu¡ diveEos slsterñas tnfomatizados gue dão suporte tanto a ðtlvldade melo quanto a at¡vidåde flm, desenvolv¡dos e manlidos tanto pela equipe
própriâ, quanto adguiridos e môntldos em pâfcefla com terceimg, bem como s¡stemas eslruturantes de Govemos, cujo os dådos se encontram cada vez mâls lntegrôdos
ôo êcosslstema espe€íf¡co do DER-DF. O quâdro a segúir resume egses s¡stemas, as áreas gestoras, e as princ¡Pô¡s açðes executadas em 20¿l:

rd, sbtcmâ (Fhaldade) Arcr(t)
c..rõ"rf.l Suitênti9ão AtlvEadcs 2021 (*)

501
SISPES (Pessoal, EPl, Aux¡l¡o
qãr'r.lÞ. Iñlêdrå.ãô SIGRHI 6EPE5 (SUAFTN) Dlrêtâ com - Monltor¿mento, manutençåo, suporte a

iâdÂc o ¡nô¡ô â^c 
"<r'Ariñ<

s02 SISCAS (Auxíl¡o Sôúde) GEMEQ (5UAFIN) Dlrctà com - Monitor¿mento, manutençåo, supode a
¡lâ,1ô(- Þ àoô¡ô ãôs usúårios.

503 SlSEvl (Educação vián¿) DIEDU (SUIRAN) DlrÊtâ com - Honltorômento, manutenção. supode å
drd^e ê rñ^iô åô< r<ilAdô<.

s04 Acesso externo SISEV¡ DIEDU (SUTRAN) D¡retä €om - Monltoramento, manutençáo, suporte å
Ílâalôs- e ¡ôolo roç uguários,

s05 5¡SCOP (Controle
Operðc¡onâl)

GECOP
(surRAN);
DtDO¡r
f STITRÂN'I

D¡cta com
apoao

- Monltoramento, manutenção, suporte â
dådos, e apo¡o åos usuários.

s06 S¡5üAT (Almoxârlfado) NALMO(SUAFTN)
Dißta com - Monltor¿mento, manutenção, suporte a

.lâdô<- ê åDôlô àôß úsúódoç-

507 SUaMAT (Subàlmoxàrlfâdo) NALMO (SUAFIN' D¡cta com
àooio

- Monitor¿mento, manutenção, suporte â
lâiôÊ . rñ^¡À aôc rrcrrl.i^<

s08 S¡5PAT (Patf¡môôlo) NUPAT (SUAFIN) D¡ætô com - Monltoramento, manutenção. supoÉe å
dâdô<. Þ âoô¡ô åôq úßr¡åaiôs-

s09 S¡sPAT-Maker (Leltor de
9¡tñm¡S niñl NUPAT (SUAFIN) Dlclö com - Monltorâmento, mÐnulenção, suporte à

lAlÀ. a rñ^l^ ¡Âc Ícr.lññc

s10
SISMAE (Månutènção de
Máqu¡nös. velculos ê
Edúl oåmÊntosì

DEMAT
(suoPER)

D¡Eta com
apoio

- Monitorâmen¡o. manutenção, suPorte ð
dôdos, e âpolo aos usuår¡os.

sl1 SISV¡s¡TANTE (Visitas à
CFNFì NUSEG (SUAFIN) D¡rcta com

r ôoio
ilonltoÊmento, ñ4f, utenção, suPorte ô

d¡i^G a âññiô A^< ¡¡ar¡.td¡<

sr2
S¡SDEV (Devoluçåo de Multas
de lrâns¡to pôgðs em
.llroli.idådel

GEIPÊ (SUTRAN) D¡reta com
apo¡o

- Monitorañento, msnutençåo, suPorte a
dados, e apoio àos usuårlos,

sr3
SISRET (R€tenções
Tråbalh¡stas de
Târô¡d7â.1ô<ì

DroFl (suAFtN) Direta com
8po¡o

- Mon¡toÊñento, rnâñutenção, gupoÉe ð
dados, e ðpoio aos usuárlos.

s14 SISDOC (controle de
Dôcúmêntos - Leoadoì NUCDA (SUAF¡N) D¡r€ta com - Mon¡toramento, manutençðo, suporte a

dâ¿ô< ê ânôiô âô< ¡¡c¡¡A¡ioc-

sr5
ARQUIvO DIGITAL (Cônsul
Documentos Di9¡tall2ados

ta
NUCDA (SUAF¡N) D¡reta com

a po¡o
- Mon¡toGmento, månutenção. suporte a
dados, e ðpoio âos usuårios.

sr6 SISADM (Adminlstrâ çåo de
IÀ..GGÃ< ¡ <¡<lâñ¡< crrNF (DG) D¡reta com - Monitorâmênto, mânutenção, suporte a

.lâ¿ô<- Þ âñô¡ô âôt ilcr¡¡i¡iog-

s¡7 PORTAL DE SERVIçOs
laÂn.êntrådôr alÞ SÞd¡aô<l CTINF (DG) D¡Gta com - Mon¡torâmenlo, manut€nção, suporte a

dàåô< . rôâ¡^ âÂG |cr'Áriñc

s18 ¡ntEnet (Portal de Conteúdo
lnstitu€¡onðl ¡ntemo) ASCOM (DG) D¡Gtö com

apo¡o

- Monltorâmento, manutenção, suPorte a
dados, e àpolo åos usuårios;
- Acesso3: r50.687 (2021); ¡24'529
l7fizôl: l)l-7EÇ l2Ol9ì

sl9 ¡ntEnet - lframes (Con¡eúdo
Dinåmirñ ñâ lñtråñêt'l CTINF (DG) D¡Etö COm - monltoEmenlo, manutenção, suporte a

/ålÀ< . ¡ñôlô r^c 
'rc"¡dôG

520 sITÊ DO DER/DF-Llc¡lações
l.^ôiâ,id^ D¡ñ¡ñ1.^ 

^^ 
Citol GEL¡C (5UAF¡l'¡) D¡Éta com - I'lonltoramento, manutenção, suporte â

alâalôr- Þ ¡ôô¡ô åôs úsúádos.
K



s21 SlfE DO DER/DF-Contråtos
l.^^t.íÅ^ nlñåml.ñ ñô çita\ D¡COC (5UAF¡N) D¡reta com - Monltorômento, manutenção, suporte ô

lâ.1ô<- Þ â6ô¡ô aôs ußúårioç-

s22
SITE DO DER/DF-suprl
de Funtos (Conteúdo
Dlnåm¡co no S¡t€l

mento
NCONT (SUAFIN) Direta com

apoio
- Monltoramen¡o, manutençåo, suporte ð
dådos, e apoio aos usuår¡os.

s23
SITE DO DER/DF-Not¡f¡cãçåo
por Ed¡tal-Multas de Trånsito
l1^^tÞtid^ DiñAm¡.ô nô qirêì

SUTRAN
Direlâ com
âpolo

- ¡,lonltoramento, manutençåo, 3uporte a
dados, e apolo aos usuários.

s24

s¡TE DO OER/DF-Notificðçåo
por Edital-R€cu6os de Multôs
de Trånsito (Conteúdo
DinåmiÊo no Slteì

,ARt (DG) Dlr€la com
3Þolo

- Mon¡tordmento, mðnutenção, suporte a
dados, e ðpoio aos usuárlos.

s25

S¡TE OO DER/DF.
Equipamento de Fiscali¡açåo
Eletrônicô (Conteúdo
DlnAñi.ô nô S¡lel

SUTRAN D¡reta com
âpoio

- Mon¡torómento, manutenção¡ suporte a
dados, e apo¡o ôos usuár¡os.

s26
sllE DO DÊR/OF-Formulár¡os
de Multas d€ Trânsilo (7)
la^ã.ai¡A^ ñinAni¡¡ ¡¡ Çlaì

GE¡PE (SUTRAN) D¡reta com
a po¡o

- Mon¡torameôto¡ mânutenção, suporte a
dados, e apoio ðos usuár¡o3

s.27
SITE DO DER/DF.
Agendðmento (Conteúdo
D¡ñAmi.ô ôô SitÞl

GÊIPÊ (SUTRAN) D¡reta com
å po¡o

- l'lon¡torðmento, manutençåo, suporte a
dôdos, e apo¡o aos usuários.

528 SISPLAC (Plôcas de t{ustN (suoPER) D¡reta com - l*lonitorômento, mânutenç5o, suporte a
dâ.lnc F åDôln åô< rctrÄdô<-

s29

SIDER-SCR (Geståo do
Cadastrc do Sistema
Rodov¡ár¡o do D¡str¡to Federal
- SRDF)

GEGEO
(COPLAN) Contrâtada

- Mon¡toEmento, månutençåo. suporte a
dados e apo¡o aos usuár¡o3;
- Evolução Tecnolôglca. Evoluçåo da
funclonaladade de vértices de trechos

s30
S¡DER-ACI (Gestâo das
estatíst¡cas de Ac¡dentes de
Trånsito)

DTFIS (SUTRAN) ContÊtada

- Mon¡torðmento, manutênção, suporte a
dados e apo¡o aos usuários;
- Reat¡vagão da sustentação (00113-
0000r87 7/202 1-92);
- Evolução Tecnoló9ica. D¡spon¡b¡l¡zado
ÀÞÞ /a AôÂT

531

SIDER-AET (Gestão dÐs
Autorizaçõ€s EsÞec¡als de
Trånsito e de Eventos

GAAET
(suTRAfi) ContGtada

- Monlto¡amento, manutenção, suporte å
dados e ãpo¡o ðos usuår¡os;

s32
SIDER-FXD (Gestão das
permissôes de ocupaçöes das
Fa¡xas de Domin¡o do SRDF)

DIDOM
(suoPER) Contråtâdå

- MonitoÊmento, manutenção, suporte a
dados e apo¡o aos usuáriosj
- Canc€lamento de PaÉelàs (SALT
394308);
- Relatório Gu¡as de Recolh¡mento no
Portal (sAtT 394308);
- Alter¿ção fuoção atual¡zaçåo pôrcelas
(sAll 29s306);
- Alleraçåo localização e dimensöes das
ocupðçðes (SE¡ 001 13-0000495712021-
fìg ì-

s33
SIOÊR-SCO (Gestão dos
custos e ofçåmentos de
obrâs clvls e rodoviár¡as)

DroRc (surEc) contEtadð

- Monltoramento, manutenção. suporte ð
dådôs e âpolo aos usuários;
- Trelnamento on-l¡ne (DER-DF e
<FilôÀì

s34 sIDER-SMO (Geslão das
SUOBRA ContEtada

- Monltoràmento, månutenção, suporte ö
.lãdô< e âôôlô åô< rrqrrådo3:

s35
sIDER-CQM (Geståo dos
cálculos quant¡lÐtlvos de
mÊ.i¡aõêa alê ôbrâßl

SUOBRA ContGta dô
- Monitorâmento, manutenção, suporte a
dados e âpoio âos usuáriog;

s36
sIDER-SAM (Gestão da
Adminlstrâção ds Manutenção
do SRDF)

SUOBRA ContEta da

- ¡lonltoramento, manutençåo, suporte a
dådos e åpolo aog usuários;
- Adapâtàção func¡onal par¿ alender
suopER (sEl 00113-00002884/2021-¡0);
- Levantamento Elementos rodovlas não
pavlmentadðs (SËl 00f f 3-
onnÍ )r 66/)ôr q-)gì.

s37 SIDER-OAE (Gestão dâ Obrâs
de Artes Especiais) D¡ESl (SUTEC) ContGtada

- Mon¡toÊmento, manútenção, supofte a
dados e apoio aos usuárlos;
- Alterações funcionåls pårâ atender a
NBR 9452/2019.

s38
SrDER-SGF (Gestão
orçamentárið e Finan€elrâ
f ¡nterlioado ao SIGGO ìl

D¡COC
(suAFrN);
aôÞr ÂN ln¿ì

Contråtsdå - Mon¡toEmenlo¡ manutenqáo, suPorte a
dados e apolo aos usuários;

s39
S¡DER-M¡G (¡nfomaçöes
gerenc¡ais e painéis de
dados)

GESIS (CT¡NF) ContÊtadå

- Mon¡tordmento, mônuteñção, 3uporte a
dadog e ¿poio aos usuårios;
- lmplementado 12 novos pa¡néis de Bl
relat¡vos ¿ med¡çðes de obms e uso dô
få¡xâ alÞ rlôñlñlô-

s40 SIÞER-Ambiente (Ambiente
SIÞÉR)

GESIS (CrlNF) Co nt rðta dô

- Monltoramento, manulenção, suporte à
dâdos e âpolo Ðos usuários;
- Atualizðção Tecnoló9rca. Melhona
vlsuôl do Portâl de ADllcaçóes e
l¡¡^.¡^ñâl i^ ñ,¡.¡l dâ âvlaÂe

(¡) Atlvldade3 rctlneirâs, em negra, Outras at¡v¡dÐdes estão espec¡f¡cadô5 no qúadro PEI.

Obs.: l.) S¡stemas de Govemo: sEl - s¡stema Eletrônico de lnfomâções; SIGGO - S¡stema de Gestão
Govemåmental; SIGRH - s¡stema de Gestão de Recursos Humanos; TA6 - Ouvldor¡ô. S¡te DER. s¡COP -
Slstema de Controle de Prcceggos (legado); e-Contratos - Sistema de Geslåo de Conlrôlos; GETRAN -
rrÞtãn: )ì 

^.Þ<<ô< 
âo q¡lp dô ftFR-DFlwow-dêr-dt-oov-b¡ì: 496-125 (2O21\t 42O,124 12020ì: 472.5O8 (20191.

- GEOPE e NUnIS

A Gerência de OpeGçõeg - GEOPE, unldade de gerenc¡amento d¡retamente subordinada å Coordenaçåo de lecnolog¡a da lnformåçåo - CT¡NF, e a equ¡pe do Núcle(
de Redes, ¡nfrôestrutuÊ è Suporte âos U3uários - NÙRIS, são fomadas por uma equlpe rÊduzldâ de func¡onários. Em rô2ão dlsso, conta com apolo de estag¡árlos e
parce¡rcs prÊstadorcs de serulços. Esta equlpe tem conseguido åtender d¡veßas demandas, ðurill¿ndo os usuár¡os nos seto¡es do ÞER/DF e também do 8ålalhão de
Políc¡a Rodoviária - BPRV,

A Gerênciô de Operações e o Núcleo de tnfr8estrutura e Suporte aos Usúârio teñ trabalhado no aperfeiçoamento e melhoria cont¡nua em consonåncia com a
b¡bl¡oteca ITIL utllizàndo os processos ¡mplsnt¿dos, segulndo os processos e âs boâs pråticâs de Tl, que conta com å utlllzação da terramentas ITSM Citsmart para

contrcle dos Þrccessos IIIL e ð ferrâmenta SCCM (System Center ConflguEt¡on t'lðnôger) que åux¡lia automat¡camente nôs åtuðli2ðções recomendadas de segurança e
s¡stema opeEcional.

GRUPO DE AT{AL¡SE OUESTAO / PROCESSOS TTIL
Estágio E3tratég¡a do Gestão de portfól¡o de serv¡ços

Estáoio de OÞeråcão
Estág¡o de desenho do

Geslåo de acessos: Geståo de incidentes: Gestão de lequ¡s¡cões
Gestão de catålogo de sery¡ços

Fctlñ¡ô de iãnc¡.åô cÞctåô dÞ.ôñhÞ.iñFñtô
Ectåoio dê ooerãcão
Estáo¡o de trôns¡cão
Estáo¡o dê tÊnsicåo
FclAôlô.1Þ lánr¡aio

G:slão ce mucancâs

c.Elão de conf¡oudcåo
c.clåô.1Þ Þvêñln.

ç{
)



serulço
9io de

dâ lnformåção; Gestão de fomecedores; Geståo de
ca

Geståo de
ode

g¡o ds melhorla em 7 etapos (melhorlå

Pãra mðnter um amb¡ente ð lecnolog¡â dð lnformaçåo do DER -OF disponível a equ¡pe da GEOPE e NURIS erecutou ðções rot¡neiras e ou Pontuas conforme descrit'

pðfð e projeto com crcnogÊma pðrâ

ôdqu¡rido o sco e ôs nos seryldof hyper-or,04 e 02 que estavam com no disco 4,7

efe âos seruidores dos OER, na Sede epfes

OUVIDORIA

Apr€s€ntåç5o
A Ouv¡doria é um espaço paG o c¡dadão se rÊlac¡onar com o Govemo do Dlstrlto Feder¿|, garant¡ndo ass¡m a part¡clpðçåo do mesmo para que juntos
possamos melhorar a prestação dos serviços públicos.
Cada Órgão do GDF conta com uma Ouvidoria Espec¡al¡zadö que tem ðutonomið pârå cadastrar, anal¡sar e tram¡tôr as mân¡festações recebidðs
(reclamação, sollcitação, sugestão, infomaçåo, denúnc¡a e elog¡o) e acompånharo ôndamenlo ôté ô resposta f¡nal que é informadð âo Cldôdão.
As Ouv¡dor¡¿s Especializa<tJs também são responsáve¡g por orienlar o func¡onamento dos Seßlços de lnformações ao c¡dadåo-slC, em relação às åreas
que atuam.
A Ouv¡dor¡a do DER-DF tem reål¡zado um trabalho promovendo a l¡gação entre o c¡dödåo e o Departameôto, levando a €ste as 5olic¡tåçðes d€ ðdoçåo de
prcvldências vlsando å melhor¡a dos se].r'lços prestados de modo específ¡co e geEl,
Euscâ-se consti¡ntemente å quâllflcação da equ¡pe e das ações pars que os resultados possôm ser melhorðdos. Nesse propôs¡to de atender sempre dô
melhor foma posslvel a Ouvldoria tÊbalhâ com transparÊncia, acolhendo e respe¡tando os C¡dadåos que prccuram seus 9eru¡ços dianamente, garant¡ndo
o sigilo (quando for necessáno e sollc¡tådo) e o dlrelto à resposta.
Cabe ressôltar que, em cðdð Superintendênc¡ã e¡istem representântes das r€spect¡vas unidades objet¡vôndo â ðrticulâção direta com os serv¡dores desta
Ouvidor¡a a f¡m de ag¡l¡zaras ¡nstruçðes e respostð. Além do que¡ este OER-DF publlcou s instruçåo no ll, de 23 de setembro de 2020, com rlns de
estabelecer proced¡mentos que garantam ô efetividade de prioridðde das demandôs realizadas pelo cidadão no Slstema de Gestão de Ouv¡dorla do
Distrito Federal - S¡GO/DF a serem tEtadas no åmbito do Departamento de Estradâs de Rodâgem do DF,
CAflAlS DE RCLACIONAI,IEI{ÎO OA OUVIDOR¡A
Reglstre sua månltestsção pela lntemet Você pode reg¡strar e acompðnhôr suås månifestâções v¡a ¡ntemet no enderÊço eletrôn¡co
htlp://www.ouv.df .9ov.bn
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CentÊl de atendimento do cDF exclusiva e 9râtuitå pârâ assuntos de ouv¡doria, ta¡s como: rcclamação, solicitàçÉo, sugeståo, intomação geæl sobre os
serv¡ços prestados pelô adm¡nistÊçåo pública.
Horário de Atend¡mento: Segunda å Sexta - 07h às 2lh
AtGndlmcnto PrGranc¡rl
A Ouv¡doria do DER-DF conta com uma s¿la exclusiva paG atendè-lo. Horárlo de Atendlmento: Segunda å Sexta - 8h às t2h / l3h å5 f7h
DADOS ESIATiSTtCOS
Duranle o ano de 2021 loram receb¡das 1.496 (m¡l quatrocentos e noventa e se¡s) mônifestâçóes por inteméd¡o do S¡stema de Ouvidoria do GOF - OUV-
oF.
A fomâ de àcesso mâ¡s utllizâdð for por lntermédio då lnternct.
LE¡ DE ACESSO À ¡NFORitAçÃO - rAt
Âc6sto å Inlotmaçäo
No ano de 2O2l aoi Eceb¡do um total de 232 (duzenlos e trlntâ e dols) pedldos de lnfomação por intemédlo do Sistem¿ Életrônico do seru¡ço de
lnfomação ao Cidadão - e-SlC.
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. AçÕes rudlclals: 306

. Despacho3: 2826

. Oflcios expedldos: 76f

. Parecefl 27,{

. Mcmorôndo: 11

. Dclesa ðdmlnlstratlva: 5

. RecuFo: 3

. Temo de Cê33åo de Uso/Acordo/Cooperaçåo: 2

. Lançamentos em div¡dô ôtivâ: 17

. Matéria ôrnblentâl: 36

. RPV's: 40
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3. INFOR ilACôES CO IIPLEìIETIIARES

Re' fu a cõe t e x atto ?dht {rb t-

3.1 - SEDE. PARQUE RODOvTÅn¡o E D¡sTR¡TOS RODOVTÁRIOS
O D€prrtsmento dé Estradas de Rodôgem do Dlstrlto Fed€rål - DER/DF, é um ór9åo d€sceñtrâl¡zàdo e possuf em sua estruturâ o¡gånlzlc¡onal 5 Distritos
Rodov¡å¡ios, além de sua Sed€ e o pãrque Rodoviåriô, dlst¡lbuJdos de forma esiralégica para a!ender de foma ma¡s ef¡clente possível a populaçåo do
Dlstrlto Federsl.

3.1,1 - sÊdê do Dee.rt.mento dG Estrldrs dr Rodagem do Dhttlto Fedêral- DER/DF

do OER/DF
CÊP: 70.620.030 - Bråsiliå - DF
Telefone:61 3fll 5500

!.1.2 - P¡rquê Rodoylárlo do DER/DF

Telelone:61

3.2 - DISTR¡Î0S RODOV¡ÁR¡OS

t.2.1 - P¡rHE¡RO DISTRITO RODOV¡^nro

P:73.0O1.970

(

E

oF 12E, km 16,5



CEP:73,380-r50
Teletone:61 3rll 58?6
E-ma¡l: ldr@de¿df.gov.br
ch€fe responsåvèl pelo 10 D¡strito Rortov¡år¡o: Engo Alessandro R¡beiro

3.2.2 - SËGUa{DO DtSlR¡10 RODOVTÁRtO

D F-00¡ 0dðB
CEP: 73.250-900
Telefone:61 3lll 5840
E-ma¡l : 2dr@der,df,gov,br

Chefe rcsponsável pelo 20 Distnto Rodov¡ár¡o: Engo Kênlo Avelår

3.2.3 - lCRCETRO D¡STRTTO RODOVTÁR¡O

Setor - Sâmambåia
cEP: 72.310-200
Telefone:61 311! 5862
E-mail | 3dr@derdf.gov.br
Chefe ßsponsável pêlo 30 D¡s¡rito Rodoviário: Engo GeEldo Jac nto

3.2.4 - QUARTO D¡SlRrTO RODOVTÂRrO

reô Especiâl no 2ô - RodovlÐ OF-130 km 53 - Paranoá
CEP: 73,000-000
Telefone:61 3lll 5876
E-ma¡l : 4dr@deidf.gov.br
Chefe responsável pelo 40 D¡strito Rodoviáriô:

3.2,s - QUt¡{1O D¡STRtrO RODOVTÁRrO

Éngo ¡"4"t Alessðndro

. Emenda de Bâncada no 71O8OOO¡ - Ri 34.383.993,OO (Repðsse), Contøpartida Rg 7.117.484,09. Contr¡lo de dtoasse no
¡mplantação de tntergeçåo no acesso I¡ da E¡dade de Sobrðdinho Junto to Setor Esportrvo conlunto D3 nà 8R702ç O valor
4t.5Or.477,O5 e encontra-se em licilaçåo. 

H

900833/2020 - Contrâtåçåo dà
totàl estimådo dð obrå é de R$
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. Emenda de Bancada no 7lO8OOlO - RS 8.487.349,00 (Repasse), Contrapartidð R$ 8.495,84. Contrato de RePasse no 904322/¿020 - Påvimentðçåo de acessos ås
Escolas Ruråls (Rodov¡as Distrltais, Estradas vlcinåis e viðs locáls). Aquarda a inserçåo de prcJeto pelo DER/DF

. Emend¡ de Bancada no ?1OEOOl1 - Rl 22.473.189,00 (Repasse), ContÊpårtldå Rg 22.495,6E. Contrôto de Repasse no 918727/2021 - Pav¡mentação de scessos às

Escolås Rurais (Rodovias Oistritôis, Estrådas vic¡nais e viss loca¡s). Aguårdâ â inserção de projeto pelo DÊR/DF.
. Émendå de tn<tividual no 9rO3OOO2 (Proponentc !uls MlrÐnds) - Rg 960,0f9,00. (Repåssc), Contrâpartldâ Rl 2.f16'435,21' Contrâlo de Repass€ no 904500/2020 -

Construção de pðssörelð em Estrutur¿ nitsta, e urban¡zaçåo de seu entomo, a ser lmplantada no KM 21,3 då fodov¡¿ a BR-02O. Éncontra-ge em anål¡se pela Ca¡xa
Econômics.

. Emendð de ¡nd¡v¡duôl no 91O3OOO4 (Proponente Luis Miranda) - Rl 3.857.018,00. (Repôsse). Contrdpartida R$ 4.329'054,81. Contrâto de Repasse no 908073/2020 -
Construçåo de ponte e vtas de acesào n'a Terce¡ra saída Oe Ájuas Clðrôs - Braslllâ/DF. Encontra-s€ em ônålise pela Calxa Econômlca..

. Émenda de tndivtdual no (proponeñte ladeu FlllpÞ€ll¡) - Ra ¡5.322.318,00. (Repasse), Contr¿part¡dð Rf 16.285.2E2.22, Contrâto de Repasse no 904395/2020 -
META 1 - Rcconstrução da'tnfåestrutura viária då'Rodôv¡å O¡strital DF-OO1 (EPCT) - Plståo Sul, inclu¡ndo âs vlâs msrg¡nals ex¡stentes, no segmcnto compreend¡do
entreoentroncamentocomâ DF-085(EPTG)åté DF-075 (EPNB)- METÁ 2 - fleconstrução doTæchoen!rcoRccantodås Emåseo Balãodo Per¡qu¡to, em
pavlmentação rÍ9tdo adequaçåo de retornos na rþdovla D¡strital DF-OOI (EPCT) - Recânto das Emas/ Riôcho Fundo ll, no Trecho comÞreendldo enlrc a Av' Ponte
Altå âté a Est.ca de Pmjeto 55 + 6,000, Encontr¿-se €m complementação de dôcumentos pelo DER/OF.

Tåmbém no sent¡do de cðptår Íecursos para obrås o DER/DF f¡mou o convènlo îo o27l2o2o com a TERRAGAP no R$ 603'508,39 (se¡s-c€ntos e -t¡ês 
m¡l.qu¡nh€ntos e oito

reåls e lr¡nta e nove cÊntôvos), v¡sanbo â elabor¿çåo de PrcJetos v¡árlos de inlefseções e obEs de arte, pr.ojeto de Pavimentaçåo, locagåo, n¡velamenlo, Proretos
geométrlcog, (altímetrico e plâ;¡métrico), dlmens¡onamento dá pavimento, dreôagem pluv¡al. estudos geotêcnlcog e Planilhâ orçamentár¡a para acesso ao Setor de

ÉaU¡tações ðolet¡"at Nomesie. sendo um vlåduto na intereeção côm a DF-OO3 (EPIA) e outro na DF-O1O (ËPAA), bem como o Convênlo no 035/2020 para ô Execução de

ObrðdáOF-O9S(EpCt)-Estruturat-tr€choenrreaDF-OO3(Eete-ViadutoAyrtonSenna)e¿DF-OO1(EPCT-Plståot{ortc/BR'070),novâlordeRSRi55.958.217.55
t.inõue,nt¿eiinèom¡lírõesnovecentosecinquentaeoltori¡lduzentosedezessetereÐlsec¡nquentaeclncocentsvos).opriñeircconvênioestanåtas€finalde
execucão do Contrato a o segundo em L¡citàção, respect¡vâmente.

¡I. DIAGT{óSI¡CO DO OESEf{VOLVIHEl{TO DA UNIDADE

Anáfae dãt ?êeÞ.CãeB¡ ðÊ,EuH.daa aiæattedÐs è pê?iôefthtes oeìe o Ptóxùao êratc'rjb-

O ano de 2O2f tðmbém lo¡ marcödo porseverås rcstriçðes orçåmentår¡as e f¡nanceiGs, tâl como 2020. A grôve crlse sånltårla €¿usada pelð COVID'19 se
manteve em pstamares elevados e tem consumldô grãndes somas de recußos, sobÊtudô nâ área de gaúde.
Com ls3o o governo do O¡strilo FedeEl teve que restrinElr alndô mÐi9 os l¡m¡tes dos gâstos resllrsdgs. se ôdeQuando å nova real¡dôde, de fonnâ å
preseilar vldâs, Þriorirando dessa foma ações na áreð de saúde'
i*rát.o.om todã o ccnår¡o desfavonåvel-o Departðmento de Estradas de Rodagem do Dlstrito Federåt - OER/DF reâllzou importantes.entægas à

populðção do Distrito Fcderal, grandes obras foråm ¡nôugurôdas como o Complexo Rodov¡ário ,oåqú¡m Roriz, d¡versas obrås de mdov¡ås e c¡clovias forañ
äniregúes. Pôrâ o âno rte 2oii o DER/DF tem mant¡do o coñpromlsso de cont¡nuar driblando ås d¡llculdades e mônter o mesmo nfvel d€ enlregas de
202¡.
O Orçamenlo apmvàdo ñâ L€¡ orçamentåria para o DER/DF em 2O22 fol de 458,258.432,00, os recursos gol¡cltados fomm beñ âclmå do mencionado
valor, o que tomð necessáriå a prlorizrção de demandas, sem que ¡sso vênhâ a pfejud¡caro crcnogrâílâ de entrrgas Prev¡sto parà o corenle ano.

ldantlf ¡cåc5o do! Ruponsåv3¡3

RESPONSÅVÉ¡S PE!A ÉLAEORAçÃO :
Agente de Planejamento; I'IANUEL RE'ANI MATIAS
Telefone: (61)3¡r1-5540 e-mâ¡l de , matlas@dei df.9ov,br

Asslnâtu6:

RESPONSÂVEIS PELA ELABORAçÃO :

Agente de
Telefone: (6

VALERIA

//é-rîãll br

RESPONSÁVE¡S PELA ELABORAçÃO :

Aqente de Planejamento: MAURICIO TIIEO MATTO5
Telelone: 6l3ll 15534 e-ñô¡l de conta

Asslnåtuö:

Nome do litular da Un¡dâde Orça
Telefone: (00)3r11-5506 e-måil de

rírARQ UÉS
RQ U E5@DËR.ÞF.GOV.BR

R JUNIOR
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